I samarbete med

VATTEN- OCH SPILLVATTENNÄT

REDO ATT OPTIMERA
GENOM ATT ANALYSERA
VATTENNÄTETS DATA?
GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

Dynamisk abonnemangsbaserad programvara för urbana vattennät
aktiverar data i ditt system, så att du kan övervaka, analysera,
förutse och planera för hela nätverksinfrastrukturen

GRUNDFOS UTILITY ANALYTICS

DET HANDLAR OM ATT NYTTJA DEN
ÖKANDE MÄNGDEN TILLGÄNGLIGA
DATA SAMT ATT SE MÖNSTRET OCH
NYTTJA FÖRMÅGAN ATT FÖRUTSÄGA
OCH PRIORITERA.
PROAKTIVT. LÖNSAMT. SMART.
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EN SMART
REVOLUTION ÄR HÄR
För att hänga med i utvecklingen när städerna
blir allt smartare och mer uppkopplade krävs
det nytänkande. Nya lösningar. Samtidigt
innebär övergången till smarta vatten- och
spillvattennät många möjligheter. Nya sätt
att samla in, kombinera och använda data för
att öka möjligheten att jobba i förebyggande
syfte och fatta ännu bättre beslut. I rätt tid.
Ta till exempel vädret. Och hur ny programvara
gör det möjligt att i realtid bädda in väderprognoser i ditt
företags datauppsättning, så att du kan arbeta effektivt
utifrån konsumenternas behov och fullständigt synkroniserat med ändrade väderförhållanden.

Eller, vilket kanske är ännu smartare: förmågan att förutse
fel. Och hur rätt programvara, kombinerad med historik,
realtidsdata och nya data, kan föra dina beräkningar
närmare verkligheten och se till att ditt system varnar för
eventuella fel innan de inträffar. Istället för att missnöjda
konsumenter hör av sig när problemet är ett faktum.
Med utgångspunkt i vår globalt marknadsledande
ställning inom pumpar, ger sig Grundfos nu in i den
smarta revolutionen, genom att erbjuda digitala
lösningar som förenklar och optimerar kundernas
dagliga verksamhet och långsiktiga planering.
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GRUNDFOS UTILITY ANALYTICS

OM BOLAGET HADE BYTT
UT 1 % AV DE HÖGST
PRIORITERADE RÖREN
ENLIGT GRUNDFOS UTILITY
ANALYTICS, SKULLE 24 %
AV RÖRLÄCKAGEN ALDRIG
HA INTRÄFFAT.
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BEVISAD EXAKT
FÖRUTSÄGBARHET
Ett stort vattenbolag i Texas utmanade oss
att bevisa att vår programvara kunde förbättra deras förmåga att arbeta proaktivt
och effektivt.

Analys- och prediktionsfunktionerna i Grundfos Utility
Analytics ger numera fördelar på alla nivåer hos vår
amerikanska kund:

STRATEGISK NIVÅ
Bolaget gav oss sin fullständiga historik över nästan
20 000 rörfel som hade inträffat mellan 2005 och 2014.
Sedan presenterade de utmaningen:
”Från januari 2015 till oktober 2017 registrerade vi 5 034
rörfel i vårt vattennät. Nu vill vi, jämfört med vår datahistorik, se om programvaran skulle ha kunnat förutsäga
vilka rör som borde ha prioriterats under perioden.”
Vi började med att mata in felhistoriken och även bolagets
fullständiga GIS-datavolym i programvaran.

• Reviderbara kriterier för att upprätta
en långsiktig rörbytesplan
• Förbättrad kostnadsplanering (TOTEX, CAPEX) och
riskhantering
• Möjlighet att på årsbasis beräkna förhållandet mellan
andelen utbytta rör och förhindrade fel

TAKTISK NIVÅ
• Exaktare projektberäkningar
• Övergång från reaktivt till proaktivt agerande
• Förbättrad prioritering inom tillgångsförvaltning

Sedan lät vi programvaran göra sitt.
Efter endast tre dagars analys och utvärdering av bolagets
data, genererade programvaran de första resultaten, och
strax därefter kunde vi presentera vår prognos för rörfel
under perioden 2015–2017. Grundfos Utility Analytics
genererade även information som bolaget hade kunnat
använda för att utveckla en rörbytesplan.

OPERATIV NIVÅ
• Snabbare detektering av läckande rör
• Förmåga att agera snabbare vid rörbrott
• Lägre driftskostnader

När vi jämförde våra resultat med det faktiska utfallet
under den ovannämnda perioden, hade bolaget alla faktabaserade bevis de behövde.

Här nedan ser du varför.

Prioriterade rör utbytta

1 % högst
prioriterade

5 % högst
prioriterade

50 % högst
prioriterade

Förhindrade rörfel

24 %

49 %

92 %
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LYSSNA PÅ DINA DATA
OCH SPARA TID,
PENGAR OCH VATTEN
Mindre än en procent av alla tillgängliga
data nyttjas effektivt. Kostnaden för detta
kan uppgå till hundratals miljoner euro,
eftersom förutsägelser, prioriteringar och
planering inte baseras på datadrivna beslut.*
Vill du veta de goda nyheterna?
En fjärde industriell revolution? Sensorisering? Big data?
Nyttja och tolka enorma mängder sammanlänkade data
från interna och externa källor?
Programvaran Grundfos Utility Analytics ger dig svaren.
Vi kombinerar dina SCADA-data med värdefull information
och analysförmåga, för att leverera ett gemensamt,
uppdaterat datalandskap som hela organisationen kan
agera utifrån. Inga fler avgränsade informationssilos. Inget
mer gissningsarbete. Bara fantastiska holistiska insikter,
användbara verktyg och konkreta besparingar.

