GRUNDFOS
REMOTE MANAGEMENT

Pumpeovervågning og elektronisk motorbeskyttelse
MP 204 kan overvåge enhver pumpes drift. MP 204 overvåger fra 3 til 999 ampere samt spændinger fra 100 til 480 VAC, og den tager højst to minutter at konfigurere.
Få indsigt i enhver pumpes driftsmønster og strømforbrug samt elforsyningens stabilitet ved
hjælp af overvågningssystemets data.
Hvis MP 204 overvåges af Grundfos Remote Management, får du øjeblikkeligt besked via SMS
eller e-mail i tilfælde af en særlig situation eller en alarm.
• É t Grundfos CIU271 GPRS-modem (datalogger) kan overvåge op til 10 pumper, som er beskyttet
af MP 204.
• I tilfælde af strømsvigt rapporterer CIU271 om dette og fortsætter driften via et nødbatteri.
• CIU271 kan overvåge og logge data fra tryksensorer, flowmålere, alarmrelæer osv.

MP204 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

• Lav isolationsmodstand
• Høj motortemperatur
• Over- eller underbelastning
• Over- eller underspænding
• Fasefølgefejl
• For mange genstarter
• Manglende fase
• Effektfaktor høj/lav
• Harmonisk forvrængning
• Drifts- og startkondensator lav
DRIFTSDATA

• Energiforbrug
• Driftstid
• Antal starter
• Strøm
• Spænding
• Effektforbrug
FJERNSTYRING

• Pumpe vandstanden i bund
• Nulstilling af alarm
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Overvågning af op til 
10 pumper med en ciu271
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