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Make it happen. With PPGMake it happen. With PPG

PPG gir mulighet for nye prosesser ved hjelp av moderne utstyr!

All data kan overføres til PC-en, der 
den avsluttende rapporteringen blir 
utført.

• Ordrestyring

• Kostnadsstyring

• Kvalitetssikring

• Definisjon av forholdsregler

Den nye Color Terminal gjør det 
mulig å bestemme fargenyanser i alle 
arbeidstrinn.

Fra ordreoppretting og definisjon av 
riktig fargenyanse til dataoverføring i 
blanderommet.

Tjenester
• Oppdatering av fargebokser

• RapidMatch statussjekk

Til slutt blir diverse blandingsordrer 
utført på blanderommet, med den 
vektmessige blandingen av:

• Grunning 

• Grunnmaterialer

• Klarlakk

med EasyMix Connect eller 
TouchMix.

Innsjekk KontorBlanderom

PaintManager™ – moderne styring av 
blandeprosessen og fargenyansebestemmelsen

Optimal prosess – fra ordreopprettelse og  
blanderom til administrasjon

Nettverks- 
forbindelse til  

utstyret
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Make it happen. With PPG

PaintManager™

PaintManager fra PPG gir 
deg en enkel ordrestyring 
og mulighet til å finne den 
optimale fargenyansen.

Programvaredetaljer:
• Inneholder alle tilgjengelige oppskrifter 

fra PPG samt blandingsforhold

• Mulighet for å lagre egne oppskrifter

• Valgmulighet for brukerkontoer

• Enkel betjening

Rapportering/ 
kontrollmuligheter:
• Omkostninger per ordre

• Statistisk blandeprosess per  
medarbeider

• Nøyaktige mengder og spill

• Omkostninger per kunde 

• Materialeforbruk per jobb

Color Terminal

Color Terminals perfekte konfigurasjon og ergonomi 
gir mulighet for å utføre arbeidet på en optimal måte.

Stor berøringsskjerm som gjør det enkelt for operatøren med rask inntasting.

RapidMatch™ X-5

Elektronisk utstyr til å 
måle fargenyansen for 
raskt og nøyaktig valg av 
fargetone.

RapidMatch X-5 måler 
fargenyansene nøyaktig. Fargen 
måles fra 5 forskjellige vinkler, 
direkte på bilen og uavhengig av 
lyskilden.

Ekstrautstyr:
• Poleringssett

EasyMix Connect er et perfekt hjelpemiddel til 
blandeprosessen. Enkel og rask betjening i en 
robust design.

EasyMix Connect har utvidede programvarefunksjoner og kan tilkobles 
nettverket (mulighet for oppdatering via Internett).

Utstyr:
• EasyMix Connect

• PaintManager-programvare

• 7" TFT-fargeskjerm

Ekstrautstyr:

• RapidMatch X-5

 fargefotospektrometer

• Etikettskriver

• WiFi-sett

EasyMix ConnectTouchMix

Med TouchMix maskinvare, 
er PaintManager raskt klar 
til bruk. 

Windows-maskinen som er utstyrt 
med en berøringsskjerm i et 
robust kabinett, er optimal til bruk i 
blanderommet.

TouchMix er spesielt brukervennlig 
på grunn av berøringsskjermen.

Utstyr:

• TouchMix

• PaintManager-programvare

• 15" flatskjerm

Ekstrautstyr:

• RapidMatch X-5 
fargefotospektrometer 

• Etikettskriver

Det mest effektive verktøyet for å oppnå den mest optimale fargenyansen

Utstyr:

• Color Terminal

• Strekkodeleser

• Etikettskriver

• PaintManager-programvare

• 19" PC med berøringsskjerm

• Tastatur og mus

• USB- og LAN-inngang

• Vekt

Ekstrautstyr:

• RapidMatch X-5-fargefoto-
spektrometer

  PPG gir mulighet for  
nye prosesser ved hjelp    
      av moderne utstyr!