Dessutom är vår molnbaserade programvara 100 %
integrerbar. Data flödar i endast en riktning, som har
högsta möjliga säkerhetsnivå och fullt ut kontrolleras
av vattenbolaget.
Implementerar du vår webbaserade programvara öppnas
en värld av förbättringsmöjligheter och förmågor som
förändrar verksamheten i grunden och stärker ditt
företags förmåga att:
•
•
•
•

ÖVERVAKA
ANALYSERA
FÖRUTSE
PLANERA

Sammantaget är vår lösning ett jättekliv framåt mot
smarta vatten- och avloppsnät.

*Källa: IDC IVIEW. THE DIGITAL UNIVERSE IN 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East. December 2012. John Gantz och David Reinsel. Sponsrad av EMC
Corporation.Värdena är från 2012 men vi bedömer att trenden är likadan idag.
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Grundfos Utility Analytics ger fördelar
på alla nivåer i ditt vattenverk

STRATEGISK NIVÅ
Som del av bolagets ledning har du mycket mer på fötterna när du
förutsäger, diagnostiserar, prioriterar och planerar. Det innebär att
beslut om framtida investeringar (CAPEX) kan fattas på solid och
saklig grund. Möjligheten att använda samma datauppsättning
och analys i hela organisationen förhindrar dessutom många
diskussioner, missförstånd och lokala åtgärder som inte gynnar
helheten. När till exempel vattenbalans och odebiterat vatten
diskuteras, tittar alla på exakt samma siffra, och ingen annan.

Nyckelord:
• CAPEX-investeringar
• Kassaflöde
• Prestandaindikatorer
• Kundnöjdhet
• Tillgångsförvaltning

TAKTISK NIVÅ
För driftschefer, utvecklingsingenjörer, vattenkvalitetsansvariga
osv. erbjuder Grundfos Utility Analytics nya verktyg som innebär
att man slipper fatta beslut utifrån magkänsla och gissningar.
Beslutsfattande och prioriteringar kan i stället ske baserat på
datadriven intelligens. Det säkerställer att beslutsfattarna alltid
ligger två steg före när de förutser vattenförluster och fel, utvärderar
systemprestanda och utvecklar rörbytesplaner.

Nyckelord:
• Felanalys
• Nätverksmodellering
• Odebiterbart vatten/vattenmassbalans
• Plan för rörbyte
• Vattenrevisioner med argument

OPERATIV NIVÅ
Med Grundfos Utility Analytics-verktygen för övervakning och
prediktion ökar effektiviteten i det dagliga arbetet avsevärt. För det
första kan teknikerna vara snabbare på plats vid rörbrott, begynnande läckage och inflödes- och infiltrationsincidenter, tack vare
avancerad händelsedetektering. Dessutom förenklas sökning efter
exempelvis läckande rör, eftersom systemet begränsar sökområdet.
Därmed kan du förhindra istället för att reagera. Det innebär att du
minskar volymerna av odebiterbart vatten och infiltrationsflöden.

Nyckelord:
• Zonbaserad 3D-översikt
• Daglig prestanda
• Reaktionstid
• Kundnöjdhet
• Drifts- och underhållskostnader
• Tillståndsövervakning
• Inflöde och infiltration
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ODEBITERBART
VATTEN OCH I&I
I DITT VATTENBOLAG
Därför ger Grundfos Utility Analytics
fördelar i hela organisationen
Höga I&I-nivåer (infiltration och inflöde)
och stora volymer av odebiterbart vatten
har stor negativ effekt på ett vattenbolags
ekonomiska resultat, miljöarbete och anseende. Men att hitta det bästa sättet att
minska odebiterbart vatten och I&I-nivåer
har hittills varit extremt svårt.

Skulle det öka ditt företags lönsamhet långsiktigt om du
hade möjlighet att avläsa och agera på verkliga I&I-nivåer
och odebiterbara vattenmängder för varje zon? Och tänk
om du kunde kvantifiera och lokalisera I&I med exakthet,
för att uppnå besparingar vid vattenrening?
Med Grundfos Utility Analytics kan hela företaget – från
drift till teknik och ekonomi – dra fördel av delade analyser
av samma verklighet, och samma vattenbalansvärden.

Stöder och optimerar många användarroller i företaget
GrundfosUtility Analytics är utformat för att köras oavbrutet i bakgrunden,
ta in fakta och leverera analyser och produktiva funktioner för att stödja,
stärka, förbättra och optimera de många användarrollerna i företaget – och de
uppgifter som människan bakom rollen utför.
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STEG 1: Vattenbalans direkt tillgänglig
Grundfos Utility Analytics vattenbalanskomponent
tillhandahåller zonbaserad vattenbalansinformation – till
exempel verkliga förluster, auktoriserad fakturerad förbrukning, uppenbara förluster, oauktoriserad förbrukning
och odebiterbart vatten – inom en meningsfull tidsram
och utifrån detaljnivån för dina data.

