
GRUNDFOS GO
A TELJES IRÁNYÍTÁS MOBILLÁ VÁLTOZIK!
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GRUNDFOS GO 

TAKARÍTSON MEG IDŐT > GO MOBILE

A Grundfos GO segítségével mobil szivattyú távirányítást, és 
teljes hozzáférést kap a Grundfos online eszközökhöz. A piacon 
elérhető legátfogóbb mobil platform segítségével értékes időt 
takaríthat meg a szivattyú beállításával, a jegyzőkönyvezéssel 
és az adatgyűjtéssel kapcsolatban.



TAKARÍTSON MEG IDŐT > GO MOBILE

Átfogó irányítás
A Grundfos GO a szivattyú funkciók  tekintetében 
átfogó irányítási lehetőséget biztosít, akár egy, akár több 
szivattyút is kell  kezelni. Ellenőrizhető az összes lényeges 
szivattyúadat, a szivattyúk csoportosíthatók a fokozott 
kezelhetőség érdekében, megváltoztathatók a beállítások, 
és még sok más is elvégezhető a segítségével.

Még több információ és segítség
A felhasználó-barát Grundfos GO interfész az összes 
információt és segítséget megadja, amire valaha 
is szüksége lesz. A Grundfos GO a Grundfos összes 
E-szivattyújához  alkalmazható, és mind rádiós, mind 
infravörös kommunikációra alkalmas. Könnyen követhető 
ötleteket és útmutatást ad, és élő szivattyúadatokat 
mutat (munkapont, felvett teljesítmény, fordulatszám, 
hőmérséklet stb.). A riasztási naplót is úgy tervezték meg, 
hogy a hibakódok egyértelműek és könnyen felismerhetők 
legyenek.

Szorosabb kapcsolat 
A Grundfos GO-val soha nem szakad meg a kommunikáció 
Ön és a szivattyúk között. Könnyen hozzáférhet az összes 
lényeges dokumentumhoz,  a könnyű online méretezéshez, 
és a kiváltó  szoftverhez. Mivel a Grundfos GO alkalmazása 
új tulajdonságokkal és funkciókkal frissül a jövőben, Ön 
mindig a mobil szivattyútechnológia élvonalában lesz.

Időmegtakarítás
A Grundfos GO-t úgy tervezték, hogy vele időt és 
energiát takaríthasson meg. A beépített PDF generátor 
biztonságosan, könnyen megosztható formátumban tárolja 
a szivattyúra vonatkozó jelentést (dokumentálva az Ön 
szivattyújának konfigurációit) és a fontos megjegyzéseket, 
amelynek köszönhetően nem kell tollal, papírral és 
nyomtatványokkal bajlódnia. Nagyobb rendszerekben 
könnyen és gyorsan installálhat vagy újrakonfigurálhat 
szivattyúcsoportokat a szivattyúbeállításokat klónozó 
Clone Pump Settings funkcióval. 
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VÁLASSZA KI HARDVERÉT!

Saját okostelefonom
Ha Ön rendelkezik okostelefonnal, 
egyszerűen rendelje meg a 
megfelelő hardvermodult 
(Grundfos mobil interfészt) 
a Grundfostól, és töltse le 
az  App Store-ban vagy az 
Android Marketen rendelkezésre 
álló ingyenes Grundfos GO 
alkalmazást. 

Valami, amit 
megoszthatok 
kollégáimmal
Ha Ön jobban kedveli a 
kész megoldásokat, egy 
hardvermodullal (Grundfos 
mobil interfésszel) és védőtokkal 
kiegészített iPOD touch 
készüléket is  választhat, amelyen 
már telepítve van a Grundfos GO 
alkalmazás.

Vezérlő egységek
CU300
CU301
IO351
MP204

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

Kompatibilitás
A Grundfos GO 
visszamenőleg is 
kompatibilis a Grundfos 
E-szivattyúkkal, és a 
következő Grundfos 
termékekkel kommunikál:

Grundfos Hungária Kft.
2045 Törökbálint
Park u. 8.
Tel: 23-511-110

www.grundfos.hu
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