GRUNDFOS
REMOTE MANAGEMENT

Fuld indsigt i spildevandsnetværket
Få det maksimale ud af de værdifulde data, som den nyskabende AUTOADAPT-pumpe indsamler,
og optimer service- og vedligeholdelsesprogrammet for pumper, rør og brønde.
• Registrer indløbende regnvand
• Gør noget ved et øget energiforbrug
• Foretag forebyggende vedligeholdelse, og undgå tilstopning
• Lokaliser de pumper, som trænger til servicering
• Find de brønde, hvis kapacitet er over- eller underdimensioneret.
Ved at bruge disse data kan du planlægge og prioritere vedligeholdelsen af anlægget og nye
projekter, så du altid kan opfylde de skiftende behov i dit spildevandsnetværk.

SEG AUTOADAPT og Grundfos Remote Management
– reducerer omkostningerne med et avanceret pumpeovervågningssystem.
Grundfos Remote Management(GRM) er et webbaseret fjernstyrings-, overvågnings- og rapporteringssystem til pumpeinstallationer. GRM giver
fjernadgang til data og alarmer fra pumper, pumpestyringer og hjælpeudstyr såsom sensorer og
målere. Dataene fra pumpeinstallationerne overføres til en central database og uploades til en sikker
server, som kun tilmeldte brugere har adgang til.
Disse brugere har adgang til data fra pumpeinstallationer, som er registreret til deres brugerkonti.

Samlet oversigt
Få vist status for hele dit system på et kort
eller et hvilket som helst digitalt billede.

Delt dokumentation
Upload systemdokumentation til en sikker
server, og gør den tilgængelig for alle relevante
medarbejdere.

Dine pumper er online
Live-overvågning, analyser og justeringer
– direkte fra kontoret.

Fleksibel vagtplan
Enkel eller roterende ugeplanlægning af
ansvarlige for SMS- eller e-mail-alarmer.

Tendenser og rapporter
Følg systemets ydelse, og afdæk mulighederne for at reducere energiforbruget.

Pumpevedligeholdelse
Planlæg servicearbejde på baggrund af faktiske driftsdata, og modtag en meddelelse,
når anlægget skal serviceres.

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence

ALARMER OG ADVARSLER

• Højt niveau
• Blokeret motor/pumpe
• Overspænding
• Underspænding
• Overbelastning
• Motortemperatur
• Termorelæ i motoren
• Fejl i sensor
• Kommunikationsfejl, manglende ”hjerteslag”
… og meget mere.
DRIFTSDATA

• Energiforbrug
• Driftstid
• Antal starter
• Parallel drift
• Vandstand
• Motorstrøm og -temperatur
… og meget mere.
FJERNSTYRING

Overvåg op til 4 AUTOADAPT pumper med samme modem.
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• Manuel betjening (tvunget start)
• Nulstilling af alarm
• Reguler start-, stop- og alarmniveauer.