DRIFTSCHEF
Vattenbalansanalyser visar snabbt vilka
zoner som har högre nivåer av odebiterbart
vatten, ILI, och gör det möjligt att jämföra
med potentiella orsaksfaktorer: reella förluster, arbetsorder, mätfel, rörbrottsfrekvens,
trycknivåer, för att ta några exempel.

STEG 2: Händelser
Grundfos Utility Analytics händelsekomponent (som är en del av modulen
Monitor) ger snabb, aktiv och kontinuerlig
detektering av läckage och rörbrott. Funktionen rapporterar även eventuella mäteller kommunikationsfel och många andra typer av händelser. I händelseappen
kan du koppla regnhändelser till ökade
inflöden, vilket hjälper dig att utvärdera
infiltrationspunkter i vattennätet.

Fler funktioner:
• Tillförlitlig, automatiserad beräkning
av volymer som har förlorats vid läckage eller rörbrott
• Händelseaviseringar via e-post eller sms
• Registrering av tidslängd för att
klara upp varje händelse
• Driftsfeedback (genom arbetsorder)
för validering av flödesdata

Fördelar:
• Kortare svarstider för händelser på fältet
• Effektiviserat arbetsflöde för operativa
händelser
• Verifiering och kvantifiering
av arbetsorder
• Optimerad driftseffektivitet
• Automatisk identifiering och rapportering av onormala händelser i
vattennätet (flöde, nivå, kvalitet)

TEKNISK
CHEF

EKONOMICHEF

Grundfos Utility Analytics vattenbalanskomponent visar i vilka zoner de
uppenbara förlusterna är högre.

Vattenbalanskomponenten ger direkt
kvantifiering av odebiterbart vatten
eller fakturerade och ofakturerade
volymer, kundmätares prestanda och
oundvikliga förluster.

STEG 2: Mätare

STEG 2: 3D-zoner

Mätarfunktionen (en del av modulen
Monitor) erbjuder mätarvalidering och
en tillförlitlighetsanalys som hjälper
dig att fatta rätt beslut – och att hitta
mätare som inte fungerar korrekt.

Komponenten för 3D-zoner och en programmerbar uppsättning av zonbaserade
nyckeltal gör det möjligt att fördjupa sig
ordentligt. Feedback från flödesmätning
kan ligga till grund för beräknad fakturering
och därmed minska osäkerheten beträffande över- och underfakturering. Aktuella
och tidigare investering kan jämföras med
prestationsmålen och utvärderas objektivt.
Allt direkt från ekonomichefens skrivbord.

Fler funktioner:
• Avancerad flödesanalys av trender,
beteenden, konsumenter och nätverk
• Behovsmönster för hydraulisk
simulering
• Automatiserad analys av minimiflöden
• Tryck, vattenkvalitet och andra
mönster
• Analys av mätningarnas tillförlitlighet

Fördelar:
•
•
•
•

Reviderbara beräkningar och analyser
Förbättrat beslutsfattande
Minskad mängd odebiterbart vatten
Minskat I&I

Fler funktioner:
• Planeringscentrerad, dynamisk
rums- och tidsanalys i 3D
• Tidsspårning av zon- och
systemdiagnostik
• Repeterbart, direkt stöd för
systemprioritering
• Utredning av potentiell ”orsak och
verkan” vid avvikelser i planeringen

Fördelar:
• Kvantifierad, välgrundad ekonomisk
planering, baserad på organisationsomfattande data
• Kraftigt förbättrad skattning av
mätarfri eller framtida fakturering
• Bättre kontroll och övervakning av CAPEX/
TOTEX-investeringar och deras effekt
• Bättre identifiering av problemområden leder till tillgångsprioritering för
riktad I&I-minskning
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TILLGÅNGSFÖRVALTNING

VILL DU UTVECKLA
EN ROBUST PLAN
FÖR RÖRBYTEN?

Låt Grundfos Utility Analytics stå för beräkningarna

För att skapa en robust rörbytesplan måste
man ta hänsyn till många faktorer. Faktorer
som kan ha avgörande betydelse för både
fysiska och ekonomiska konsekvenser av de
beslut som fattas.
På taktisk nivå handlar det om att kunna besvara
en enkel fråga:

Vilka rör ska bytas först?
Ett sätt att försöka besvara frågan skulle vara att försöka
göra en bedömning av i vilken ordning vattennätets rörledningar kan gå sönder.
Men det behöver inte vara det optimala sättet att besvara
frågan, varken i tekniskt eller ekonomiskt hänseende.
I stället kan du, med hjälp av verktygsuppsättningen i
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Grundfos Utility Analytics, utföra en riskbaserad jämförelse och prioritering med extremt hög noggrannhet,
baserat på faktorer som
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rörmaterial
rörens åldrande
laster
markförhållanden
entreprenörers data
datahistorik
kassaflöde
konsekvens av driftstopp
och så vidare.

