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ÄLYRAKENNUSTEN 
EDELLÄKÄVIJÄ 
Älykkäät pumppuratkaisut täyttävät rakennuksesi suorituskykyvaatimukset
Älykkäiden rakennusten perustaksi kannattaa valita älykkäät pumput, jotka vastaavat 
järjestelmän optimoinnista. Yksittäisten komponenttien sijaan kannattaa panostaa 
älyratkaisuihin, jotka optimoivat koko järjestelmän. Grundfos iSOLUTIONS perustuu 
älykkäisiin pumppuihin, helppokäyttöisiin pilvipalveluihin ja tilattaviin digitaalisiin 
palveluihin. Talotekniikan kokonaisratkaisu on harppaus kohti järjestelmien täydellistä 
hallintaa. Ja tiedot näkyvät kätevästi omalta tietokoneelta tai älypuhelimelta. Sujuvoitamme 
päivittäistä työtäsi entisestään.

ÄLYKKÄÄT PUMPUT
Älykkäät pumppumme säätyvät itsenäisesti järjestelmän tarpeiden 
mukaan ja optimoivat koko järjestelmän tehokkuuden. Ne on helppo 
yhdistää Grundfos iSOLUTIONS -pilvipalveluun tai omaan talotekniseen 
järjestelmään.

PILVIPALVELUIDEN HALLINTAPANEELIT
Grundfos iSOLUTIONS -pilvipalvelu kokoaa järjestelmän tiedot älykkääseen 
pilveen, joten liikerakennusten datan monipuolinen käsittely onnistuu 
yhdessä paikassa. Selkeitä ja intuitiivisia hallintapaneeleita on helppo 
käyttää tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, ja luotettavaan 
Microsoft Azure -alustaan perustuva ratkaisu pitää tietosi varmasti tallessa. 

DIGITAALISET PALVELUT TILAUKSESTA
Grundfos iSOLUTIONS sisältää myös eri käyttötarkoituksiin suunniteltuja 
palvelupaketteja. Näitä ovat mm. etäohjaus, ennakoiva huolto, 
historiatietojen kaaviot, hälytykset ja varoitukset sekä järjestelmän ja 
sovelluksen suorituskykytietojen valvonta.



PUMPPU ON NYT PALJON MUUTAKIN 
KUIN PELKKÄ PUMPPU
Älykkäät pumput mukautuvat järjestelmän vaatimuksiin. 
Niissä on melko yksinkertainen rakenne, sillä virtausta ja 
painetta säätävät osat on vaihdettu älykkääseen 
ohjaukseen. Voit käyttää ohjaustoimintoja kätevästi 
omalla älypuhelimellasi.

Saat selkeitä etuja:
•  Optimaaliset käyttömahdollisuudet eri ohjaustavoilla
•  Älykkäät pumput toimivat luotettavammin eivätkä 

rasita järjestelmää
•  Energiankulutus ja järjestelmän kokonaiskustannukset 

pysyvät kurissa



Grundfosin valikoimasta löydät ratkaisut liikerakennusten kaikkiin käyttötarpeisiin.  
Toimitamme älyratkaisuja, jotka varmistavat paremman suorituskyvyn, mukavuuden, 
valvonnan ja energiatehokkuuden kaikissa käyttökohteissa.

RATKAISUT KAIKKIIN 
KÄYTTÖKOHTEISIIN

LÄMMITYS
Energiatehokkaat pumput ovat vasta osa totuutta lämmitysjärjestelmien 
suorituskyvystä puhuttaessa.  
Energiankulutus saadaan minimoitua vasta, kun järjestelmä on suunniteltu oikein ja 
toimii moitteettomasti. Samalla rakennuksen käyttömukavuus paranee, ja rakennus 
palvelee pitkälle tulevaisuuteen.  
Varmista järjestelmäsi mukautettavuus integroiduilla tai ulkoisilla 
taajuusmuuttajillamme. 
• Kattilan suorituskyky paranee, kun esim. kondensaatio saadaan kuriin
• Optimaalinen ∆P-säätö myös ilman etäantureita
• Erilaisia säätötapoja paineen, lämpötilan ja muiden parametrien säätöön
• Tarpeiden mukaan mukautuvat pumppujärjestelmät

