
PRZEGLĄD 

PROGRAMU PRODUKCJI



ZDALNE STEROWANIE
GRUNDFOS GO – 
dostęp do danych w zasięgu ręki
Grundfos GO to najbardziej wszechstronna na rynku mobilna platforma 

umożliwiająca sterowanie i dobór pompy. Uzbrojony w to narzędzie 

zaczniesz oszczędzać czas przeznaczony na uruchomienie, zbieranie danych, 

przygotowywanie raportów, dobór oraz wymianę. Wszystkie te funkcje  

dostępne są w Twoim telefonie, nawet gdy jesteś w podróży.

Grundfos GO umożliwia zdalny dostęp

do wszystkich produktów z dowolnego

miejsca. Z mobilną platformą Grundfos GO

masz bezpośredni dostęp do:

Narzędzia doboru/wymiarowania online

Narzędzia zamiany

Katalogu produktów

Dokumentacji

To pozwala szybko wyszukać odpowiednie

informacje podczas rozmów z klientami.

Można na przykład zobaczyć krzywe pompy

i modyfikować je do wykonywania obliczeń,

nawet jeśli nie masz w tym momencie

dostęu do komputera. W rezultacie będziesz

mógł szybko odpowiedzieć na potrzeby

klienta, a Twoja praca będzie znacznie

ułatwiona.

Intuicyjny interfejs Grundfos GO dostarcza

pełną kontrolę w każdym aspekcie

wydajności pompy. Zobaczysz dane w czasie

rzeczywistym bezpośrednio na smartfonie,

co pozwala monitorować punkty pracy,

zużycie energii, prędkość i temperatury.

Dodatkowe korzyści to:

Generowanie na miejscu raportów w formacie

PDF, które wraz z dokumentacją fotograficzną

mogą być podpisane i wysłane na miejscu, aby

uniknąć nieporozumień i błędnych danych.

Prosta zmiana parametrów konfiguracyjnych

za pomocą intuicyjnego interfejsu - pompa

po pompie lub grupami przy użyciu funkcji

klonowania, dzięki czemu oszczędzisz czas.

Łatwe do zrozumienia alarmy bez

niezrozumiałych kodów błędów.

Obecnie Grundfos GO komunikuje się 

z następującymi produktami firmy Grundfos:

D :
MI 202:  Interfejs komunikacyjny z portem 

30-pinowym, Apple

MI 204:  Interfejs komunikacyjny ze złączem 

Lightning, Apple

MI 301:  U niwersalny interfejs komunikacyjny 

Bluetooth dla urządzeń z system Android  

oraz iOS.

W :
Do zdalnego sterowania pompą wymagany jest 

odpowiedni interfejs mobilny Grundfos.  

Nie zapomnij zamówić MI202, 204 lub 301!

MAGNA, SEG (AUTOADAPT), UPE, UPS, CRE, CRIE, 

CRNE, MTRE, SPKE, CRKE, TPE, TPED, NKE, NBE, 

Hydro Multi-E oraz CME

CU300, CU301, 

IO351 i MP204

Silniki:
MGE

Zeskanuj,  
aby podbrać za darmo 
aplikację Grundfos GO.

POMPY ORAZ INTELIGENTNE
RRRRRRRROOOOOOOOOZZZZZZZZWWWWWWWWIIIIIIIIĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄZZZZZZZZAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIAAAAAAAA EEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEEKKKKKKKKTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCZZZZZZZZNNNNNNNNEEEEEEEE

POMIARY � STEROWANIE � MONITORING

Z naszą wiedzą technologiczną i inteligencją najnowocześniejszych pomp wychodzimy naprzeciw 
potrzebom w zakresie pomiarów, sterowania i monitoringu całego systemu pompowego.

Optymalizujemy współdziałanie pomp, napędów, sterowników i zabezpieczeń oraz modułów pomiarowych  
i komunikacyjnych składających się na jeden system.

Pompy, napędy, systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania, pomiary, interfejsy komunikacyjne oraz 
usługi serwisowe – to wszystko nazywamy Grundfos iSOLUTIONS.

