GRUNDFOS GO
FULLSTÄNDIG MOBIL KONTROLL

GRUNDFOS GO

SPARA TID > GO MOBILE!
Med Grundfos GO får du marknadens mest omfattande
plattform för mobil pumpstyrning, övervakning och
driftassistans samt fullständig åtkomst till Grundfos
webbaserade verktyg oavsett var du befinner dig.
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Fullständig kontroll
Den mobila applikationen Grundfos GO är den mest
omfattande plattform som finns för mobil pumpstyrning.
Kombinera pumpstyrning, övervakning i realtid och mycket
mer i en och samma mobilapplikation. Med Grundfos GO
kan du övervaka en eller flera pumpar, ändra inställningar,
samla in data och generera rapporter.

Mer information och hjälp
Det användarvänliga gränssnittet i Grundfos GO ger dig
all information och hjälp du behöver, liksom övervakning
av pumpdata (driftspunkt, energiförbrukning, varvtal,
temperatur mm) i realtid samt tips och instruktioner som
är lätta att följa. Grundfos GO är bakåtkompatibel med
många olika pumpar och produkter från Grundfos (se sista
sidan) och kommunicerar med hjälp av radiosignaler eller
infraröd teknik. Till och med larmloggsystemet är utformat
så att felkoderna är beskrivande och intuitiva.

Ständigt uppdaterad
Med Grundfos GO är du alltid uppdaterad. Du får direktlänkar till all relevant dokumentation och har alltid åtkomst
till våra webbaserade verktyg för dimensionering och
utbyte av pumpar - dygnet runt. Och eftersom Grundfos
GO kommer att uppdateras med nya funktioner i framtiden kommer du alltid att ha det senaste inom mobil
pumpteknik.

Fullständig integrering spar tid
Grundfos GO är konstruerad för att spara tid och arbete.
Papperslös rapportering med inbyggd PDF-generator
och informativa larmloggar spar tid vid installation,
konfiguration, datainsamling och felsökning.
I större system kan du snabbt och enkelt installera eller
omkonfigurera grupper av pumpar med funktionen
“Klona pumpinställningar”, som gör exakta kopior av
pumpinställningar.

VALET ÄR DITT!
Smartphone

Färdig lösning redo att
användas direkt

Om du redan har en Smartphone
beställer du bara en dongel
från Grundfos (med Grundfos
mobila gränssnitt) och laddar
ned Grundfos GO-appen
kostndadsfritt från App Store
eller Android Market.

Om du vill ha en lösning som
är färdig att använda kan vi
tillhandahålla en iPod Touch
komplett med dongel (Grundfos
mobila gränssnitt) och Grundfos
GO program/app förinstallerad.

Kompatibilitet

Pumpar

Styrenheter

Grundfos GO är
bakåtkompatibel med
Grundfos energieffektiva
E-pumpar och kan
kommunicera med följande
Grundfosprodukter:

MAGNA
SEG (AUTOADAPT)
UPE, UPS
CRE, CRIE, CRNE
MTRE, SPKE, CRKE
TPE, TPED
NKE, NBE
Multi-E, CME

CU300
CU301
IO351
MP204
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