
JS Maintenance Mate®
Fremtiden for datadrevet beslutningstaking



OG det gjør deg i stand til å planlegge og eliminere unød-
vendige og dyre produksjonsstans.

JS Maintenance Mate®-konseptet er et helt NYTT initiativ 
som sikrer optimalisert vedlikeholdsstyring. 

Plug and Play-løsning (skann og koble til)
En kompakt trådløs overvåkingsenhet er implementert i 
alle JS Proputec-pumper – som gjør dem intelligente. Vi 
kaller det JS Maintenance Mate® – og det er en sann kam-
erat.

Se for deg dette: Hverdagens utfordringer når det gjelder 
ytelse, produktkvalitet, nedetid, vedlikehold, manglende 
overblikk og økonomi kan håndteres og tas hånd om ved 
ganske enkelt å skanne QR-koden på enheten – laste ned 
appen – så har du data i sanntid om pumpene dine 24/7 – 
uansett om du er på kontoret eller langt unna.

Vær trygg – pumpene dine er i gode hender
JS Maintenance Mate® gir deg en fullstendig oversikt over 
alle pumpene dine – den overvåker trykk, vibrasjoner og 
hastighet. Du kan innstille individuelle alarmer, planlegge 
varslet vedlikehold og få enkel tilgang til pumpespesifikke 
manualer og alle reservedeler. Å bestille nye reservedeler 
eller ettersyn er bare et klikk unna.  
 
Ombygg – og bli koblet til 
Dette nye konseptet er ikke bare begrenset til nye pumper. 
Dine eksisterende pumper kan også bli ombygd til din 
fordel.

Databaserte beslutninger 
- Minimerer kostnadene dine og den miljømessige påvirkningen

• Skann QR-kode 
• Få appen
• Koble til

Trykksensorer: 
Måler trykket i den mekaniske forseglingen.  
Trykkøkning indikerer slitt mekanisk forsegling.

Vibrasjonssensor:
Indikerer slitasje på innvendige deler.

Omdreiningstall: 
Indikerer unormal drift.



Optimalisering
Varslet vedlikehold
Ekstern tilgang til dine pumpedata
Tilgang til manualer, delelister og video

• Pumpestatus 
• Innstill individuelle alarmer
• 24/7/365 tilgang til data 
• Ekstern tilgang til data 
• Få manualer og reservedelslister 
• Bestill reservedeler og ettersyn 
• Driftsrapporter

En bred vifte av fordeler
- JS Maintenance Mate® holder deg dekket

Miljø påvirkning
Undgå unødvendig ettersyn
Lavere energiforbruk og kostnader
Forbedrer produktets levertid

Økonomi
Minimer nedetid
Bestill reservedeler direkte i appen
Gratis løsning

App for tidlig varsling oppfanger risiko  
for nedetid

Kryptert og pålitelig løsning




- pumpedata i SANNTID 24/7/365

Data kan også trekkes ut fra appen i mer detaljert form, noe som 
gjør at sofistikerte operatører kan få mer omfattende innsikt ved 
hjelp av for eksempel et Excel-regneark. Instruksjonsvideoer og 
annet nyttig materiale blir i stadig større grad lagt til i appen. 

Og appens grensesnitt integrerer et system med fargede symboler 
– alle er en del av den lettanvendelige designspesifikasjonen.



Det du allerede har og MYE MER
Sammenligning av spesifikasjoner på standardpumpe versus pumpe utstyrt med JS Maintenance Mate®

 

JS Maintenance Mate® is used an encrypted cloud-based 
solutions that ensures that you always can access your pump 
data. Thereby, you will not have to worry about your pump 
status any longer. 

PREVENTIVE MAINTENANCE
Js Maintenance Mate® enables you to enhance your 
production flow by predicting when your pumps are in need 
of service. Thereby, you will decrease expensive production 
stops.