Google play App store
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regulowane elektronicznie
Pompy poziome z dzielonym korpusem
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cieczy w

Instalacjach klimatyzacyjnych

Wymiary zgodne ze standardami DIN
Szeroki zakres zastosowania
Solidna konstrukcja
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Instalacje klimatyzacyjne

Solidna konstrukcja
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3/h

cieczy w

Instalacjach klimatyzacyjnych

Szeroki zakres zastosowania
Solidna konstrukcja

Szeroki typoszereg silników

Jednostopniowe pompy monoblokowe

3/h

cieczy w

mieszkaniowych
Instalacjach klimatyzacyjnych
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Myjki samochodowe
Nawadnianie

Niewielka liczba wariantów pokryje
wszystkie potrzeby
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Kontrola poziomu
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wszystkie potrzeby
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Kontrola poziomu
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®

Systemy pomiaru i kontroli aparatury 

Instalacje wody pitnej

Woda basenowa

i automatycznej kompensacji
temperaturowej funkcji dziennika

Precyzyjne dozowanie zapewnia

Przewody

Zawory stopowe

Zawory wtryskowe
Zawory przelewowe

Zawór wielofunkcyjny

Zbiorniki

Kontroler dozowania

DIP

i regulator do basenów

Parametry monitorowania i sterowania
DIP mierzy do trzech parametrów 

redoks

DIP kontroluje dwa parametry 

Instalacje wody pitnej

Woda basenowa

i automatycznej kompensacji
temperaturowej funkcji dziennika

Precyzyjne dozowanie zapewnia

systemów pomiarowych

®

jest przeznaczony do szybkiej analizy 
w ramach monitorowania procesu 
uzdatniania wody oraz do kalibracji 

uzdatnianie wody pitnej
uzdatnianie wody do basenów

ogólne oczyszczanie wody

Kompaktowa i ergonomiczna budowa

odczynników

drukarki z opcjonalnym interfejsem

w pomieszczeniach magazynowania lub 

Instalacje dozowania gazowego

w pomieszczeniach magazynowania

Krótki czas reakcji

czujników
Szeroki zakres funkcji nastawiania

Szeroki zakres funkcji alarmowych

zegarowym

pomiarowych
automatyczne monitorowanie okresu

Systemy dezynfekcji chlorem gazowym

Niezawodny system dezynfekcji
Zatwierdzona metoda dezynfekcji

pitnej

chloru gazowego na butlach lub
beczkach lub do instalacji w przewodach
zbiorczych

Precyzyjna regulacja i dozowanie chloru
gazowego

cieczy
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Kompaktowe systemy podnoszeniaGenerator dwutlenku chloru i system
dozowania sypkich

Generator dwutlenku chloru i system
dozowania

System wytwarzania podchlorynu sodu 
do dezynfekcji

 
przygotowanego chloru

 
przygotowanego chloru

przygotowanego chloru

obiektach sportowych
Zapobieganie Legionelli

Instalacje dezynfekcji w mleczarniach

system
Bezpieczna i niezawodna metoda produkcji
chloru

Metoda wytwarzania dwutlenku chloru przy

 

Metoda wytwarzania dwutlenku chloru

 

przez bakterie Legionella

Dezynfekcja w systemach mycia butelek

Dezynfekcja w mleczarniach

Przygotowanie dwultenku chloru na
miejscu

Innowacyjne dozowanie i technologia
kalibracji

w optymalnym czasie

 

sanatoriach i obiektach sportowych oraz

Zwalczanie bakterii Legionalla oraz

przez bakterie Legionella

Dezynfekcja w mleczarniach

Przygotowanie dezynfekanta dwultenku

chloru

Instalacja kompletowana na zamówienie

przygotowania i dozowania roztworów

Komora przytowywania i dojrzewania

zaworem redukcyjnym oraz

Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii

Wysoce sprawne w walce z bakteriami

optymalnym dezynfekantem dla

obrotowej pozwala na podnoszenie

DTS
Stacje zbiorników dozowania

Wanna ociekowa

poziomu pusty/prawie pusty
Zawór wielofunkcyjny

Zawór spustowy

Instalacje basenowe
Instalacje procesowe
Produkcja papieru
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3/h

Domy jednorodzinne
Domy wielorodzinne
Domy w zabudowie podwójnej
Bloki mieszkalne

