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GRUNDFOS iGRID SERVICE
FOR LAVEST MULIGE
RETURTEMPERATURER
I fjernvarmenet forhindrer nogle få bygninger ofte
nettet i at fungere optimalt. Disse bygninger kan være
dårligt afbalancerede på grund af forkerte sætpunkter
eller problemer med anlæggene, hvilket fører til høje
returtemperaturer, flows gennem bygningerne og store
mængder uudnyttet varmeenergi.
Med iGRID Service leverer Grundfos en komplet
bygningspakke med dataanalyser, fysisk indregulering af

bygningen, rapportering, VVS-arbejde via servicepartnere
og endda koordinering med dine kunder, hvis det ønskes.
Efter iGRID Service vil du se betydeligt lavere
returtemperaturer, og du vil kunne sænke
fremløbstemperaturerne yderligere og dermed
øge driftseffektiviteten og reducere varmetabet i
fjernvarmenettet.

IGRID END-TO-END

-SERVICEPAKKEN
1.

DEFINER OMRÅDET
Vælg det område, hvor du gerne vil reducere returtemperaturen

2.

DEL DATA I HENHOLD TIL GDPR
Lav en datahåndteringsaftale med Grundfos, så du kan dele målerdataene fra
dine kunder

3.

ANALYSE AF MÅLERDATA
Grundfos analyserer målerdataene for at oprette en prioriteret liste over bygninger
med den laveste differenstemperatur
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4. KOMMUNIKATION MED KUNDERNE
°C

Grundfos udarbejder en tekst, som du kan sende til de kunder, der har brug for en iGRID
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Bygningsindregulering

5.

Grundfos kontakter både bygningsejere og lejere, der ikke har reageret på de oplysninger,
du har sendt ud. På denne måde sikrer vi, at alle kunder med en problematisk
returtemperatur vil få et indreguleringsbesøg
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iGRID løsninger

TEMPERATUROPTIMERINGSCIRKLEN
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iGRID
Bygningsindregulering

KOORDINERING
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6. BYGNINGSINDREGULERING

iGRID
Dataanalyse

Grundfos udfører en iGRID Bygningsindregulering, der omfatter justering af forkerte
sætpunkter, fejlfinding og udarbejdelse af en rapport om nødvendige ændringer.
Rapporten sendes til bygningens ejere og lejere samt til det lokale fjernvarmeværk

iGRID-serviceydelser fuldender optimeringscirklen.
1. Vores iGRID-løsninger i nettet danner grundlag
for decentraliserede lavtemperaturzoner med
præfabrikerede blandesløjfer, brøndmålepunkter
m.m., og vi sænker temperaturerne så meget, som
det er muligt under de givne omstændigheder.
2. iGRID Dataanalyse sikrer, at de rigtige bygninger
identificeres med henblik på optimering, og vores
koordinering sikrer en høj acceptrate fra bygningsejerne
i forhold til at investere i optimering af ydeevnen.

3. iGRID Bygningsindregulering sikrer, at
bygningsinstallationerne optimeres med en lavere
returtemperatur og øget kundetilfredshed til følge.
Når optimeringscirklen er lukket, kan fremløbstemperaturen
sænkes igen, hvilket reducerer varmetabet yderligere og
forbedrer betingelserne for at anvende flere forskellige
vedvarende energikilder og overskudsvarme.

7.

OPFØLGNING PÅ RAPPORT
Grundfos følger op på de nødvendige installationsændringer over for dine kunder

8. INSTALLATIONSÆNDRINGER
Grundfos sikrer, at de nødvendige ændringer i bygningsanlæggene implementeres,
og optimeringen færdiggøres

Få mere at vide om Grundfos iGRID-konceptet ved at kontakte dit lokale
Grundfos-salgsfirma eller gå ind på dk.grundfos.com
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Ved at skabe byzoner med blandesløjfer kan temperaturerne sænkes
for at opfylde de faktiske krav i disse zoner og dermed levere præcis den
varmeenergi, der er behov for – hverken mere eller mindre!
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GRUNDFOS iGRID ER EN NYE SERIE AF LØSNINGER INDEN FOR FJERNVARME
Med denne serie bekæmper vi varmetab og forbereder os på udnyttelse af
vedvarende energikilder gennem intelligent temperaturstyring.