REMOTE ACCESS TO YOUR PUMP DATA
With JS Maintenance Mate® you will be able to see the status 
of your pumps 24/7. If any issues should occur, Maintenance 
Mate will notify you right away, for you to take action and 
minimize downtime. If wanted, these early warnings can also 
be sent to your spare parts supplier.

ACCESS TO MANUALS, PARTS LISTS, AND VIDEOS
On your JS Maintenance Mate® app you will have access to 
all the relevant data about your pumps. This includes 
manuals, parts lists, historical data.

ENCRYPTED AND RELIABLE SOLUTION

Optimalisering
- Minimer nedetiden

PREVENTIVT VEDLIKEHOLD
JS Maintenance Mate® gjør det mulig for deg å forbedre produksjonsflyt-
en ved å forutsi når pumpene dine trenger ettersyn. Dermed får du færre 
dyre produksjonsstopp.

EKSTERN TILGANG TIL DINE PUMPEDATA
Med JS Maintenance Mate® kan du se statusen på pumpene din 24/7. 
Hvis det skulle oppstå noen problemer, vil JS Maintenance Mate® straks 
varsle deg så du kan handle på det og minimere nedetiden. Hvis ønskelig 
kan disse tidlige varslingene også sendes til reservedelsleverandøren 
din.

TILGANG TIL MANUALER, DELELISTER OG VIDEOER
I JS Maintenance Mate®-appen får du tilgang til alle relevante data om 
pumpene dine. Dette omfatter manualer, delelister og historikk.

KRYPTERT OG PÅLITELIG LØSNING
JS Maintenance Mate® er en kryptert nettskybasert løsning som sikrer 
at du alltid kan få tilgang til dine pumpedata. Dermed trenger du ikke 
bekymre deg for pumpestatusen din lenger.

PRODUKTFUNKSJONER

Alle slitedeler kan utskiftes enkeltvis

Materiale i høy kvalitet

Kniver ved inngang og utgang

Sokkelramme i rustfritt stål

Girmotor beregnet til hvert bruksområde

Avtakbart inspeksjonslokk

Med JS Maintenance 
Mate®

Overvåking av omdreiningstall

Varsling om lekkasje på lager

Vibrasjonssensorer

Se historisk ytelse

Enkel tilgang til manualer og delelister

Enkel bestilling av reservedeler

Standard 
lamellpumpe



Økonomi
- Øk inntjeningen med JS Maintenance Mate® ®

BESTILL RESERVEDELER DIREKTE I APPEN   
Med JS Maintenance Mate® vil du kunne bestille reservedeler 
direkte via appen med en enkel treklikks prosess.  

MINIMER NEDETID
En godt vedlikeholdt pumpe min-
imerer antallet produksjonsstopp, 
noe som betyr økt inntjening. 

JS Maintenance Mate® kan gi dine 
leverandører av reservedeler tidlige 
varsler med de nødvendige op-
plysningene. Dermed kan du skaffe 
reservedelene tidligere og gjenoppta 
produksjonen raskere.

GRATIS LØSNING
Gjennom hele garantiperioden er
JS Maintenance Mate® gratis. For 
ombyggingsløsninger vil denne 
perioden bli utvidet til to år. Enkel 
veiledning er tilgjengelig, og appen er 
brukervennlig så alle kan bruke den – 
uavhengig av IT-kompetanser.

Miljømessig påvirkning
- Ta stilling - gratis!

UNNGÅ UNØDVENDIG ETTERSYN
Med JS Maintenance Mate® unngår du unødvendige ettersyn og 
sparer dermed miljøet for produksjon og transport av reservedel-
er og arbeidskraft.

ENERGY USAGE  
Slitasje vil føre til at pumpen din kjører med høyere omdreining-
stall. JS Maintenance Mate® sikrer at pumpen din alltid kjører 
optimalt, noe som begrenser energibruk og -kostnader.