Hydraulisk modellering
Genom att köra hydraulisk modellering i bakgrunden
i närapå realtid, och genom att nyttja data om
förbrukning, byggnader och nätverkstillgångar,

UTDATA

INDATA

Så här använder du Grundfos Utility Analytics för att jämföra och prioritera

Tillgångsdata (GIS)
Feldata
(arbetsorder)

Simuleringsdata
(hydraulisk modellering)

Andra mätvärden
(Grundfos Utility
Analytics/externa)

Händelser
Mätare
Servicenivåer

Installationsdatum
Utbyteskostnad

STEG 1

STEG 2

STEG 3

STEG 6

STEG 5

STEG 4

Felanalys

Komponentbetydelse

Risk för driftstopp

Jämföra och
prioritera

3D-zoner

Värdeanalys av
infrastruktur

Felfrekvens
Sannolikheter för fel
Livslängder

Konsekvens
av tillgångsfel

Ej tillgodosett behov
per år (m3)

Tillgångsprioritering
för rörbytesplan

Zonbaserade
nyckeltal

Värdeindex för
infrastruktur

kan Grundfos Utility Analytics fylla i många
kunskapsluckor. Vårt API gör det dessutom möjligt att
mata in i stort sett vilka datatyper som helst i systemet.
Det innebär att den hydrauliska modelleringen alltid
baseras på en gedigen datauppsättning. Programvaran
kan därmed utföra felanalyser och bedöma konsekvenserna vid fel för varje rör i vattennätet, genom att simulera
den decimerade driften.
Det här gör det möjligt att prioritera rörbyten baserat
på sannolikheten för fel men även på en holistisk vy där
byteskostnader samt ekonomisk och fysisk angelägenhet
för varje rör ingår.

Operativa fördelar
När väl din rörbytesplan är fastställd kan driftschefen och
fältteknikerna prioritera arbetsuppgifterna och rörbytena
varje dag, och uppdatera sina prioriteringar fortlöpande

vartefter nya data blir tillgängliga. Eftersom förmågan att
identifiera, undersöka och åtgärda rätt rör har förbättrats
– tack vare felanalyser och prediktion – kan läckage och
rörbrott förhindras på ett mycket mer föregripande sätt.
Planen för rörbyte är en del av den taktiska tillgångsförvaltningen och förbättrar därmed ekonomin på kort sikt.
Planen gör det dessutom möjligt att förbättra kundnöjdheten genom att minska antalet läckage och andra
oönskade händelser.

”Vi förlitar oss inte längre på
kvalificerade gissningar utan
kan prioritera baserat på
tillförlitliga simuleringar,
beräkningar och jämförelser.”
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Grundfos Utility Analytics arkitektur

Vattenbolagets data
SCADA / GIS / inspektioner
/ AMR / fakturering / annat

SAMLA IN

Externa data
Väder / BEFOLKNINGSDATA / annat

I samarbete med

Grundfos Utility Analytics
datasynkroniseringsteknik

RENSA OCH
KOMPLETTERA

Grundfos Utility Analytics
webbagenter

Begränsade data? Sätt oss på prov!
Även om dina vattendata från GIS, SCADA och andra källor skulle vara bristfälliga
eller begränsade, är det inga problem att få igång systemet – eller att få avkastning
på investeringen.
Grundfos Utility Analytics gör alla data kompatibla i tid och rum, och fyller i luckor
där data saknas, för att lösa det specifika problemet.
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PRESENTERA

BEARBETA

APPAR
CITY

Människor

Vattennät

3D-zoner

Kartor

Händelser

Mätare

Spektrum

Nätverksmodell

Index

Minimienergi

Vattenbalans

Felförutsägelse

Inspektionsanalys

Komponentbetydelse

Risk för driftstopp

Jämföra och
prioritera

Indikatorer

Ekonomisk
analys

Värdeindex för
infrastruktur

MONITOR

DIAGNOSE

Energibalans

PREDICT

PLAN
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CITY

SE BILDEN.
HELHETSBILDEN
Den här modulen är grunden i Grundfos
Utility Analytics-lösningen, med dynamisk
3D-baserad rums- och tidsanalys som körs
oavbrutet i bakgrunden. Logga in i ditt
Grundfos Utility Analytics-konto i molnet
– och få direkt tillgång till uppdaterade
och avancerade vyer över alla data.
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I modulen City kan du kombinera data om förbrukning,
drift, demografi, zoner och befolkning. Information om
människors beteenden och aktivitetsnivåer över hela
stadsnätet är tillgänglig oavbrutet, och nätprestandan
blir tydligare och mer fokuserad på kunden. Den
unika indelningen i 3D-zoner ger oöverträffad
stadsplaneringsinsikt.

Fördelar
STRATEGISK NIVÅ

• En enda datauppsättning för alla
• Holistisk överblick

TAKTISK NIVÅ

• Prestandaanalys
• Mänskliga beteenden och nätverksdiagnostik

OPERATIV NIVÅ

• Övergripande 3D-stadsvy med zonindikatorer
• Lagerbaserad översikt över vattennätet
• Oavbruten övervakning och händelsedetektering
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CITY-MODULENS verktyg
Människor
Kombinationen av
förbruknings- och
driftanalys, demografi,
områdeskaraktär, befolkningsdata och andra data
röjer nya dimensioner för
hur staden kan förstås.
• Stadscentrerad, dynamisk rums- och tidsanalys i 3D
• Städer är människor: Få en tydligare bild av
konsumenternas närvaro i hela staden, vid alla tider
på dygnet eller under året

• Kombinera datakällor för att få
bättre förståelse av människors beteenden
• Observera verkligheten i detalj och
utveckla planer fortlöpande.

