GRUNDFOS GO
Пълният контрол става мобилен

GRUNDFOS GO

СПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ > СТАНЕТЕ МОБИЛНИ
Grundfos GO ви предоставя интуитивен контрол на помпите чрез
мобилни устройства и достъп в движение до всичките си онлайн
ресурси. Подгответе се да спестите ценно време за контрол на
помпите, отчетност и събиране на данни чрез най-всеобхватната
мобилна платформа на пазара.
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Пълен контрол
Grundfos GO ви предоставя пълен контрол върху всеки аспект
от работата на помпата – независимо дали управлявате една
или повече помпи едновременно. Вече можете да следите всички
данни за помпите и групите от помпи, за да ги управлявате
по-лесно, да променяте техните настройки и др.

Информация и помощ
Лесният за използване потребителски интерфейс на Grundfos GO
ви предоставя цялата информация и помощ, от която се
нуждаете. Grundfos GO е съвместим с всичките ни помпи с
електронно управление и комуникира както чрез радио-, така
и чрез инфрачервен сигнал. Платформата предоставя лесни за
изпълнение съвети и указания, както и данни в реално време
за помпите (работна точка, консумирана мощност, скорост,
температура и др.). Дори регистърът на алармите е разработен
така, че да направи кодовете за грешки разбираеми и интуитивни.

Свързаност
Благодарение на Grundfos GO никога няма да останете
неинформирани. Получавате бърза връзка към цялата достъпна
документация и пълна интеграция с нашите лесни за използване
онлайн инструменти за оразмеряване и подмяна на помпи.
И тъй като вашето приложение Grundfos GO ще бъде обновявано
с нови характеристики и функции в бъдеще, винаги ще
използвате най-съвременните мобилни технологии за помпи.

Пестене на време
Технологията Grundfos GO е създадена, за да пести време
и усилия. Вграденият PDF генератор съхранява отчети за
помпите (документиращи конфигурациите на помпите) и важна
информация в лесен за споделяне формат, което ви спестява
ръчното писане и работата с отпечатани документи.
В по-големите помпени системи можете да инсталирате или
променяте конфигурацията на групи от помпи лесно и бързо
чрез функцията за клониране на настройките на помпите.

Изберете своето
мобилно устройство
Личният ми
смартфон

Устройство, което
мога да споделям
с колегите си

Ако притежавате смартфон,
просто поръчайте подходящата
комуникационна приставка
(мобилен интерфейс на
Grundfos) от Grundfos и свалете
безплатното приложение
Grundfos GO от App Store или
Android Market.

Ако предпочитате готово за
използване решение, можем
да ви предоставим също
удобен комплект, съдържащ
iPod Touch, комуникационна
приставка (мобилен интерфейс
на Grundfos) и предварително
инсталирано приложение
Grundfos GO.

Съвместимост

Помпи

Контролни табла

Приложението Grundfos
GO е съвместимо с всички
е-помпи на Grundfos
и може да се използва
с изброените по-долу
продукти на Grundfos:

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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