Wykonanie ze stali nierdzewnej lub

Kompaktowy

Zabezpieczenie przed suchoobiegiem
Wykrywanie wycieków w instalacji

3/h

Domy jednorodzinne
Domy wielorodzinne
Domy w zabudowie podwójnej
Bloki mieszkalne

Praca automatyczna
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Systemy gromadzenia wody
deszczowej

Nawadnianie ogrodów
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Domy wielorodzinne
Domy w zabudowie podwójnej
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Instalacje klimatyzacyjne

Kompaktowa konstrukcja

Szeroki zakres pracy

wykorzystania wody deszczowej

silników

Systemy gromadzenia wody
deszczowej

Nawadnianie ogrodów

Proste sterowanie

oprogramowania do konkretnego
zasosowania

Szeroki wybór pomp i zbiorników
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Jednostopniowe pompy monoblokowe
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Instalacjach uzdatniania wody

Szeroki typoszereg pomp
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Instalacje uzdatniania wody

cieczy

Zabezpieczenie przed suchobiegiem
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Konstrukcja oparta na dobrze znanej

kontrola i sterowanie jest kluczowe

Rejestracja pracy pompy poza jej

nieplanowanym przestojom

Kontrola pracy i zabezpieczenie

Weblink
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cieczy w
Instalacjach wody technologicznej

Instalacjach wody morskiej

Instalacjach odwróconej osmozy
Instalacjach basenowych

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

1 2 4 6 8 1010 20 30
Q [m³/h]

20

40

60

100

200

H [m]

cieczy w

Instalacjach klimatyzacyjnych

Instalacjach uzdatniania wody

Szeroki typoszereg pomp

Zabezpieczenie przed suchobiegiem
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®

Jednostopniowe pompy sanitarne 
z wlotem osiowym

3/h

 
 

i browarach

Instalacje do biopaliw

Szeroki wybór wirników
Trzy standardy powierzchni

wody ze studni w gospodarstwach

®

Jednostopniowe pompy sanitarne 
z wlotem osiowym

3/h

i browarach

Roztwory syropu i cukru

Budowa kompaktowa

Wykonanie z lub bez silnika
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Systemy butelkowania
Systemy czyszczenia
Instalacje wody pitnej
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i browarach

Instalacje do biopaliw
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Sprawne zalewanie pompy
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Rotacyjne pompy krzywkowe

3/h

 
 

szczepionki

Zintegrowana hydraulika

Wykonanie aseptyczne

Jednostopniowe pompy procesowe

3/h

Instalacje uzdatniania wody
Instalacje chemiczne i ochrony

Instalacje do biopaliw

Zoptymalizowana hydraulika

Polerowanie elektrolityczne
Podwójne uszczelnienie mechaniczne
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Kompletne zestawy podnoszenia Kompletne systemy podnoszenia 
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Blokach mieszkaniowych

Szpitalach
Biurowcach
Budynkach wielokondygnacyjnych

Proste sterowanie

3/h

Blokach mieszkaniowych

Szpitalach
Biurowcach
Budynkach wielokondygnacyjnych

Prosta i niezawodna konstrukcja

Kompletne zestawy podnoszenia
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Systemach nawadniania
Instalacjach uzdatniania wody

Szeroki zakres zastosowania

Komunikacja danych
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3/h

Instalacje odwróconej osmozy

Instalacje uzdatniania wody

Kompaktowa budowa
Niewielka waga

3/h

Instalacjach odwróconej osmozy

Instalacjach uzdatniania wody

Budowa kompaktowa
Bezprzeciekowe
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Instalacjach tryskaczowych

i morskiej

Szeroki zakres regulacji obrotów

3/h

Pompy przeznaczone do
Domowych instalacji zaopatrzenia

Instalacji nawadniania w ogrodnictwie
i rolnictwie

Wbudowane zabezpieczenie przed
suchobiegiem

Zabezpieczenie przez zbyt wysokim/

3/h

Pompa bez uszczelnienia
Pompa zdolna do pracy z systemami

Instalacja odwróconej osmozy

Instalacja uzdatniania wody

Samokontrola w czasie uruchomienia 
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montowane ze wszystkimi pompami typu 