Vattennät
En fullständig 3D-miljö
för vattennätet, i
kombination med en
kraftfull, nästa generations
stadsbild, ger även ickeexperterna en djupare inblick
i vattennätets funktion.
• Funktionscentrerad, dynamisk rums- och
tidsanalys i 3D
• Tillgängliga byggnader av hög kvalitet tillför nya
dimensioner i nätfunktionsvyn
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• Bred uppsättning av hydraulikdata och data om
vattenkvalitet, tillgångsförvaltning, läckage/flöde,
risker kostnader och andra mätvärden.

3D-zon
Funktionen för 3D-zoner
levererar ett imponerande
stadslandskap där det blir
lättare att analysera och
prioritera i tid och rum,
vilket förbättrar beslutsfattandet. Brett spektrum
av nyckeltal.
• Planeringscentrerad, dynamisk rums- och
tidsanalys i 3D
• Tidsspårning av zon- och systemdiagnostik

• Repeterbart, direkt stöd för
systemprioritering
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MONITOR

ÖKA DIN
DRIFTSEFFEKTIVITET.
I REALTID
Lyssna på ditt nätverk och reagera på
vattenförluster och andra händelser i
realtid. Modulen Monitor samlar in data
dygnet runt alla dagar, för att validera ditt
dataregister och ge dig kunskap om systemoch konsumentbeteenden. Du kan även
kvantifiera zonerna för att kunna prioritera.
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Realtidsövervakning är nyckeln till driftseffektivitet. Vilket
är precis vad du får, med modulen Monitor i Grundfos
Utility Analytics. Modulen ger till exempel möjlighet att
omedelbart upptäcka avvikelser från normalt nätverksbeteende – och att agera snabbt. De unika funktionerna
förkortar därmed avsevärt svarstiden vid händelser i
vattennätet. Dessutom får du systematiska beräkningar
av vattenbalansen för hela systemet och på zonnivå.

Fördelar
STRATEGISK NIVÅ

• Vattenbalans – en gemensam uppsättning värden,
som uppdateras fortlöpande
• Översikt över kundfakturering

TAKTISK NIVÅ

• Översikt över systemförluster
• Biblioteksbaserad IWA-kompatibelt ramverk för vattenrevision
• Tillgångsförvaltning
• Kundserviceinsikter för fakturering, kommunikation osv.

OPERATIV NIVÅ

• Driftseffektivitet i realtid
• Omedelbar identifiering av avvikelser och händelser
• Kortare svarstid
• Lägre drifts- och underhållskostnader
• Mät teamets prestationer
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MONITOR-MODULENS verktyg
Kartor
Ett platscentrerat perspektiv på all mätning i system
och zoner, som ett nav där
du snabbt kan fördjupa dig
i tillgängliga uppmätta
volymer och detekterade
händelser.
• Enkel datamatningsvy och mätarväljare för kategorier som flöde, tryck, vattenkvalitet,
energi, fakturering, storkonsumenter osv.
• Snabb överblick över öppna händelser

• Lägg på webbmatade och vattendatabaserade
kartor samt GIS-baserade lager från tillgängliga
datakällor.

Händelser
Detekterar avvikelser från
normalt vattennätsbeteende som kan översättas
till läckage, rörbrott,
onormal förbrukning,
förändringar i inflöde och
infiltration samt en mängd
olika nätsproblem.

• Aktiv, snabb identifiering av läckage, rörbrott och
andra händelser, samt mätar- och kommunikationsfel
• Kortare svarstider vid fälthändelser
• Tillförlitlig, automatiserad beräkning av 		
förlorade vattenvolymer
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• Effektiviserat arbetsflöde för operativa händelser
• Driftsfokuserad återkoppling validerar data
och arbetsorder
• Detektera och kvantifiera I&I på avrinningsoch underavrinningsnivå.

Mätare

Sensorbaserad övervakning driver analys av systemanvändning, inlärning
och prediktion av behovsmönster och trender samt
konsumentbeteenden.
• Dynamiska, prediktiva behovsmönster
• Avancerad analys av trender, beteenden,
konsumenter och vattennät
• Individuell mätarvalidering och tillförlitlighetsanalys

• En övervakningsbaserad, direkt avbildning
av vattennätets beteende
• Integrerad inmatning av behovsmönster
och data till simuleringsmodeller.

Spektrum
Kompakt vy, från högre till
lägre nivåer, över uppmätta zoner och deras mätare,
vilket gör det möjligt att
snabbt uppfatta systemomfattande beteenden
och göra jämförelser.

• Snabb visuell detektering av normalt
och onormalt beteende
• Unik förmåga att få en uppfattning om händelsernas relativa betydelse

• Effektiv och framåtblickande förståelse av flöden
och andra mängder i hela systemet
• Snabb överblick över dataluckor och mätarfel
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DIAGNOSE

FÅ REDA PÅ ORSAKERNA
OCH GÖR DIG REDO
ATT AGERA PÅ DEM
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Modulen Monitor ger realtidsöversikt,
och modulen Predict gör det möjligt
att arbeta förebyggande. Sedan har
vi modulen Diagnose, som ger svar på
dina frågor kring faktorer som teknisk
nätverksprestanda, vattenkvalitet och
energiförbrukning.

av exempelvis systemkapacitet, vattenkvalitet,
energiförbrukning och andra aspekter.
Därtill har modulen ett biblioteksbaserat ramverk för
energibalans, vilket är ett mycket värdefullt verktyg
för automatiserad diagnostik och prioritering av
systemsektorer ur energibedömningssynpunkt.
Energianalysfunktionen beräknar automatiskt
den minsta energi som krävs för att tillgodose det
distribuerade behovet i vattennätet.

