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SKAPE INTELLIGENTE 
BYGG  
Intelligente pumpeløsninger muliggjør bygg med høy ytelse
Hvis du vil oppnå et intelligent bygg, er intelligente pumpers bidrag betydelig når det gjelder 
å ta ansvar for å optimalisere systemet. Tiden er imidlertid inne for å gå enda lenger, se på 
mer enn bare enkeltkomponenter og fokusere på intelligente løsninger som optimaliserer 
hele systemet. Grundfos iSOLUTIONS benytter intelligente pumper, intuitive skybaserte 
instrumentpaneler og digitale on demand-tjenester på veien mot fullstendig styring av 
systemer som forsyner PC-en eller smarttelefonen din med direkte systeminnsikt. Vi vil gjøre 
arbeidsflyten din enklere enn noensinne.

INTELLIGENTE PUMPER
Intelligente pumper kan reagere og operere autonomt ut fra de aktuelle 
systemkravene for å optimalisere ytelsen til hele systemet period. De kobles 
enkelt til Grundfos iSOLUTIONS-skyen eller ditt eget BMS-system.

INTUITIVE SKYBASERTE INSTRUMENTPANELER
Grundfos iSOLUTIONS-skyen samler inn systemdata i én intelligent 
skyplattform som utfører avansert databehandling for bruksområder i 
bygninger. Skyen leverer data til enkle og intuitive instrumentpaneler på 
PC, nettbrett eller smarttelefon. Det er basert på den pålitelige Microsoft 
Azure-plattformen, som gir full datasikkerhet.

DIGITALE TJENESTER ETTER BEHOV 
Grundfos iSOLUTIONS tilbyr dessuten en rekke tjenestepakker innenfor 
bestemte bruksområder. Blant disse finnes fjernstyring, forebyggende 
vedlikehold, historiske datatrender, alarmer og advarsler, samt overvåking 
av installasjons- og programytelse.



EN PUMPE ER IKKE LENGER  
BARE EN PUMPE
Intelligente pumper tilpasser seg til systemkravene og  
forenkler utformingen ved å erstatte strømnings- og trykk-  
komponenter med intelligent styreenheter. Styringen 
forenkles ved at de kan kommunisere med smarttelefonen din.

Fordelene er åpenbare:
•  Optimal drift med flere styringsmoduser
•  Intelligent pumpedrift øker påliteligheten 

og forhindrer belastning på systemet
•  Lavere energiforbruk og total systemkostnad



Grundfos kan hjelpe deg med å oppfylle behovene på alle bruksområder i næringsbygg.  
Vi tilbyr intelligente løsninger som sikrer bedre ytelse, komfort, styring og energieffektivitet
 uansett hvilke utfordringer vi står overfor.

LØSNINGER FOR
ALLE BRUKSOMRÅDER 

OPPVARMING
I varmesystemer er energieffektive pumper bare halve historien.  
Når systemet er riktig utformet og fungerer som det skal, kan du minimere 
energiforbruket, øke komforten og sikre bygningen din for fremtiden.  
Takket være våre integrerte eller eksterne omformere vil systemet tilpasse seg  
etter behov. 
• Forbedret kjeleytelse, f.eks. ved å sikre kondens
• Optimal ∆P-styring, selv uten fjernsensorer
• Kombinasjon av styringsmoduser og styretrykk, temperatur og mye mer.
• Pumpesystemer som tilpasser seg etter behov

KJØLE- OG KLIMAANLEGG
Kjølesystemer som styres helt nøyaktig er avgjørende for å opprettholde riktig 
inneklima. Hvis du vil oppnå denne graden av nøyaktighet, trenger du sofistikert 
teknologi for å overvåke ytelsen. Grundfos’ hastighetsstyrte pumper gjør det mulig å 
overvåke kritiske systemparametere og justere dem etter behov. Dette garanterer 
maksimal effektivitet og minimalt energiforbruk.
• Forbedret kjøleytelse
• Opprettholder tiltenkt ΔT
• Reduserer faren for omløpsstrømninger
• Økt systemytelse
• Flere styringsmoduser 