BM i BMB

Zabezpieczenie przed przegrzaniem za

temperatur Tempcon

ze stali nierdzewnej
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3/h

Pompy przeznaczone do
Pompowania zanieczyszczonych wód
gruntowych
Próbkowania

Takie same cechy i zalety jak SP

3/dziennie

 

jednorodzinne
Gospodarstwa rolne i szklarnie
Parki i tereny zielone

i akumulatory

konserwacji
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JP

3/h

cieczy w
Gospodarstwach domowych

Rolnictwie

Samozasysanie
Stabilna praca nawet w przypadku

zamontowanym Persscontrol

3/h

 
 

JPBasic  

 

cieczy w 
Gospodarstwach domowych

Rolnictwie

Samozasysanie
Stabilna praca nawet w przypadku
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Zestawy hydroforowe JP

3/h

cieczy w
Gospodarstwach domowych

Rolnictwie

Samozasysanie
Stabilna praca nawet w przypadku

Wykrywanie wycieków

MQ

3/h

Domków letniskowych
Gospodarstw rolniczych
Szklarni

Kompletny zestaw podnoszenia

Samozasysanie
Zabezpieczenie przed suchobiegiem
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3/h

Pompy przeznaczone do

Pompowania wody deszczowej

bardzo niskiego poziomu

wykorzystania wody deszczowej

3/h

instalacji wody deszczowej w

Domkach letniskowych
Gospodarstwach rolniczych

zbiornikiem wody

zbiornikiem wody

w przypadku przelania wody

Sterowanie dodatkowej pompy

DW DWK

3/h

cieczy w
Tunelach
Kopalniach

Stawach rybnych
Placach budów

3/h

Place budowy
Miejsca wykopów
Tunele

Podziemne parkingi

Sferoidalny/wysokochromowy wirnik

Kompaktowa budowa
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wody brudnej

3/h
3/h

Pompy przeznaczone do

Wody procesowej

Kontrola pracy silnika
ADAPT

SEG

hakowym

pompy
Wbudowane zabezpieczenie silnika
SmartTrim

Monitoring i sterowanie jednej lub kilku
pomp

ADAPT
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Zatapialne pompy osiowe i diagonalne

wane specjalnie dla punktu pracy

Podwójne mechaniczne uszczelnienie

Wodoszczelny wpust kablowy

stojana

górnych i dolnych

Pompy przeznaczone do

Szeroki typoszereg pomp
SmartTrim

Praca na sucho lub na mokro

Wbudowane zabezpieczenie silnika
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PUST

oraz 

wykonane z polietylenu lub stali

powierzchniowa

Pompy
Sterowanie i komunikacja
Wyrzynarka otworów

Zestaw do wentylacji

 

3

 

homogenizacji i zawiesin w

Procesowych instalacjach

Systemach odmulania
Rolnictwie
Instalacjach do biogazu

stali nierdzewnej lub kompozytów  

 

techniczna bez specjalistycznych 

w skrzyni biegów

wykonane ze stali nierdzewnej lub 
polamidów
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Zatapialne pompy recyrkulacyjne

3

 

Pompy przeznaczone do instalacji

osadu wtórnego

nierdzewnej

Wbudowane zabezpieczenie silnika

 
 

 
3

Pompy przeznaczone do

Pompowania cieczy agresywnych

papierniczym

SmartTrim

Praca na sucho lub na mokro

Wbudowana ochrona silnika
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Skrzynka sterownicza jest odpowiednia

Sterowanie jednej pompy

Kilka wariantów dla pomp jednoi
trójfazowych

Zaawansowane techniczne zatapialne 
pomp

3

 

Konstrukcja przyjazna w serwisowaniu

Wykonanie z czujnikami regulacji
i ochrony silnika

wykonanie ze stali nierdzewnej dla cieczy 
agresywnych lub korozyjnych
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czujnikami poziomu i elektrodami

 

zapobiega blokowaniu uszczelnienia 

Zabezpieczenie przed udarami
hydraulicznymi

Sygnalizacja poziomu cieczy

Zabezpieczenie silnika przed

Modem SMS z wbudowanym licznikiem

Licznik godzin

Lampa sygnalizacyjna

Sterowniki pomp

 

energii

Dane elektryczne
Zaawansowana transmisja danych
Zaawansowany system alarmu
i priorytetów ostrzegania

