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Mentenanță predictivă și măsurare efectivă a debitului
pentru reabilitarea rețelelor de canalizare

OPTIMIZAȚI-VĂREȚEAUA
PENTRU A VĂ ÎMBUNĂTĂȚI
DOMENIUL DE ACTIVITATE
Grundfos iSOLUTIONS CLOUD pentru rețele de apă uzată este
o soluție bazată pe cloud pentru a optimiza funcționarea și a
ușura extinderea sau repararea rețelei de apă uzată. Grundfos
iSOLUTIONS CLOUD pentru rețelele de apă uzată poate identifica
infiltrațiile prin monitorizarea debitului real în canale și prin
întreținere predictivă,înainte de a se produce o defecțiune.
Grundfos deține cunoștințe aprofundate în aplicații și soluții,
produsele noastre digitale de gestionare a apei fac diferența
în activitatea de zi cu zi. Suntem pregătiți pentru a oferi un
modul de optimizare a sistemelor de colectare a apelor uzate, ce
îmbunătățește informațiile despre ceea ce se întâmplă în rețea,
economisește ore de operare și crește eficiența.

SOLUȚII FLEXIBILE ADAPTATE SISTEMULUI ȘI
ACTIVITĂȚII DUMNEAVOASTRĂ.
Obțineți un grad ridicat de flexibilitate, cu soluții și servicii
digitale ce corespund cerințelor și care pot fi adaptate în
cerințelor personalizate.
Modulele Grundfos iSOLUTIONS CLOUD pentru rețele de apă
uzată pot fi livrate ca parte a Grundfos iSOLUTIONS CLOUD, ca un
raport de audit inteligent sau ca API în sistemul dumneavoastră
SCADA. Modulele sunt, prin urmare, destinate a fi utilizate ca
un adaos la sistemul regulat SCADA/SRO și lucrează cu toate
echipamentele din sistemul dumneavoastră.

VALOARE ADĂUGATĂ PRIN
MODULE CE SE POTRIVESC
REȚELEI DUMNEAVOASTRĂ
Cu o înțelegere detaliată a pompelor, stațiilor de pompare și

Reducerea situațiilor de preaplin

senzorilor din rețeaua dumneavoastră, am proiectat o serie de

Un avertisment proactiv pentru preaplin, ce ajută la evitarea

module ce se potrivesc stațiilor de pompare din rețea, indiferent

consecințelor grave, potențial costisitoare ale evenimentelor

cine a furnizat echipamentul instalat pe teren.

de preaplin. Funcția de preaplin vă oferă un avertisment primit
înaintea alarmei de nivel ridicat de apă, cu o indicație a locului în

Prin obținerea de date despre debitul real și de la diferite
uzată, puteți stabili ce se întâmplă în rețea. Această soluție este

Extinderea rețelei

concepută pentru a vă oferi analize bazate pe date despre rețeaua

Printr-o mai bună înțelegere, cunoaștere și analiză a rețelei

dumneavoastră de apă uzată.

dumneavoastră, puteți prioritiza cu ușurință modul în care să

ACESTEA SUNT BENEFICIILE:
Mentenanță predictivă
O nouă modalitate de optimizare a activelor, ce prelungește

Modulele disponibile pentru Grundfos iSOLUTIONS CLOUD pentru

3. DEBIT REAL

rețelele de apă uzată sunt:

Obțineți debitul real în conductele de canalizare și puțuri, precum și

afara programului. Cunoașterea a ceea ce se întâmplă în rețeaua

date cu privire la originea infiltrațiilor în sistemul dumneavoastră,

de apă uzată permite intervenții adecvate asupra problemelor

indiferent dacă sunt provocate de ploi sau dacă sunt infiltrații lente.

Întreținerea predictivă și optimizarea sistemului indică o potențială

detectate în sistem. În plus, soluția vă oferă detalii despre

• Reducerea infiltrațiilor

optimizare în ceea ce privește țevile, pompele, supapele, cuplarea

problemele din rețea, astfel încât să alegeți instrumentele și

• Economii potențiale în rețeaua de apă uzată și în stația de

piesele potrivite pentru rezolvarea eficientă a situației.