DISTRIKTSENERGIFORBINDELSER
Grundfos tilbyr intelligente løsninger og styring for å forbedre ytelse og komfort i 
distribusjonsnettet og i bygninger, som f.eks. varmevekslere, varmtvannsproduksjon  
og blandekretser
•  Reduksjon i varmetap ved inndeling i temperatursoner med intelligente blandekretser
•  Forbedret komfort for beboere samt energibesparelser ved å balansere bygningene i et 

nettverk ved hjelp av blande sløyfer med intelligent temperaturstyring
•  Forbedret og raskere balansering ved hjelp av strømningsbegrensninger på pumpene
•  Optimalisert systemytelse ved å benytte smarte funksjoner og interne/eksterne 

sensorer



VANNTRYKKØKNING
Trykkøkningssystemer må ikke bare være pålitelige, men har tilstrekkelig 
intelligens til å opprettholde riktig trykk uansett forbruk. Grundfos tilbyr svært effektive 
trykkøkningssystemer som er laget for å gi optimal vannforsyning i hele bygningen. 
Disse systemene sørger for likt vanntrykk i alle etasjer uten å sløse med energien. 
•  Lave livsløpskostnader og tilpasning med intelligente styreenheter
•  Bedre hygiene takket være løsninger i rustfritt stål
•  Kompensasjon for friksjonstap i rør
•  Perfekt trykk og nedsatt risiko for rørbrudd
•  Plug and pump løsninger

BRANNSLUKKING
Pålitelige brannslukkingssystemer med høy ytelse er avgjørende for å beskytte liv og 
bygninger mot brann. Grundfos utformer, bygger og tester brannpumpesett som 
oppfyller alle viktige brannpumpeforskrifter. Vi leverer forhåndskonfigurerte, 
moduliserte brannpumpesett, sett montert på felles grunnrammer eller sett innebygd i 
beholdere med fullstendig infrastruktur inkludert.
•  Pumpesett for sprinkleranlegg – skum, vanntåke under lavt trykk, hydrant – og 

slangesystemer
•  Fullstendig forhåndsdefinerte og omfattende salgsprogram for 

brannpumpesett
•  Globalt opplegg for produksjons-, salgs- og tjenesteselskaper
•  Minimal tid fra installasjon til drift

AVLØPSVANN
Grundfos’ løsninger for avløpsvann bygger på flere tiårs erfaring, og gjør det mulig for 
oss å skape balanse mellom ytelse, pålitelighet, kostnadseffektivitet og driftssikkerhet. 
Vi kan utforme hele systemet eller levere komponenter av høy kvalitet. Disse omfatter 
kloakkpumper, dreneringspumper, kvernpumper, løftestasjoner, prefabrikerte 
pumpestasjoner og styreenheter. 
•  Hele spekteret av løsninger som oppfyller nettopp dine behov
•  Enestående pålitelighet og effektivitet for lave livsløpskostnader
•  Redusert nedetid
•  Plug and pump løsninger

VANNDESINFEKSJON
Effektiv vanndesinfeksjon kan være et spørsmål om liv og død. 
Takket være Grundfos’ desinfeksjonssystemer med klordioksid, utgjør ikke lenger 
legionella og andre potensielt dødelige bakterier noen trussel. Vi er også eksperter 
innen bekjempelse av avsetninger, tilgroing og korrosjon i klimaanlegg, varme- og 
kjelesystemer. Dette innebærer at vannet alltid er trygt og rent, samt at rørene er 
korrosjonsfrie.
•  Desinfeksjon med klordioksid som er bedre enn alle andre desinfeksjonssystemer
•  Ytterst trygt med løsninger for kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten
•  Omfattende kunnskap i feltet
•  Fjerner behovet for sykluser med høy temperatur og reduserer derved 

energikostnadene

VARMTVANNSSIRKULASJON
Varmsvannsløsninger krever at vannet er varmt umiddelbart når en kran åpnes.  
Tradisjonelle løsninger bruker pumper med konstant hastighet for å oppnå det 
nødvendige trykket, noe som fører til høyt energiforbruk. Grundfos har 
temperaturstyrte pumper som sikrer at den nødvendige temperaturen alltid 
opprettholdes til lavest mulig pris. Dette fjerner behovet for strupeventiler og  
sparer energi. 
• Komfort på høyt nivå
• Fjerner behovet for strupeventiler
• Betydelige energibesparelser