JÄÄHDYTYS JA ILMANVAIHTO
Sisätilojen ilmanlaatu voidaan varmistaa vain tarkasti säädetyillä 
jäähdytysjärjestelmillä. Toimiva säätötarkkuus onnistuu vain, kun järjestelmän tehoa 
valvotaan kehittyneellä tekniikalla. Nopeuden säädöllä varustetuilla Grundfosin 
pumpuilla voit valvoa järjestelmän kriittisiä parametreja ja hoitaa säädöt tarkasti. Tämä 
takaa erinomaisen suorituskyvyn ja mahdollisimman säästeliään energiankulutuksen.
• Suosituskykyisemmät jäähdytyspumput
• ΔT-säädön ylläpito
• Pienempi ohitusvirtaaman riski
• Suorituskykyisempi järjestelmä
• Useita säätötapoja 

KYTKENTÄ KAUKOLÄMPÖVERKKOON
Grundfosin älykkäät ratkaisut ja säätölaitteet lisäävät jakeluverkoston ja rakennusten 
suorituskykyä ja käyttömukavuutta esim. lämmönvaihdinten, lämpimän veden 
tuotannon ja sekoituspiirien ansiosta
•  Lämpötila jaetaan älykkäisiin sekoituspiireihin, jotka vähentävät lämpöhäviötä
•  Rakennusten kiertovesiverkoston tasapainotus hoituu älykkäällä lämpötilasäädöllä 

varustetuilla sekoituspiireillä, joten asumismukavuus paranee ja energiaa säästyy
•  Tasapainotus sujuu helpommin ja nopeammin, sillä pumppujen virtaukselle on 

asetettu rajat
•  Älykkäät toiminnot ja sisäiset/ulkoiset anturit takaavat järjestelmän optimaalisen 

tuoton



PAINEENKOROTUSJÄRJESTELMÄT
Paineenkorotusjärjestelmiltä edellytetään luotettavuuden lisäksi älykkyyttä, sillä 
niiden on ylläpidettävä oikeaa painetta kulutuksesta riippumatta. Grundfosin 
suorituskykyisten paineenkorotusjärjestelmien valikoimasta löydät optimaaliset 
ratkaisut rakennuksen vedenjakelun kaikkiin tarpeisiin. Nämä järjestelmät takaavat 
saman vedenpaineen kaikissa kerroksissa – energiaa tuhlaamatta. 
•  Edulliset elinkaarikustannukset ja mukautettavuus älykkäillä ohjaustoiminnoilla
•  Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ratkaisut takaavat erinomaisen 

hygieenisyyden
•  Putken kitkahäviö pienenee
•  Täydellinen paine ja pienempi putkirikkojen riski
•  Kytkentävalmiit pumppuratkaisut

PALONTORJUNTA
Rakennuksissa on jo turvallisuussyistä oltava luotettavat ja tehokkaat 
sammutusjärjestelmät. Grundfos suunnittelee, valmistaa ja testaa palopumput niin, 
että niitä voidaan käyttää yleisimmissä palontorjuntajärjestelmissä. Toimitamme 
esiasetettuja palopumppumoduuleja, kehikkoon  
koottuja moottoroituja kokonaisuuksia sekä täysin suljettuja ja koteloituja 
huipputeknisiä palontorjuntajärjestelmiä.
•  Palopumput sprinklereihin – vaahto, matalapainesumu, vesi – ja letkujärjestelmiin
•  Valmiiksi määritetty, kattava palopumppujen valikoima
•  Kansainväliset asetukset tuotanto-, myynti- ja huoltoyhtiöitä varten
•  Nopea asennus käyttövalmiiksi

JÄTEVESI
Grundfosin jätevesiratkaisut perustuvat vuosikymmenten kokemukseen. Ratkaisumme 
ovat suorituskykyisiä, luotettavia, kustannustehokkaita ja helposti huollettavia. 
Suunnittelemme tilauksesta koko järjestelmän tai toimitamme tarpeitasi vastaavat 
korkealaatuiset komponentit. Valikoimastamme löydät mm. jätevesipumput, 
tyhjennyspumput, repijäpumput, pienpumppaamot, valmispumppaamot ja säätimet. 
•  Kattavasta ratkaisuvalikoimastamme löydät kaikki tuotteet käyttökohteeseesi
•  Markkinoiden luotettavimmat tuotteet vakuuttavat niin suorituskyvyllään kuin 

edullisilla elinkaarikustannuksillaan
•  Vähemmän käyttökatkoksia
•  Kytkentävalmiit pumppuratkaisut

