
GRUNDFOS  
REMOTE MANAGEMENT

MPC og Grundfos Remote Management
– reducerer omkostningerne med et avanceret pumpeovervågningssystem.

Fjernovervågning til trykforøgning
Komplette ydelsesdata fra webbaseret overvågningssystem giver mulighed for optimering af dit 
trykforøgeranlæg. 

•   Få besked via SMS eller e-mail om situationer, du skal  reagere på øjeblikkeligt,  såsom lavt 
tryk i anlægget, vandmangel eller problemer med elforsyningen.

•  Foretag fjernindstillinger.
•  Kontroller, at trykforøgeranlægget er korrekt dimensioneret efter behovet.
•  Analyser forbrugsprofiler, og følg energiforbruget.
•  Overvåg natforbrug

Webbaseret overvågning giver desuden mulighed for at optimere trykforøgeranlæggets service- 
og vedligeholdelsesprogram. 

Grundfos Remote Management(GRM) er et web-
baseret fjernstyrings-, overvågnings- og rappor-
teringssystem til pumpeinstallationer. GRM giver 
fjernadgang til data og alarmer fra pumper, pum-
pestyringer og hjælpeudstyr såsom sensorer og 
målere. Dataene fra pumpeinstallationerne overfø-
res til en central database og uploades til en sikker 
server, som kun tilmeldte brugere har adgang til. 
Disse brugere har adgang til data fra pumpeinstal-
lationer, 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.

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

Tendenser og rapporter
Følg systemets ydelse, og afdæk mulighe-
derne for at reducere energiforbruget.

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

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

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



Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence
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DK-8850 Bjerringbro 
Tel: +45 87 50 14 00

www.grundfos.com

ALARMeR OG ADVARSLeR
• Tryk (højt/lavt)
• Pumpe uden for driftsområde
• Vandmangel
• Blokeret motor/pumpe
• Over- eller undertryk
• Kavitation
• Over- eller underspænding
• Overbelastning/overstrøm
• Fejl i kontraventil
 … og meget mere.

DRIFtSDAtA
• Energiforbrug
• Flow (estimeret eller målt)
• Tryk
• Effektforbrug
• Motoromdrejningstal
   … og meget mere.

FJeRNStYRING
• Anlægstryk
• Driftsform
• Nulstilling af alarm.
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