Zabezpieczenie przed blokowaniem

Zaawansowana praca naprzemienna
pompy w grupie pompowej
Wybór przez SMS
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3

3

Domki letniskowe
Restauracje

zurbanizowanych

Gotowe do instalacji

Minimalny czas przestoju
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kanalizacji
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udoskonalonej budowie rozdrabniacza i
silnika
Mocny rozdrabniacz radzi sobie

Silnik kompatybilny ze wszystkimi

Bardzo zwarta konstrukcja

odprowadzania kondensatu

 

  

usuwania kondensatu w

Instalacjach klimatyzacyjnych

Parownikach

Wbudowany alarm

hydrostatycznemu

Nowoczesna budowa
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Zbierania i odprowadzania wody
powierzchniowej

i studzienek kanalizacyjnych do instalacji

Gromadzenia i pompowania wody
deszczowej

Prosta i elastyczna instalacja uszczelnienia

Zapezpieczenie przed przelaniem

Zatapialne pompy do instalacji wody
deszczowej

3/h

Systemy gromadzenia wody
deszczowej

Zabezpieczenie przed suchobiegiem
Silnik zabezpieczony przed
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Zatapialne pompy do automatycznej 
pracy w instalajach wody deszczowej
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Systemy gromadzenia wody
deszczowej
Domowe studnie

Zintegrowana ochrona przed
suchobiegiem
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MS

nierdzewnej

montowane ze wszystkimi pompami typu 

Zabezpieczenie przed przegrzaniem za

temperatur Tempcon

z nierdzewnej stali

MMS

Szeroki typoszereg silników
przezwajalnych

Zabezpieczenie przed przegrzaniem za

trójfazowych

Sygnalizator alarmowy przez

Kontrola i zabezpieczenie pomp
i procesów

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Zabezpieczenie przed zbyt wysokimi
temperaturami silnika

komputera

Mocna konstrukcja czujnika

Kontrola i zabezpieczenie instalacji 

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Instalacje klimatyzacyjne

TP

SP

Proste sterowanie

dostosowania do aplikacji

rozbudowy



GRUNDFOS PRZEGLĄD PROGRAMU

38 39

Instalacje grzewcze

wbudowany w pompach elektronicznych 

Mobilna aplikacja do zdalnego sterowania 

Silniki:

Generowanie na miejscu raportów

Regulacja cieplna w grzewczych

w jednym

agresywnych cieczy

Dedykowanych

agresywnych cieczy

Dedykowanych
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niedrogie go i niezawodnego sposobu pomiaru 

 
 

nierdzewna

 

przeznaczonymi do automatycznego 

Domy jednorodzinne
Bloki mieszkalne
Domy letniskowe i weekendowe

Rolnictwo
Systemy gromadzenia wody

Zasilanie elektryczne

Membranowe zbiorniki wyrównawcze

Domowe systemy grzewcze
Systemy grzewcze w budownictwie
mieszkaniowym

gospodarstw domowych

w budownictwie mieszkaniowym
Rolnictwo

Zmniejszona liczba rozruchów pompy

wany dla niezawodnej pracy w agresywnych 

3 3/h
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PORTFOLIO PRODUKTÓW I USŁUG

WIĘCEJ NIŻ SERWIS

NAPRAWY oraz KONSERWACJE: obejmuje przegląd, 
konserwacje, naprawy, a także dostosowanie oferty, 
dzięki której instalacja pompowa będzie pracowała 
z maksymalną wydajnością:

MONTAŻ oraz URUCHOMIENIE: zawiera rozwiązania, 
które zapewniają bezproblemowy i prawidłowy 
montaż, uruchomienie i obsługę systemów 
pompowych po podpisaniu umowy o świadczenie 
usług serwisowych, bez ryzyka, że gwarancja na pompy 
zostanie unieważniona:
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CZĘŚCI ZAMIENNE oraz 

ZESTAWY NAPRAWCZE

Szeroki wachlarz oferty serwisowej Grundfos 

zapewnia części zamienne i zestawy napraw-

cze, dzięki czemu klienci posiadając je na miej-

scu naprawy, mogą znacznie ograniczyć prze-

stoje w pracy instalacji.