VEDEN DESINFIOINTI
Tehokas veden desinfiointi voi olla kriittisen tärkeää terveydelle. 
Grundfosin desinfiointijärjestelmät perustuvat klooridioksidiin, joka tuhoaa 
hengenvaaralliset bakteerit kuten legionellan. Asiantuntemuksemme avulla estät myös 
ilmanvaihto-, lämmitys- ja kattilajärjestelmiesi kalkkeutumisen, saastumisen ja 
korroosiovauriot. Ratkaisumme takaavat aina turvallisen veden ja korroosiottoman 
putkiston.
•  Klooridioksididesinfiointimme on tehokkaampi kuin muut markkinoilla olevat 

järjestelmät
•  Erittäin turvallinen järjestelmä, joka valvoo veden laatua jatkuvasti
•  Alan asiantuntijoiden suunnittelema
•  Ei enää tarvetta korkeille lämpötiloille, joten energiakustannukset pienenevät

LÄMMINVESIKIERTO
Lämminvesikierron on toimittava niin, että avatusta hanasta tulee heti lämmintä vettä.  
Perinteiset ratkaisut tuottavat tarvittavan paineen vakionopeudella pyörivillä pum-
puilla, jotka kuluttavat runsaasti energiaa. Grundfosin lämpötilaohjatut pumput takaa-
vat tarvittavan lämpötilan kaikissa tilanteissa – erittäin edullisesti. Kuristusventtiileitä 
ei tarvita, ja energiaa säästyy. 
• Erinomainen käyttömukavuus
• Ei kuristusventtiilien tarvetta
• Merkittävät energiansäästöt



MAGNA3

•  Tehokas moottori ja hyd-
rauliikka

•  FLOWLIMIT ja AUTOADAPT 
säästävät energiaa ja asen-
nuskustannuksia

•  ∆T-säätö säästää energiaa 
ja anturikustannuksia

•  Optimoitu kirjautuminen 
ja yhteys taloautomaatio-
järjestelmään

Käyttökohteet
Lämmitysjärjestelmä
Jäähdytys ja ilmanvaihto
Lämminvesikierto

TPE

•  Tehokas moottori ja hyd-
rauliikka

•  ∆T-säätö säästää energiaa 
ja anturikustannuksia

•  Ohjaus useilla analogisilla 
ja digitaalisilla tuloilla

•  Optimoitu kirjautuminen 
ja yhteys taloautomaatio-
järjestelmään

Käyttökohteet
Lämmitysjärjestelmä
Jäähdytys ja ilmanvaihto
Lämminvesikierto

HYDRO MPC

•  Eri pumppukokoja eri toi-
mintapisteille

•  Järjestelmän määritykset 
on asetettu valmiiksi teh-
taalla

•  Järjestelmä pysähtyy sääs-
tääkseen energiaa, jos 
kulutus on alhainen

•  Vara-anturi tai vara-
pumppu varmistaa toimin-
tavarmuuden

•  Säädin takaa pumpun suo-
rituskyvyn seuraamalla 
pumppukäyrän tietoja

Käyttökohde
Paineenkorotusjärjestelmät

HYDRO MULTI-E

•  Järjestelmän säädin on 
pumppujen sisällä 

•  Päälle kytketty laite var-
mistaa vakiopaineen välit-
tömästi

•  Järjestelmä pysähtyy sääs-
tääkseen energiaa, jos 
kulutus on alhainen

•  Järjestelmää voi käyttää 
suoraan pumpun ohjaus-
paneelista 

•  Lisätoimintoja Grundfos 
GO Remotella

Käyttökohde
Paineenkorotusjärjestelmät

MULTILIFT – MDV

•  Täysautomaattinen toi-
minta ja valvonta älykkäillä 
säätimillä 

•  Käyttövalmiit yksiköt sisäl-
tävät myös kytkentätarvik-
keet 

•  Tukevat, paine- ja hajutii-
viit säiliöt valmistetaan 
jäteveden kestävästä 
polyetyleenistä 