Modulen Diagnose avslöjar värdefull information om
systemets beteende. Funktionen för nätverksmodellering
utför fullständiga hydraulik- och vattenkvalitetssimuleringar
i bakgrunden, så att du får direkt tillgång till bedömningar

På så sätt vet du alltid exakt hur mycket energi som
förbrukas på olika platser – och varför. Det kan vara
användbart när du prioriterar olika åtgärder och
investeringar inför reparationer och byten.

Introduction

Fördelar
STRATEGISK NIVÅ
•

Diagnostiska insikter som grund för strategisk
och ekonomisk planering

•

Nätverksmodeller som gör det möjligt att utforska
olika utvecklingsalternativ

TAKTISK NIVÅ
•

Omedelbar diagnostik av systembeteende

•

Komplett hydraulisk simulering

•

Simulering av vattenkvalitet

•

Zonbaserad analys av energiförbrukning
och energibalans

•

Nyckeltal för effektivitet

OPERATIV NIVÅ
•

Driftsoptimering
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DIAGNOSE-MODULENS verktyg
Nätverksmodell
Effektiv, Java-implementerad Epanet-simuleringsmotor för komplett
simulering av hydraulik
och vattenkvalitet, med
fullständig 3D-visualisering och integrering av en
mängd kartor.
• Komplett hydraulisk simulering tillgänglig i
webbläsare, med Epanets inp-filer
• Inbyggd implementering av MSX-bibliotek
för avancerad vattenkvalitetssimulering i
kärnmotorn

• Kraftfull resultatvisualisering, utformad för att
överbrygga klyftan till icke-experter och ge dem
möjlighet att förstå resultaten
• Fullständig export och import av modelldata och resultat till/från Excel® – funktionen finns i alla appar.

Minsta
energi

Använder detaljerade
geodata för att automatiskt
beräkna den minsta energi
som behövs för att leverera
det distribuerade behovet i
vattennätet.
• Beräknar den minsta energi som behövs för att
leverera en viss, jämnt fördelad behovsvolym inom
ett angivet geografiskt område
• Frihandsuppritning av målområdet direkt på karta
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• Målområdets förhöjningar hämtas automatiskt
från geodata tillgängliga på webben
• Formfiler kan importeras för att användas som
vägledande bakgrund.

Vattenbalans

Energibalans

Biblioteksbaserad, IWA-kompatibelt
ramverk för vattenrevisioner, med
noggrann, automatiserad diagnostik och
tillgångsförvaltning samt förmåga att
minska mängden odebiterbart vatten.

Biblioteksbaserat energibalansramverk för automatiserad
diagnostik och prioritering av
systemsektorer ur energibedömningssynpunkt.

• Systematisk beräkning av vattenbalans
för system och zoner
• Automatiserade, entydiga skattningar av levererade och förlorade volymer, samt nyckeltal för
odebiterbart vatten och vattenförluster
• Fullt konfigurerbara bibliotek för alla
kombinationer av revisionsposter
• Kan matas automatiskt från fakturerings- och
CRM-system, nätverksövervakning och andra källor.

• Systematisk beräkning av energibalansen
för system och zoner
• Automatiserade, entydiga beräkningar av
levererad, bortslösad, återvunnen och förlorad
energi samt nyckeltal för energieffektivitet
• Fullt konfigurerbara bibliotek för alla kombinationer av revisionsposter.

Index
Simuleringsbaserad
bedömning av
teknisk prestanda
och systemkapacitet,
vattenkvalitet,
energianvändning och
annat systembeteende.
• Beräknar prestandaindex – detaljerade mått
för tekniska prestanda, baserade på värdena
för vissa funktions- eller tillståndsvariabler i
urbana vattennät.

• Index för hydraulik (t.ex. drifttryck, beredskapstryck,
tryckvariation, hastighet), vattenkvalitet
(transporttid, koncentration)
• Prestandaindex valda från redigerbara bibliotek
som uppdateras enligt de senaste FoU-resultaten
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PREDICT

LÅT DITT SYSTEM
LÄRA DIG I STÄLLET FÖR
MISSNÖJDA KUNDER
ELLER MISSLYCKADE
INVESTERINGAR
Bra planering baseras på exakta
förutsägelser. Och vem vill förlita sig på
magkänsla och dyrköpt erfarenhet för
att kunna ligga steget före händelser som
läckage och rörbrott? Med modulen Predict
i Grundfos Utility Analytics ligger du steget
före alla viktiga händelser.
Modulen uppdagar värdefull information om tillgångar,
vattenförluster och vattennätsfel. Den hjälper dig
att förutsäga tillgångarnas livslängd och upptäcka
tillförlitlighets- och tillståndsmönster.
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Du kommer också att kunna extrahera användbar
information från tillgångsdata, geodata, felregister/
arbetsorder och inspektioner. Inte minst har du möjlighet
att bedöma risker för driftstopp.
Som de andra delarna av Grundfos Utility Analytics
hjälper den här modulen till att öppna upp avgränsade
informationssilos i företaget. Ledning, ekonomi, teknik,
drift, kundservice – alla team börjar titta på samma
siffror och hela organisationen börjar tala samma språk.
Vertikalt och horisontellt.