Ponadto sam proces zamawiania materiałów 

jest tak prosty, jak to tylko możliwe. Wystarczy 

wybrać najbliższy punkt serwisowy Grundfos 

i wysłać zlecenie. 

Wszystkie części to oryginalne części zamienne, 

więc pracownicy obsługi technicznej otrzymują 

najlepsze warunki do wykonywania wysokiej 

jakości usługi, co z kolei zapewnia optymalne 

działanie instalacji oraz jej niezawodność i  dłu-

gowieczność.

Jedną z kluczowych kwestii przy wyborze pom-

py lub systemu pompowego, jest zapewnienie 

ciągłej dostępności części zamiennych. Klient 

powinien posiadać informacje, jakie części 

normalnie zużywające się będą konieczne 

w przypadku awarii oraz jakie elementy będą 

dostępne przez cały okres eksploatacji pompy 

lub systemu pompowego. Niezbędna jest także 

wiedza gdzie i jak szybko możne zamówić czę-

ści zamienne. Grundfos dostarcza wszystko to, 

co niezbędne by szybko i skutecznie uporać się 

z problemem.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

skrócony okres przestoju w pracy instalacji

niezawodność instalacji dzięki sprawdzo-

nym, oryginalnym częściom zamiennym

swoboda wyboru części zamiennych i usług

powiązanych

własny zapas części zamiennych na wypadek 

konieczności nagłych prac serwisowych

dostawa części zamiennych i zestawów ser-

wisowych przez 24 dni i 7 dni w tygodniu

NAPRAWY oraz KONSERWACJE

Aby uzyskać optymalną wydajność i efek-

tywność energetyczną, instalacje pompowe 

muszą być utrzymywane w dobrym stanie. 

Wiąże się to z wykonaniem niezbędnych, 

okresowych prac dostawa części zamiennych 

i zestawów serwisowych przez 24 dni i 7 dni 

w tygodniu onserwacyjnych i naprawczych, 

a także dokonywaniem analizy, pomiarów 

i inspekcji pracy instalacji w przypadku podej-

rzenia wystąpienia problemów. Istnieje kilka 

powodów, dla których zlecenie wykonania 

naprawy doświadczonemu zespołowi specja-

listów Grundfos jest najlepszym pomysłem. 

Oznacza to, że po naprawie lub konserwa-

cji wykonanej przez personel firmy Grund-

fos gwarancja nadal jest ważna i zapewnia 

klientowi dodatkowy spokój. Końcowy efekt: 

bezproblemowe, niezawodne działanie i dłu-

ga żywotność pompy, zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych i uzyskanie korzyści z dzia-

łalności gospodarczej.

Pomiar przepływu i ciśnienia

KORZYŚCI DLA KLIENTA: dokładny pomiar 

przepływu oraz ciśnienia zapewnia wiary-

godne dane na temat wydajności przepływu.

Kalibracja pomp

KORZYŚCI DLA KLIENTA:  krótszy czas opty-

malizacji i poprawy instalacji oszczędność 

energii dzięki zoptymalizowanym nasta-

wom pompy  optymalna praca, która nie 

marnotrawi pieniędzy

Naprawa na miejscu

KORZYŚCI DLA KLIENTA: minimalizacja prze-

stojów i wydatków ze względu na szybki 

i efektywne czynności serwisowe naprawa 

jest wykonana w taki sposób, że jest w dal-

szym ciągu obowiązują warunki gwarancji

nie musisz tracić czasu i środków na demontaż 

instalacji, wysyłanie elementów do naprawy 

i ponownego montażu instalacji po serwiso-

waniu jasny przegląd kosztów naprawy.

Naprawa w warsztacie

KORZYŚCI DLA KLIENTA: możliwość podjęcia 

szybkiej decyzji w zakresie prowadzonych 

prac, wymiany części itp. 

Wszystkie części zamienne oraz zestawy 

naprawcze są oryginalnymi elementami 

producenta.

