
Grundfos GO - mobilne rozwiązanie do
sterowania i regulacji pompy

Grundfos GO CAPS i GO Remote są teraz połączone w jedną aplikację
o nazwie Grundfos GO.

Grundfos GO jest mobilnym narzędziem dla użytkowników produktów Grundfos. Jest to najbardziej
wszechstronna aplikacja na urządzenia mobilne, umożliwiająca sterowanie pompą, dobór pompy,
zamianę pompy i dostęp do dokumentacji technicznej. Oferuje intuicyjny, zdalny dostęp do narzędzi
internetowych Grundfos. Aplikacja Grundfos GO oszczędza cenny czas do raportowania i
gromadzenia danych.

 

Aplikację można pobrać dla dowolnego urządzenia z systemem operacyjnym iOS lub Android.

 

Dlaczego Grundfos GO ?

Aplikacja Grundfos GO oferuje dostęp do narzędzi, usług i dokumentacji Grundfos oszczędzając Twój
czas. Aplikacja jest aktualizowana on line
i zawsze gotowa do użycia - gdziekolwiek i kiedykolwiek tego potrzebujesz. Grundfos GO daje
następujące możliwości:

Komunikacja - monitoring i sterowanie pompami elektronicznymi●

Katalog - dostęp do kompletnego katalogu produktów firmy Grundfos●

Zamiana - pozwala dobrać pompę wprowadzając markę lub nazwę pompy●

Dobór - dobór pompy dla konkretnej instalacji●

Raporty - generowane wraz ze zdjęciami i podpisem, w celu uniknięcia błędnych wyników,●

nieporozumień, papierkowej roboty i niepotrzebnych opóźnień
Interfejs graficzny - przejrzyste menu i nawigacja z wykorzystaniem ekranu dotykowego●

sprawiają, że aplikacja Grundfos GO jest bardzo łatwa w obsłudze i przyjazna dla użytkownika
Zarządzanie danymi - dane mogą być kopiowane, wysyłane●

i pobierane w dowolnej chwili

 

    i wiele więcej...

 



Cechy i korzyści
Zawsze on line - natychmiastowy dostęp do całej dokumentacji●

i narzędzi doboru. Oszczędzaj czas mając dostęp do wszelkich informacji 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu
Efektywność - szybki i łatwy dostęp z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu graficznego●

Pomoc krok po kroku - instalacja, konserwacja i naprawa●

z wykorzystaniem konfiguratora on line
Rozwiązywanie problemów - podejdź do pompy i dowiedz się co się stało i co z tym zrobić●

Kontrola - można zmieniać parametry konfiguracji pompy "w locie"●

Komunikacja - podgląd w czasie rzeczywistym danych, ostrzeżeń●

i alarmów
Dokumentacja i dobór - znajdź prawie wszystko, co jest dostępne●

w WebCAPS
Stan pompy - łatwy dostęp do narzędzi diagnostycznych●

Historia pompy - pomaga zapewnić prawidłową wymianę znając wydajność pompy●

Oszczędność czasu - łatwość archiwizacji i zarządzania danymi dzięki generowaniu raportów do●

plików PDF
Oszczędność pieniędzy - bo czas to pieniądz, a mniej rąk do pracy jest wymagane●

Otwiera się w Twoim języku - automatycznie wykrywa język urządzenia; aplikacja dostępna w●

ponad 30 wersjach językowych

 

 

Więcej informacji na stronie: pl.grundfos.com
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