FORBEDRE PRODUKTETS LEVETID
Ved å sikre at pumpen alltid kjører optimalt, reduserer du 
slitasjen på pumpedelene. Dette vil forbedre pumpens levetid 
og uunngåelig redusere kostnadene dine og den miljømessige 
påvirkningen.



JS Maintenance Mate® er en liten, elektronisk enhet som 
gir operatører direkte tilgang til data om slitasje på enkelt-
pumper – eller på hele samlingen av pumper. 

Løsningen dekker innsamling av data knyttet til omgivel-
sestemperatur, vibrasjoner, trykk og omdreiningstall, data-
behandling og datavisualisering.

Data genereres via en utvalgt og koordinert samling sensort-
eknologi som registrerer pumpens parametere og sender 
dem i hyppige intervaller via et mobilnettverk til vår sikre 
nettskybaserte server, som er sikkerhetssertifisert mot cy-
berangrep.

Tekniske spesifikasjoner



Pressure

JS Maintenance Mate®-appen viser data i sanntid  
på et fargekodet «instrumentpanel». 

Enkeltpumper vises som grønne hvis alt er i orden,  
gule når ettersyn og/eller reservedeler snart er  
nødvendig og røde hvis pumpen for øyeblikket  
er ute av drift. 

Enheten er faktisk til og med smart nok til å indikere hvilke reservedeler det anbefales å 
ha for hånden – og informasjon om disse kan sendes direkte til JS Proputec eller dennes 
autoriserte forhandlere for å innhente pristilbud eller legge en bestilling.

Nye pumper eller ombygging
JS Maintenance Mate® vil bli implementert på alle JS Pro-
putec-pumper fra den 1. februar 2021

Når pumpen er installert på anlegget ditt, så skann gan-
ske enkelt QR-koden på boksen og last ned appen fra din 
foretrukne plattform – Google Play eller App Store. Når 
appen er lastet ned og du godtar betingelsene, kan du 
opprette kontoen din. 

Vi aktiverer pumpen din i appen, og så er du klar til å få 
alle fordelene som er inkludert i JS Maintenance Mate®- 
konseptet. 

Konseptet er imidlertid ikke bare begrenset til nye pump-
er. Du har også muligheten for å ombygge dine eksister-
ende pumper.

Du bestiller ganske enkelt ombyggingssettet vårt – følg 
veiledningen, så er du i gang på ingen tid. 

Salgsteamet vårt er klar til å gi deg en grundig introduks-
jon til alle fordelene ved JS Maintenance Mate®-konsep-
tet, så ikke nøl med å kontakte oss.

Agile App



Begynn å spare tid, penger 
og unødvendig nedetid i 
dag!

JS Proputec A/S
Hvidevold 1
9800 Hjørring
Denmark

Phone: +45 98 90 35 66
info@jsproputec.com
www.jsproputec.com
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Last ned appen, og få full oversikt over 
pumper og tilgang til alle relevante 
pumpespesifikke manualer, reserve-
delslister osv. direkte fra mobiltelefonen 
din.

Instruksjonsvideoer og annet nyttig ma-
teriale blir i stadig større grad lagt til i ap-
pen – og vil gjøre denne til et veldig nyttig 
og verdifullt verktøy i ditt daglige arbeid.

JS Maintenance Mate®-appen angir 
når noe trenger din oppmerksomhet. 
Innstill dine egne individuelle alarmer, 
og bli varslet i tide for å unngå et ned-
brudd. 

Varslet vedlikehold blir ikke enklere 
enn dette. Pushmeldinger informerer 
deg om den nøyaktige utfordringen 
og forteller deg hvilken reservedel du 
trenger for å løse problemet.

Det dyktige JS-teamet er klar til å 
hjelpe og veilede deg. Ikke nøl med å 
kontakte oss. 

Begynn å spare tid, penger og unød-
vendig nedetid i dag!

JS Maintenance Mate®-appen Bestill reservedeler og ettersyn Kontakt JS Proputec


