
grundfos DEDICATED CONTROLS

Reducerade kostnader genom 
kontinuerlig energioptimering 
Styrenhet för pumpstationer



Dedicated Controls i korthet 
Med sina integrerade alternativ för styrning och kom-
munikation vidgar Dedicated Controls-lösningarna 
möjligheterna för Grundfos styrenheter. Detta är 
några av de viktigaste funktionerna:
 
•	 Kontinuerlig	energioptimering	efter	

driftsförhållandena
•	 Styr	upp	till	sex	pumpar	i	grupper
•	 Slumpmässiga	startnivåer
•	 Snabb	driftsättning	med	guidefunktion
•	 Användarvänligt	gränssnitt	med	färgdisplay
•	 Flödesuppskattning
•	 Rensningsfunktion	(backkörning)
•	 Analoga	ingångar	4-20	mA	(tryck-/ultraljudsgivare)	

och/eller	upp	till	fem	nivåvippor
•	 Anslutning	kan	göras	via	trådbundna	eller	trådlösa	

nätverk	till	SCADA-	eller	BMS-system
•	 Fullständiga	dataloggar	för	alla	värden
•	 SMS-funktion	–	styr	pumpar	och	få	status- 

information	via	SMS
•	 Kompatibel	med	systemet	Grundfos	Remote	

Management	med	tillval	CIM	270
•	 Detektering	och	mätning	av	bräddning
•	 Effektiva	och	tillförlitliga	reglerfunktioner
•	 Finns	som	färdiga	automatikskåp
•	 Enkel	inställningsguide
•	 Avancerad	schemaläggning	av	larm
•	 PC Tool för konfigurering och underhåll medföljer
•	 USB-port	för	anslutning	av	PC	Tool
•	 Kan	användas	för	körning	av	frekvensomformare

Fullständig kontroll -
var du än befinner dig 
Om	du	vill	ha	fullständig	kontroll	–	även	när	du	inte	
är	på	plats	–	behöver	du	inte	leta	längre.	Dedicated	
Controls är en intelligent lösning för övervakning och 
styrning,	utvecklad	speciellt	för	pumpstationer	i	nät-
verk	och	kommersiella	byggnader.	

De	är	konstruerade	för	att	styra	upp	till	sex	pumpar	
i	avloppspumpstationer.	Detta	gör	dem	till	utmärkta	
alternativ för stamledningssystem, kommersiella 
byggnader	och	liknande	applikationer.	

Dedicated Controls är idealiskt 
för pumpstationer i rörnät, 
eftersom den tillförlitligt kan 
styra sex pumpar och en mixer 

Kommersiella byggnaders avlopps- 
hantering kan integreras i 
BMS-system 

Pricken över i för avancerade, 
trycksatta pumpstationer med 
Dedicated Controls 

Dedicated Controls 
Färdiga	lösningar	med	den	nya	styrenheten	CU	362



Håll kontakten på avstånd
Vi	tror	på	öppna	protokoll.	Det	är	därför	Dedicated	Controls	
kan	anslutas	till	vilket	SCADA-system	som	helst	för	att	ge	
dig	fjärråtkomst	till	din	pumpstation.	Du	kan	styra	pum-
parna,	ändra	deras	 inställningar	och	komma	åt	 informa-
tion	 som	 larmmeddelanden,	 larm	 och	 driftsdata.	 Som	
framgår	ovan	kan	anslutningar	skapas	antingen	via	tråd-
bundna	nätverk	eller	via	trådlösa	förbindelser	som	GPRS-/
GSM-nätverk.

Om	du	väljer	WebAccess	via	Grundfos	Remote	Management- 
system	(GRM)	kan	du	välja	att	kommunicera	med	hjälp	av	
din	dator,	Internet	eller	mobiltelefoner.

Hjälper till att sänka kostnaderna
Dedicated Controls har många fördelar. Tidsåtgången 
för	att	rapportera,	samla	in	data	etc.	minimeras,	liksom	
servicebesöken.	När	du	alltid	vet	hur	dina	stationer	mår	
kan	underhållsbesök	schemaläggas	för	maximal	effekti-
vitet	–	och	risken	för	nödsituationer	minimeras.	Att	förse	
ditt	system	med	Dedicated	Controls	kan	ge	utdelning	på	
mycket kort tid.

Kommunikationsmöjligheter som motsvarar dina krav
Få data och styr pumparna 
via dator eller mobiltelefon 
eller över Internet

Dedicated	Controls	har	ett	antal	 lediga	 ingångar/utgångar,	som	kan	användas	
som	 extra	 givaringångar	 (till	 exempel	 för	 temperaturgivare)	 eller	 extra	 reläut-
gångar	(till	exempel	för	ventilmanövrering).	Inställningen	är	intuitiv	och	görs	från	
den	stora	displayen	eller	med	hjälp	av	Grundfos	PC	Tool.	Ingen	extra	programme-
ring	behövs.	

Flexibilitet för lokal anpassning

Energireducering
För	att	säkerställa	lägsta	möjliga	specifika	energiförbrukning	(kWh/m³)	lär	och	
anpassar	sig	Dedicated	Controls	kontinuerligt	till	driftsförhållandena	i	det	aktu-
ella	pumpsystemet.	Styrenheten	anpassar	omedelbart	pumpvarvtalet	efter	data	
från	frekvensomformaren	(Grundfos	CUE)	och	en	flödesmätare.	Data	för	den	spe-
cifika	 energiförbrukningen	 kan	också	 tillhandahållas	 av	det	 elektroniska	motor-
skyddet	 (Grundfos	MP	204).	Detta	ger	en	kontinuerlig	överblick	över	pumpverk-
ningsgraden,	vilket	möjliggör	planering	av	service	och	underhåll	av	pumpar	och	
ledningsnät.



GRuNDfOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
424 31  Mölndal
Tel.: 0771-32 23 00
www.grundfos.se
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GRUNDFOS SER TILL HELHETEN
Grundfos är en global ledare inom vattenbehandlingsteknik. 
Vår önskan är att tillhandahålla alla produkter du behöver för 
att sätta ihop och använda pumpsystem som är både driftsäkra, 
kostnadseffektiva och innovativa. Våra produkter kan användas i 
infrastruktur för vattenförsörjning och spillvatten i olika skalor.  

Grundfos har ett komplett utbud av produkter och system för 
intag, behandling och distribution av dricksvatten samt trans-
port och behandling av spillvatten. Våra expertkunskaper och vår 
kännedom om branschen kan öka driftsäkerheten och minska 
livscykelkostnaden för vattenanläggningar.

Viktiga produktområden:

  Dränkbara pumpar

  Dagvattenpumpar

  Avloppspumpar

  Mixers, omrörare och recirkulationspumpar

  Pumpstationer

  Övervakning och reglering

  Dosering och desinficering

  Syresättningsutrustning

Ytterligare information om Grundfos kommunikationsgräns-
snitt och Remote Management kan beställas – kontakta 
närmaste Grundfosbolag eller -representant. 

Våra produkter är resultatet av teknisk expertkompetens 
uppbyggd under flera decennier och som stöds av ett globalt 
servicenätverk. Mer information hittar du på www.grundfos.se.