MONTAŻ oraz URUCHOMIENIE

Prawidłowe działanie zaczyna się od po-

prawnej instalacji i prawidłowego montażu, 

który jest niezbędny do osiągnięcia optymal-

nej wydajności pompy. Jeśli pompa nie jest 

poprawnie zamontowana, wydajność insta-

lacji może być poniżej oczekiwań, marnotra-

wi pieniądze i zasoby i prowadzi do niepo-

trzebnych przestojów. Profesjonalne usługi 

serwisowe Grundfos zapewniają, że proces 

montażu i uruchomienia przebiega prawi-

dłowo od samego początku i niweluje ryzyko 

wystąpienia problemów spowodowanych 

przez niewłaściwą pracę instalacji. Nasi 

wykwalifikowani pracownicy oraz sieć pro-

fesjonalnych partnerów posiada niezbędną 

wiedzę teoretyczną, doświadczenie i na-

rzędzia, aby wesprzeć klienta bez względu 

na potrzeby i rodzaj systemu pompowego. 

Grundfos gwarantuje spokój klienta i zapew-

nia, że   obsługa instalacji pompowej nie jest 

czasochłonna i nie marnotrawi pieniędzy po 

jej uruchomieniu. 

Osiowanie

Konserwacja

Podstawowe badanie zamontowanych

urządzeń

Umowa serwisowa

Wydłużona gwarancja

OPTYMALIZACJA oraz DORADZTWO

Udział pomp w  światowym  zużyciu  energii 

stanowi 10%. Jednakże, wymiana na 

zoptymalizowane  i energooszczędne pompy 

może przynieść oszczędności w wysokości 4%.

Odpowiada to zużyciu energii przez miliard 

osób, co przekłada się na ogromny potencjał 

zmniejszenia produkcji energii, a dzięki temu 

zmniejszenia negatywnego wpływu na środo-

wisko. 

Świadomość nadmiernego zużycia energii przez 

instalacje pompowe nie jest prostą sprawą. Ma 

to poważne konsekwencje dla otaczającego nas 

świata. Ponadto przepisy takie jak dyrektywa 

EuP wprowadzona w Unii Europejskiej zwięk-

sza wymagania dotyczące silników pomp, które 

muszą być zgodne z surowymi normami.

Ustalenie, kiedy pompa powinna zostać napra-

wiona lub wymieniona jest ważnym zadaniem. 

Kiedy wydajność pompy spada do poziomu, któ-

ry narzuca konieczność jej wymiany? Grundfos 

oferuje szereg specjalistycznych usług z zakre-

su optymalizacji i doradztwa, które pomogą to 

ustalić.

W Grundfos starannie analizujemy Kosztu Cyklu 

Życia (LCC) wszystkich naszych produktów dlate-

go, że jest to jedyny sposób, aby pokazać rzeczy-

wiste koszty posiadania i eksploatacji instalacji 

pompowej.

Analiza Kosztów Cyklu Życia obejmuje wszystko, 

począwszy od ceny zakupu, poprzez pracę pom-

p,na amortyzacji inwestycji kończąc. Jest dobrze 

znanym faktem, że cena zakupu pompy stanowi 

jedynie około 5% całej analizy, a obsługa i kon-

serwacja stanowią około 10%.

Analiza energetyczna pomp

Audyt pomp – badanie energetyczne pomp 

z pomiarem hydraulicznym 

Przyczepa pomiarowa

MONITORING:

Wraz z pojawieniem się niezawodnych, bez-

przewodowych rozwiązań internetowych, 

monitoring może teraz odbywać się zarów-

no za pomocą smartfonów, tabletów, lap-

topów i innych urządzeń z obsługą sieci, jak 

i komputerów stacjonarnych, dając mene-

dżerom i decydentom nieograniczoną swo-

bodę, elastyczność, efektywność i niespoty-

kany do tej pory na rynku, wnikliwy wgląd  

w działanie systemu pompowego.

Odpowiednia wiedza o wydajności i prak-

tycznie nieograniczona elastyczność stano-

wi istotę Grundfos Surveillance & Mobility 

- koncepcji wszechstronnego monitoringu 

Grundfos.

W przypadku alarmu, wiadomość SMS zo-

stanie wysłana do osoby na służbie, ułatwia-

jąc szybką reakcję na problemy z instalacją. 

System monitoringu obejmuje elastyczne 

narzędzia do planowania grafiku dyżu-

rów osób, które mają otrzymywać sms-y  

z komunikatami alarmowymi.