MAGNA3

•  Høyeffektiv motor 
og hydraulikk

•  FLOWLIMIT og AUTOADAPT 
reduserer energi- og 
installasjonskostnader

•  ∆T-styringsmodus 
reduserer energi- og 
sensorkostnader

•  Loggføring og BMS- 
kommunikasjon bidrar til  
systemoptimalisering

Bruksområder
Varmesystem
Kjøle- og klimaanlegg
Varmtvannssirkulasjon

TPE

•  Høyeffektiv motor 
og hydraulikk

•  ∆T-styringsmodus 
reduserer energi- og 
sensorkostnader

•   Kontrollpåvirkning basert 
på flere analoge og digitale 
innganger 

•  Loggføring og BMS- 
kommunikasjon bidrar til  
systemoptimalisering

Bruksområder
Varmesystem
Kjøle- og klimaanlegg
Varmtvannssirkulasjon

HYDRO MPC

•  En rekke pumpestørrelser 
som passer til ethvert 

   driftspunkt
•  Systemet leveres  

konfigurert fra fabrikken
•  Systemet stopper under 

perioder med lavt forbruk 
for å spare energi

•  Driftspålitelighet sikres av 
ekstra primær sensor eller 
reservepumper

•  Effektiviteten garanteres 
ved at den ansvarlige  
bruker pumpekurvedata

Bruksområde
Vanntrykkøkning

HYDRO MULTI E

•  Systemets styreenhet er 
plassert inni pumpene 

•  Kontroller at trykket er 
konstant så snart den  
slås på

•  Systemet stopper under 
perioder med lavt forbruk 
for å spare energi

•  Systemet kan betjenes 
direkte fra pumpens  
styrepanel 

•  Tilleggsfunksjoner 
konfigureres med  
Grundfos GO

Bruksområde
Vanntrykkøkning

MULTILIFT – MDV

•  Helautomatisk drift og 
overvåking med smarte 
styreenheter 

•  Fullstendig forhåndsmon-
terte enheter, inkludert alt 
tilkoblingsmateriale 

•  Robuste trykk- og lukttette 
tanker laget av polyetylen 
som er bestandig mot 
avløpsvann 

•  Avansert tank, nivåsensor 
og pumpeutforming for 
pålitelig drift 

Bruksområde
Avløpsvann

OXIPERM PRO  

•  Kompakt utforming som  
er perfekt på trange steder

•  Lave driftskostnader
•  Kan tilpasses ulike 

desinfeksjonsoppgaver
•  Pålitelighet takket være 

integrert styresystem

Bruksområde
Vanndesinfeksjon

DOBBELT BRANNPUMPE-
SYSTEM GODKJENT AV VDS

•  Forhåndskonfigurert, 
moduliserte brannpumpe-
sett med tilbehør innebygd 
i sprinkleranlegg 

•  Brannpumpesett montert 
på felles grunnrammer 
med ventiler, trykkmålere, 
strømningsmålere og rør

•  Minimal tid fra installasjon 
til drift

Bruksområde
Brannslukking

PRODUKTER



DIGITALE VERKTØY
BIM-RESSURSER
Grundfos BIM-ressurser bruker et datalett konsept som kan gjengis i en 
oppløsning som passer til dine behov og preferanser, og sørger for høy 
arbeidshastighet og nøyaktighet i alle driftsdata og all geometri.

•  Skreddersydde Revit-typekataloger
•  Datalett konsept
•  Inneholder grove, medium og detaljerte gjengivelser
•  Nøyaktig geometri for elektriske anlegg og rørledninger
•  Inkluderer drifts-, service- og I&O-data

Tilgjengelig hos Grundfos Product Center og 
 
 
GRUNDFOS PRODUCT CENTER
•  Et nettbasert verktøy for dimensjonering av pumper – bla i 

produktkatalogen til Grundfos, finn erstatningsprodukter og pumper 
for håndtering av bestemte væsker

•  Dokumentasjonen omfatter pumpekurver, tekniske spesifikasjoner, 
BIM-ressurser, CAD-tegninger, reservedeler, videoer og mye mer.

•  Optimalisert for PC, nettbrett eller smarttelefon

Besøk Grundfos Product Center på product-selection.grundfos.com
 
 
GRUNDFOS GO
•  Markedets mest omfattende plattform for pumpestyring og pumpe-

valg via mobil
•  Gjør det mulig å spare tid på alt fra igangkjøring, datainnsamling og 

rapportering til dimensjonering og utskifting 
•  Tilbyr intuitiv, håndholdt hjelp og tilgang til Grundfos’ nettbaserte verktøy

Appen kan lastes ned til en hvilken som helst enhet med iOS- eller 
Android-operativsystem 



GRUNDFOS Norge AS
Alf Bjerckes vei 30
0596 Oslo
Tlf.: +47 22 90 00
www.grundfos.no
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Grundfos er en av verdens ledende leverandører av  
løsninger over hele spekteret av bruksområder for pumper – 
fra vannforsyning til utslipp av avløpsvann. 

I Grundfos’ næringsbygg tenker vi på mer enn pumpen. Målet 
vårt er å forstå bygningen som helhet for å gi deg intelligente 
løsninger som oppnår et høyere ytelsesnivå i systemene dine. 

Denne tilnærmingen har gjort oss til en foretrukket partner 
for entreprenører, konsulentingeniører og bygningseiere 
som ønsker å bygge de mest bærekraftige og effektive 
næringsbyggene i verden. 

Du finner mer informasjon på www.grundfos.com