•  Säiliön, pinta-anturin ja 
pumpun erikoisrakenne 
takaavat käyttövarmuuden 

Käyttökohde
Jätevesi

OXIPERM PRO  

•  Kompakti malli sopii myös 
ahtaaseen tilaan

•  Pienet käyttökustannukset
•  Mukautettavissa monen-

laiseen desinfiointiin
•  Integroitu säätöjärjestelmä 

takaa käyttövarmuuden

Käyttökohde
Veden desinfiointi

VDS:N HYVÄKSYMÄ KAH-
DEN PALOPUMPUN JÄRJES-
TELMÄ

•  Tehtaalla esiasetettu palo-
pumppumoduuli, joka 
sisältää tarvikkeet sprinkle-
rijärjestelmää varten 

•  Kehikkoon kootut palo-
pumppumoduulit, jotka 
sisältävät venttiilit, paine- 
ja virtausmittarit sekä put-
ket

•  Nopea asennus käyttöval-
miiksi

Käyttökohde
Palontorjunta

TUOTTEET



DIGITAALISET 
TYÖKALUT
BIM-MATERIAALIT
Grundfosin BIM-materiaalit sisältävät tiiviitä tiedostoja, joita voi 
hyödyntää tarvittavilla resoluutioilla ja asetuksilla. Tiedostot sisältävät 
tarkan geometrian ja toimintaolosuhteet, jotka tehostavat työtä ja 
parantavat tarkkuutta.

•  Revit-mallikirjastot
•  Kevyet, tiiviit tiedostot
•  Karkea, keskikarkea ja yksityiskohtainen tarkkuustaso
•  Tarkka geometria, sähköliittimet ja putkiyhteet
•  Toiminta-, huolto- ja I&O-tiedot käytettävissä

Ladattavissa Grundfos Product Centeristä ja 
 
 
GRUNDFOS PRODUCT CENTER
•  Verkossa toimiva pumppujen valinta- ja mitoitustyökalu, josta löydät 

vaihtotuotteet ja voit etsiä pumpattaville nesteille soveltuvat pumput
•  Dokumenttikirjasto sisältää pumppukäyrät, tekniset tiedot, BIM-

materiaalit,  
CAD-piirrokset, varaosat, videot ja muuta hyödyllistä sisältöä

•  Helppo käyttää tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella

Tutustu Grundfos Product Centeriin osoitteessa product-selection.
grundfos.com
 
 
GRUNDFOS GO REMOTE
•  Markkinoiden kattavin mobiilityökalupakki pumppujen kauko-

ohjaukseen ja valintaan
•  Säästää aikaa kaikissa tehtävissä käyttöönotosta tiedonkeruuseen, 

raportointiin, mitoitukseen ja vaihtoon 
•  Sisältää ohjeet ja pääsyn Grundfosin verkkotyökaluihin

Voit ladata sovelluksen kaikkiin iOS- tai Android-laitteisiin 



OY GRUNDFOS AB
Trukkikuja 1
01360 Vantaa
Puh. +358 (0) 207 889 500
www.fi.grundfos.com
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Grundfos kuuluu maailman johtaviin pumppuratkaisujen 
toimittajiin. Toimitamme ratkaisuja vedenjakelusta jäteveden 
poistoon. 

Grundfosin talotekniikkayksikkö on enemmän kuin pelkkä 
pumppuyhteistyökumppani. Ajattelemme rakennusta ko-
konaisuutena. Haluamme tarjota älykkäitä ratkaisuja, jotka 
tehostavat rakennuksesi järjestelmien suorituskykyä. 

Tämän ajattelutavan ansiosta meistä on tullut urakoitsijoiden, 
konsulttien ja kiinteistöomistajien suosima yhteistyökump-
pani. Yhdessä haluamme rakentaa maailman kestävimmät ja 
tehokkaimmat liikerakennukset. 

Lue lisää osoitteesta http://fi.grundfos.com
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