Fördelar
STRATEGISK NIVÅ
•

Bryt ner avgränsade informationssilos

•

Nyckeltal för mätning av företagets resultat
(övergripande + zoner)

TAKTISK NIVÅ
•

Analys av fel och inspektioner

•

Prioritering av komponentservice och byten

•

Mätvärden för risk för driftstopp

•

Förbättrad riskhantering

OPERATIV NIVÅ
•

Ökad driftseffektivitet

•

Kortare svarstid från fälttekniker

•

Vattenkvalitetsansvariga får bättre kontroll över var
och när man ska ta prover

•

Ökad kundnöjdhet
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PREDICT-MODULENS verktyg
Felförutsägelse

Baserat på systemkomponenternas felposter, exempelvis arbetsorder, kan man
förutse aktuell och framtida
sannolikhet för rörbrott.

• Förutsäger sannolikhet för rörbrott hos enskilda rör
liksom felfrekvensen vid valfria tidpunkter
• Använder rörinventeringsdata och data om tillgångsfel, exempelvis från arbetsorder

• Innehåller två alternativa förutsägbara modeller:
Poisson och LEYP (Linear Extended Yule Process).

Inspektionsanalys
Utifrån rörledningsinspektioner och data från tillståndsbedömningar kan man
förutse framtida skick och
återstående livslängd, och
verktyget ger vägledning för
inspektionsåtgärder.
• Använder rörinventeringsdata och inspektionsdata,
exempelvis från kameror eller akustiska korrelatorer
• Andra påverkande variabler kan tillhandahållas
som geodata
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• Beräknar hur ålder påverkar skicket, och uppskattar
förutsägbarhetens konfidensnivåer
• Mäter värdet av förklarande variabler
• Två förutsägbara modeller: Random Forest maskininlärningsmodell och GompitZ stokastiska modell.

Komponentbetydelse

Bedömer konsekvenserna
av rörbrott på varje rör i
vattennätet, genom att
simulera den decimerade
driftsituationen.

• Beräknar varje rörs betydelse genom att jämföra
det helt felfria nätets totala försörjningskapacitet
med det totala behov som vattennätet har hydraulisk kapacitet för att tillgodose vid brott på röret.

• Kan beräkna effekten under längre perioder (t.ex.
en 24-timmarscykel)
• Resultatet kan visualiseras i 2D- eller 3D-kartor,
tillsammans med alla hydrauliska resultat.

Risk för
driftstopp
Kvantifierar risken för
försörjningsstopp utifrån
beräknad reducerad
driftskapacitet baserat
på felsannolikhet för
enskilda rör, och bedömer
konsekvenserna.
• Beräknar ett riskmått för driftstopp, uttryckt som
den behovsvolym som inte skulle kunna tillgodoses
under ett år, beroende på fel på varje enskilt rör

• Kombinerar resultat från felanalys och komponentbetydelse.
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PLAN

PLANERA TID, RUM
OCH INVESTERINGAR
PÅ ETT BÄTTRE SÄTT.
Modulen Plan i Grundfos Utility Analytics
gör det möjligt för chefer och ansvariga att
optimera prioriteringar på kort och lång
sikt, vilket förbättrar företagets totala internränta (IRR) och avkastningen på investeringar (ROI).
Föreställ dig möjligheten att kunna fatta strategiska
beslut och planera investeringar baserat på solida
beräkningar, jämförelser, förutsägelser och diagnostik.
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Visst låter det bra?
Addera sedan möjligheten att etablera kort- och långsiktiga resultatmål baserat på målorienterade mätvärden,
och möjligheten att utvärdera utfallet av olika insatser i
repeterbara, reviderbara och transparenta processer.
Eller vad sägs om att ha tillgång till ett komplett bibliotek med värdefulla nyckeltal, inklusive nyckeltal från
branschstandarder (IWA).
Allt detta ingår i Grundfos Utility Analytics planeringsmodul. Och lite till.

Fördelar
STRATEGISK NIVÅ
•

Förbättrad prioritering av CAPEX- och TOTEX-investeringar

•

Reviderbara och motiverade beslut

•

Kvantifiering av effekter på lång sikt

•

Optimerad organisatorisk effektivitet, med hjälp av nyckeltal

•

Organisatorisk transparens

TAKTISK NIVÅ
•

Förbättrad planering av reparationer och byten

•

Mer tillförlitlig prioritering av kortsiktiga åtgärder

•

Optimerat resursnyttjande

OPERATIV NIVÅ
•

Ökad driftseffektivitet

•

Optimerad CIP-prioritering
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PLAN-MODULENS verktyg
Jämför och
prioritera
AWARE-P-kompatibel
beslutsstödmiljö där
alternativa strategier
och projekt utvärderas
och prioriteras utifrån
målbaserade
mätvärden.
• Kvantifiering av effekter på lång sikt
• Möjlighet att inkludera synpunkter av störst
relevans

• Införlivar expertkunskaper men kan förstås av
beslutsfattare utan teknisk bakgrund
• Välgrundade beslut fattas i en repeterbar, reviderbar och transparent process.

Indikatorer

Ett ramverk för att välja och
beräkna nyckeltal baserat
på strukturerade bibliotek,
inklusive branschstandarder
och användarutvecklade
bibliotek.
• Guidad process för att välja nyckeltal ger ett
relevant, välgrundat urval
• Tydliga definitioner för prestandaindikatorer,
tydliga basdata och enheter
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• Tydlig visning av obligatorisk information
• Innehåller referensbibliotek för nyckeltal, däribland
IWA-värden.

