GRUNDFOS
REMOTE MANAGEMENT

Fjernovervågning til E-løsninger
Grundfos’ E-løsninger dækker alle pumpetyper, anvendelser og elforsyninger. Uanset om
du vælger en integreret E-pumpe eller en vægophængt CUE-løsning, får du E-pumpefunktionalitet.
•
•
•
•
•

Indbygget PID-regulator til regulering af konstanttryk, flow eller temperatur
Automatisk stopfunktion i forbindelse med vandforsyning
Proportionaltrykfunktion til cirkulationspumper
Mulighed for ekstern styring af sætpunkt, start/stop og meget andet
Overvågning af op til 10 pumper eller drev pr. modem.

Med Grundfos Remote Management får du det maksimale udbytte af de værdifulde data,
der indsamles af E-løsningerne.

E-løsninger 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

• Tørløb
• Afladestrøm
• Manglende fase/ubalance
• Overspænding
• Underspænding
• Over- eller underbelastning
• Motorstrømsbeskyttelse
• Overophedning
• Motorlejetemperatur høj
• Ekstern fejl
… og meget mere.

DRIFTSDATA

• Løftehøjde (baseret på sensordata)
• Flow og mængde (baseret på sensordata)
• Hastighed
• Motorstrøm
• Effekt og energiforbrug
• Motortemperatur
• Driftstid
• Specifik energi.
FJERNSTYRING

• Start/stop
• Regulering af sætpunkt/hastighed
• Driftsform (stop, min., normal, maks.).
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Overvågning af op til 
10 pumper med en ciu271

GRUNDFOS Management A/S
Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 14 00
www.grundfos.com

