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Renovering &
  
ombyggnad 

av avloppspump- och 
tryckstegringsstationer



www..grundfos.com/water-utility www..grundfos.com/water-utility

Torruppställd lösning med SE-pumpar - 
servicevänlig och ren miljö

Pumpfötter på plats - 
snart dags för pumpar

Utloppet monteras -
snart dags för provkörning

Satsa på ett serviceavtal från Grundfos 
och vi fixar jobbet!

Smidig installation med Grundfos 
Hydro MPC-E

Leverans av nyckelfärdig tryckare

Överbyggnad utförd enligt dina önskemål

Kommunikation Grundfos Hydro MPC-E
- Lon MPC-E
- Profibus
- Modbus
- Comli
- GSM/GPRS
- BACnet

Behöver ni en uppgradering av era
befintliga avloppspumpstationer? 

- Vi renoverar och uppgraderar befintliga pumpstationer till stationer med eller utan överbyggnad
- Vi byter ut äldre ineffektiva pumpar till nya effektiva pumpar
- Vi byter rör och ventiler i pumpstationen och moderniserar den efter era 
   önskemål med licensierade svetsare

- Vi byter ut överbyggnader vid behov till nya fräscha byggnader
- Vi byter ut äldre ineffektiva pumpar till nya effektiva pumpar, t ex Grundfos Hydro MPC-E
- Vi byter rör, ventiler och givare i tryckstegringsstationen och moderniserar den efter era 
   önskemål med licensierade svetsare

Grundfos erbjuder renoveringar och ombyggnationer 
av pumpstationer

Grundfos erbjuder renoveringar och ombyggnationer 
av tryckstegringsstationer

grundfos tryckstegringsstationergrundfos avloppspumpstationer

Behöver ni en uppgradering av era
befintliga tryckstegringsstationer? 
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Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

Uppgradera er styrning 

Grundfos pumpstyrning Dedicated Control är avsedd 
för nivåvippor, nivåelektroder, nivåsensor eller ultra-
ljudsensor.

Dedicated Control är Grundfos mest avancerade pump-
styrning. Styrningen kan fås i varianter med kommuni-
kation via GSM/GPRS, Modbus RTU, Comli eller GRM. 
Skåpen kan även kommunicera med SCADA-system och 
radiomodem. Dedicated Control ger en komplett över-
sikt gällande det installerade pumpsystemet. Informa-
tion om larm, energiförbrukning, drifttid, status mm.

Grundfos Dedicated Control för  
1-6 pumpar

GRM (Grundfos Remote Management) är ett övergrip-
ande system för full kontroll av ett nätverk av pump-
stationer. Grundfos tillhandahåller plats på servrar 
lokaliserade på Grundfos hosting centre i Danmark. All 
hårdvara som behövs är kommunikationsboxar som är 
placerade vid pumpstationerna i kundens system. 
Användaren ansluter till en kodad sida på internet och 
kan därifrån ha full övervakning och hantering av alla 
anslutna pumpstationer.

GRM innehåller även en planeringsdel där service samt 
vem som tar emot eventuella larm kan hanteras och 
planeras månader i förväg.

Grundfos Remote Management

Grundfos AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel: 0771-32 23 00

www.grundfos.se

VILL du VETA MEr? konTAkTA oss:
Bo Jordmark, Projektledare Öst         08-410 322 34
Kjell Asplund, Projektledare Väst         031-332 23 97
Joakim Anderberg, Projektledare Syd     040-685 20 73

www.grundfos.com/water-utility