1. MENTENANȚĂ PREDICTIVĂ

automată și controlerul operațional în stațiile de pompare.

durata de viață a echipamentului și reduce orele de muncă în

epurare a apelor uzate

• Sugestii de optimizare bazate pe date, ce conduc la decizii

• Prioritizarea reproiectării

Menținerea și îmbunătățirea fiabilității operaționale

documentate

Utilizați datele din rețea pentru a identifica soluția de optimizare

4. FLUXUL DE INFILTRAȚII

• Îmbunătățiți nu doar stația de pompare independentă, ci
întreaga rețea de apă uzată

2. AVERTISMENT DE PREAPLIN

și pentru a planifica trimiterea echipajelor de service, astfel încât

Fluxul de infiltrații bazat pe eveniment și profilul fluxului zilnic

obstacolele din sistem să fie eliminate înainte ca echipamentul să

corelat cu profilul de precipitații.

nu mai funcționeze.

• Diferențiere între infiltrarea provocată de ploaie și infiltrarea

Avertismentele proactive de preaplin indică evenimente sau

apelor subterane utilizând date reale din rețeaua de apă uzată

momente în care nivelul apei este în creștere în timp ce pompele nu
funcționează la capacitate maximă.

5. UTILIZAREA CAPACITĂȚII STAȚIEI DE POMPARE

• Acționați pentru a preveni situațiile de preaplin

Un audit al stației de pompare și al funcției pompei arată cantitatea
de apă ce este mutată în comparație cu capacitatea maximă.
• Veți știi care este dimensiunea stației de pompare și ce trebuie
optimizat (gestionarea activelor)
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care sistemul de pompare nu funcționează optim.

puncte de colectare date din rețeaua dumneavoastră de apă

extindeți sau să reabilitați rețeaua de apă uzată. Puteți urmări
debitul real de apă uzată în canalizare și puțuri, ceea ce vă ajută
să înțelegeți sarcina la instalația de epurare a apelor uzate.

Informații operaționale și prezentare generală
Veți obține detalii din rețeaua de apă uzată, cu un obiectiv clar
de a reduce consumul de energie sau timp. Acest lucru vă oferă
transparență, responsabilitate și rezultate tangibile.

Menținerea unei performanțe ridicate a activității
O prezentare și o analiză detaliată a rețelei, împreună cu timpul
economisit la raportarea și identificarea problemelor, înseamnă
cunoașterea resurselor disponibile și necesare. Planificarea
eficientă vă îmbunătățesc sistemul.
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Despre aplicațiile Grundfos iSOLUTIONS pentru alimentarea cu apă
Grundfos iSOLUTIONS este proiectul prin care adaptăm tehnologia
inteligentă în aplicații de pompare pentru a oferi performanță
optimă, eficiență energetică totală și fiabilitate maximă în sistemul
dumneavoastră. Grundfos iSOLUTIONS CLOUD este platforma pentru
produsele noastre de control, comunicare și management de la
cerințele de întreținere.
Am proiectat servicii digitale aliniate în mod specific la nevoile
dumneavoastră, iar serviciile și soluțiile noastre se bazează pe mai mult de
70 de ani de cunoștințe din industrie și inovații în tehnologia pompării.
Pentru aplicațiile de alimentare cu apă, Grundfos extinde în mod constant
gama de servicii inteligente bazate pe cloud, dezvoltate pe platforma
Grundfos iSOLUTIONS CLOUD. Sistemul dumneavoastră va fi întotdeauna
compatibil cu o soluție Grundfos bazată pe cloud, chiar și în cazul
existenței unor componente externe.
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Numele Grundfos, sigla Grundfos, și be think innovate sunt mărci deținute de către Grundfos Holding A/S sau Grundfos A/S, Danemarca. Toate drepturile rezervate în toată lumea.

distanță, ce crește capacitatea sistemului, reducând în același timp

