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GRUNDFOS iGRID-PALVELUILLA
VARMISTETAAN
MAHDOLLISIMMAN
ALHAISET MENOLÄMPÖTILAT
Kaukolämpöverkkojen piiriin kuuluu usein muutama
rakennus, jotka estävät verkon optimaalisen toiminnan.
Näiden rakennusten lämpöverkkojen tasapainotuksessa
voi olla puutteita, jotka saattavat johtua virheellisistä
asetuspisteistä tai järjestelmän ongelmista.
Tämän seurauksena paluulämpötilat ovat korkeita,
virtaamat suuria ja järjestelmässä siirretään paljon
hyödyntämätöntä lämpöenergiaa.

Grundfosin iGRID-palvelut sisältävät kaikenkattavan paketin
rakennuksen tarpeisiin. Tietojen analysointi, rakennuksen
tasapainotus, raportointi, huoltokumppaneittemme
suorittamat putkiasennukset ja tarvittaessa jopa
koordinointi asiakkaiden kanssa hoituvat sujuvasti.
iGRID-palvelujen ansiosta meno- ja paluulämpötiloja
voidaan alentaa huomattavasti, jolloin kaukolämpöverkon
tehokkuus paranee ja lämpöhäviön määrä pienenee.

KAIKENKATTAVA iGRID-PALVELU

PAKETTI
1.

ALUEEN MÄÄRITYS
Valitse alue, jossa paluulämpötilaa on tarpeen alentaa.

2.

TIETOJEN JAKAMINEN YLEISEN
TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISESTI
Solmi tietojen käsittelyä koskeva sopimus Grundfosin kanssa, niin voit välittää
meille asiakkaidesi mittaustietoja.

3.

MITTAUSTIETOJEN ANALYSOINTI
Grundfos analysoi mittaustiedot ja laatii luettelon rakennuksista, joissa
lämpötilaerot ovat alhaisimmat.

4. ASIAKASVIESTINTÄ
Grundfos laatii viestin, jonka voit lähettää asiakkaille, joiden järjestelmät edellyttävät
iGRID Building Balancing -käyntiä.
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5.

LÄMPÖTILAN
OPTIMOINNIN VAIHEET
iGRID-palvelut viimeistelevät optimoinnin.
1. Kaukolämpöverkossa toteutettavien iGRIDtoimenpiteiden jälkeen on helppo muodostaa
hajautettuja alhaisen lämpötilan vyöhykkeitä ja
lisätä järjestelmään esimerkiksi asennusvalmiita
sekoituspiirejä ja kaivon mittauspisteitä.
Lämpötilaa alennetaan olosuhteiden mukaan
mahdollisimman paljon.
2. Optimointia edellyttävät rakennukset
valitaan iGRID Data Analyticsia hyödyntäen.
Koordinointipalvelumme avulla saat rakennuksen
omistajalta hyväksynnän energiatehokkuuteen
tehtävistä investoinneista.

KOORDINOINTI
Grundfos ottaa yhteyttä sekä rakennuksen omistajaan että asukkaisiin, jotka eivät ole
vastanneet lähettämääsi viestiin. Sovimme tasapainotuksen ajankohdasta kaikkien niiden
asiakkaiden kanssa, joiden paluulämpötilat edellyttävät toimenpiteitä.
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6. RAKENNUKSEN TASAPAINOTUS
Grundfos suorittaa iGRID Building Balancing -tasapainotuksen, jonka yhteydessä säädämme
virheellisesti määritetyt asetuspisteet ja kartoitamme toimenpiteitä edellyttävät epäkohdat.
Grundfos laatii raportin tarvittavista muutoksista. Raportti lähetetään rakennuksen
omistajalle, asukkaille ja kaukolämpölaitokselle.
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7.
3. Rakennuksissa olevien järjestelmien paluulämpötilaa
alennetaan iGRID Building Balancing -ratkaisulla.
Myös asiakastyytyväisyys paranee.
Kaikkien optimointivaiheiden jälkeen menolämpötilaa
voidaan alentaa edelleen, minkä ansiosta lämpöhäviön
määrä pienenee entisestään. Hukkalämpöä ja uusiutuvaa
energiaa voidaan hyödyntää verkossa tehokkaasti.

SEURANTA JA RAPORTOINTI
Grundfos on yhteydessä asiakkaisiisi järjestelmiin tehtäviin muutoksiin liittyen.

8. JÄRJESTELMIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET
Grundfos takaa viimeistellyn optimoinnin varmistamalla, että tarvittavat muutokset
toteutetaan rakennuksen järjestelmissä.

Kun verkosto jaetaan vyöhykkeisiin ja sekoituspiireihin, lämpötilaa voidaan alentaa
kohdennetusti todellisen käyttötarpeen mukaan. Tällöin jokaiselle alueelle voidaan
toimittaa täsmälleen tarvittava määrä lämpöenergiaa – ei enempää eikä vähempää!
Lisätietoja Grundfos iGRID -ratkaisusta saat lähimmältä Grundfos-myyntiedustajalta
tai osoitteesta fi.grundfos.com
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GRUNDFOS iGRID TARJOAA UUSIA RATKAISUJA KAUKOLÄMPÖYHTIÖIDEN TARPEISIIN
Älykkääseen lämpötilan säätöön perustuvien ratkaisujen avulla voidaan pienentää
lämpöhäviötä ja siirtyä hyödyntämään uusiutuvaa energiaa.
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