
Grundfos præsenterer installatørens digitale værktøjskasse på VVS’17

Grundfos satser kraftigt på udviklingen af digitale redskaber, der gør arbejdet nemmere for installatører og rådgivere. Det kan de besøgende på VVS’17 i
Odense opleve den 26.-28. april, hvor Grundfos også byder på demonstrationer og konkurrencer og en intelligent nyhed, som sikrer perfekt vandtryk i private
boliger.

Grundfos ser store perspektiver i udvikling af digitale værktøjer, der både kan gøre pumpedimensionering og installatørens daglige arbejde lettere. På
VVS’17 er det muligt at prøve alle de avancerede redskaber, der i dag er til rådighed.

”Tag en tur med rundt i Grundfos Product Center,” inviterer Martin Andersen, salgschef for Building Services VVS. ”Det er næste generation af vores online
søge- og dimensioneringsværktøj, hvor du via telefon, tablet eller computer finder reservedele og får hjælp til monteringen. Prøv også Grundfos GO Install-
appen på fx din telefon, og få øjeblikkelig hjælp til fejlfinding, eller Grundfos GO Balance-appen, der er markedets mest brugervenlige værktøj til
indregulering af varmesystemer.” Grundfos tænker også digitalt, når de præsenterer den helt nye internetbaserede Grundfos G501, som gør det muligt at
fjernovervåge og -styre pumper via Grundfos’ cloud-miljø.

Videreuddannelse hjemme 
På messen er der også mulighed for at få en personlig introduktion til Grundfos Ecademy, der er et tilbud om gratis online-uddannelse målrettet
installatører, rådgivere, servicepartnere og grossister. ”Ved at udnytte de digitale muligheder med bl.a. masser af små, informative instruktionsfilm har vi
skabt spændende trænings- og uddannelsesforløb med både teori og praksis om fx dimensionering, montering og servicering af vores produkter,” uddyber
Martin Andersen.

Grundfos Ecademy er åbent 24 timer i døgnet, og på VVS’17 kan de besøgende få et kig ind i ’klasselokalet’.

Produktnyhed
Med lanceringen af SCALA2 trykforøgerpumpe har Grundfos løst problemerne i tusindvis af en- og tofamiliehuse. ”Med SCALA2 er det nemlig slut med
faldende vandtryk i brusebadet, når der samtidig vaskes bil eller vandes have,” fortæller salgschefen og fortsætter: ”Når en sensor i pumpen registrerer
ændringer i vandtrykket, sendes der signal til frekvensomformeren om at regulere pumpens hastighed, så både vandstrømmen og temperaturen er konstant
uanset antallet af åbne haner.” Løsningen er lydsvag og så kompakt, at den også kan installeres i fx et køkkenskab.

Mange demoer og konkurrencer
På Grundfos’ stand kan de besøgende også se en række andre løsninger som MAGNA3, ALPHA3, COMFORT til recirkulation af varmt brugsvand og
UNILIFT- og MULITILIFT-serierne.
Der er også mulighed for at deltage i flere konkurrencer, bl.a. dysten om at være den hurtigste til udskiftning af en af de mest populære cirkulationspumper,
Grundfos ALPHA2.

Du kan også læse historien på www.grundfos.dk
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