Zdalne zarządzanie instalacją pompową

Internetowy system kontroli wydajności i ste-

rowania pompami oraz wczesnego wykry-

wania sytuacji alarmowych. Jest skuteczną 

i opłacalną alternatywą dla złożonego i kosz-

townego systemu SCADA. 

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

Rzetelna baza danych o wydajności dla

ułatwienia podejmowania decyzji w za-

kresie instalacji pompowej

Natychmiastowe tekstowe wiadomości

alarmowe SMS wysyłane do odpowied-

nich pracowników, na wypadek potrzeby

Minimalna inwestycja początkowa i stałe

koszty operacyjne

Bezpieczeństwo danych i systemu oraz

niezawodność rozwiązania obsługiwane-

go przez serwery Grundfos

Zmniejszone zapotrzebowanie na inspek-

cje na miejscu

Monitoring pompy i wydajności systemu

w czasie rzeczywistym

Przegląd zużycia energii

Integracja w technologii podłącz i moni-

toruj

GRUNDFOS GO

Więcej o GRUNDFOS GO na stronie 39

Grundfos w Polsce reprezentowany jest 

przez Sieć Autoryzowanych Serwisów Grund-

fos (ASG). Ponieważ Grundfos zapewnia 

obowiązkowe szkolenia i coroczną certyfikację, 

gwarancyjne, jak i pogwarancyjne usługi 

ser wisowe świadczone przez ASG są na naj-

wyższym poziomie. 

Aktualny wykaz punktów ASG znaj du je się  

w zakładce Kontakt na stronie: 

www.grundfos.pl



Google play

App store

Katalog Techniczny Grundfos
Wszystko w jednym miejscu

DOBÓR POMP   
KATALOG TECHNICZNY 
DOKUMENTACJA 
ZAMIANA 

WebCAPS to przeszłość

Specjalnie zaprojektowany Katalog Techniczny Grundfos jest szybszym i bardziej intuicyjnym 

zamiennikiem dla starego programu doboru WebCAPS. Teraz łatwo można dobrać właściwą 

pompę do instalacji lub znaleźć pompę zastępczą lub po prostu wyszukać informacje na temat już 

zamontowanej pompy. Katalog Techniczny Grundfos posiada funkcjonalności takie, jak:

• dobór pomp

• szukanie produktów Grundfos

• znalezienie pompy zastępczej

• znalezienie pompy do wymagających cieczy

I pozwala na dostęp do informacji technicznych na temat każdego produktu: rysunki CAD, 

charakterystyki, specyfikacje techniczne, dokumentacja techniczna i filmy instruktażowe – wszystko 

w z poziomu strony produktowej.

INSTALLER COMPANION – 

DARMOWY ASYSTENT INSTALATORA

Podręcznik Instalatora w formie aplikacji na smartfon to stały dostęp  

do praktycznych narzędzi obliczeniowych, porad, doboru i zamiany pomp 

oraz dokumentacji do domowych instalacji pompowych. 

SZKOLENIA

Oprócz spotkań szkoleniowych, certyfikowanych warsztatów prowadzimy 

także szkolenia internetowe. To Ty decydujesz kiedy i na jaki temat chcesz 

odbyć szkolenie. Co najważniejsze platforma szkoleniowa jest zupełnie 

darmowa. Bieżące informacjie o szkoleniach znajdziesz w zakładce 

SZKOLENIA na grundfos.pl 

Zeskanuj,  
aby połaczyć się  
z Grundfos  
Ecademy

Zeskanuj,  
aby za darmo  
pobrać Installer  
Companion

JESTEŚMY DLA CIEBIE
na www.grundfos.pl

tu znajdziesz wszystko o ofercie produktów 

i usług Grundfos, mapę i wyszukiwarkę 

punktów dystrybucji pomp Grundfos, pole-

canych instalatorów oraz najbliższego ser-

wisu świadczącego gwarancyjne i pogwa-

rancyjne usługi. Jeśli chcesz bezpośrednio 

skontakotwać sie z Grundfos – wypełnij 

formularz kontaktowy na naszej stronie 

grundfos.pl lub po poprostu skorzystaj 

z naszej inforlini czynnej 24 godz. na dobę 

przez 7 dni w tygodniu 601 612 602

Zeskanuj, aby przejść do Programu doboru,  
Zamiany i Katalogu Technicznego Grundfos