Finansiell
analys

Bedömer nuvärde (NPV)
och internränta (IRR) för
finansiella projekt, ur ett
långsiktigt perspektiv.
• Ett planeringsverktyg som ger möjlighet att
projektera användardefinierade investeringar,
kostnader och intäkter under valfria tidsperioder

• Ett enklare och snabbare sätt att utforska
sambandet mellan olika projekteringshorisonter
och deras nuvärde (NPV) och internränta (IRR).

Värdeindex för
infrastruktur

Analyserar åldringsgraden
för en infrastruktur med ett
valfritt antal tillgångar, och
förutser det kort- och långsiktiga behovet av investeringar och renoveringar.
• Med värdeindex för infrastrukturen skattas
infrastrukturens åldringsgrad, och beräknas
som ett viktat genomsnitt av utbytesvärdet
för komponenternas återstående procentuella
livslängd

• Ett effektivt verktyg för att bedöma hur
investeringsstrategin påverkar den ekonomiska
hållbarheten och systemtillgången
• Linjära och vertikala tillgångar på olika detaljnivåer
kan ingå i analysen.
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MED 75 ÅRS
ERFARENHET AV
HYDRAULIK KAN
GRUNDFOS EN HEL
DEL OM VATTEN OCH
SPILLVATTEN

Grundfos Utility Analytics gör det möjligt
för vattenbolagen att satsa helhjärtat på att
nå mål nr 6 och nr 13 i FN:s globala mål för
hållbar utveckling.
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Vår programvara ger svar på
vad, varför, var och när.

VÅRA PUMPAR ÄR
SVARET PÅ HUR
Sedan 1945 är Grundfos världsledande inom pumpar.
Idag är vi världens största tillverkare på området, där
vi uppskattas för våra pumpars långa livslängd, höga
driftsäkerhet och energieffektivitet.
Genom att integrera sensorer och virtuella sensorer med
inbyggda algoritmer i pumpar och pumpstyrenheter,
förser vi vattenbolagen med exakta data och detaljerad
information. Det innebär att de kan öka sin effektivitet
och säkra vattenförsörjningen samtidigt som
energiförbrukningen optimeras.

Expertkunskaper om vatten och spillvatten
Genom åren har vi samlat på oss omfattande
kunskap om transport och distribution av vatten. De
kunskaperna har fört oss in på en digital resa, från att
vara pumpleverantör, till att erbjuda förbättrade och
intelligenta vattenlösningar inom ramen för det koncept
som vi kallar Grundfos iSOLUTIONS.
Ett exempel är vår fantastiska lösning som vi kallar för
Demand Driven Distribution (DDD), som gör det möjligt
för vattenbolag att avsevärt minska vattentrycket i rören,
spara energi, minska antalet läckage och minska risken
för rörbrott.

Nu tar vi nästa viktiga steg på vår digitala resa, med
programvaran Grundfos Utility Analytics för vattenbolag.
Ett steg som bidrar till minskade vattenförluster
och förbättrad strategisk infrastrukturplanering.
Ett steg som för oss närmare händelserna i vattennätet.
Och ett steg som gör det möjligt för oss att erbjuda en
holistisk lösning som knyter samman pumpstation och
nätverk, och hjälper våra kunder att övervaka, förutsäga,
diagnostisera, planera – och agera.

Värdebringande synergieffekter
Kombinationen av Grundfos ledande expertis inom
vatten- och pumpsystem och den unika Grundfos Utility
Analytics-tekniken, leder till intelligenta tjänster för
avancerad övervakning och prestandaoptimering av
vatten- och spillvattennät.
På beslutsnivå kommer denna kombination att hjälpa
teknikingenjörerna och konstruktörerna att bedöma
framtida pump- och rörnätsbehov baserat på hydrauliska
simuleringar. Med hög precision kommer de att kunna
simulera hur det skulle påverka distributionsnätet
om en viss Grundfos-pumpmodell installerades. De
kommer att kunna visualisera och kvantifiera fördelarna
på förhand, optimera investeringarna och förbättra
avkastningen på dem, samt motivera sina beslut i
ekonomiskt och tekniskt hänseende.
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BESTÄLL EN DEMO
Få en demonstration av verktyget och de funktioner i Grundfos Utility
Analytics som intresserar dig mest, på www.grundfos.se.

Priser
Debitering sker enligt en enkel månadsbaserad abonnemangsmodell där
vattenbolagets chefer, operatörer, ekonomiansvariga och andra medarbetare
använder programvaran obegränsat.

Utbildning
Grundfos Utility Analytics är en avancerad programvara, men den är enkel att
använda när du vet hur man gör. För att du och ditt team ska komma igång snabbt
och enkelt, håller vi ett antal utbildningssessioner.

Datasäkerhet
Grundfos Utility Analytics är en fullt integrerbar och molnbaserad programvara.
Ingen installation eller systemintegrering krävs. Endast nödvändiga företagsdata
(SCADA, GIS, AMR/AMI, arbetsorder osv.) används, och vattenbolaget har
fortlöpande fullständig kontroll över data och resultat.
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Tel: 0771-32 23 00
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