I samarbejde med

VANDFORSYNINGS- OG SPILDEVANDSSYSTEMER

ER DU KLAR TIL AT
OPTIMERE MED ANALYSE
AF FORSYNINGSNETTETS
DATA?
GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

Dynamisk, abonnementsbaseret software til vandforsyninger
i byerne aktiverer dataene i dit anlæg, så du kan overvåge, diagnosticere,
forudsige og planlægge hele forsyningsnettets infrastruktur

GRUNDFOS UTILITY ANALYTICS

DET HANDLER OM AT UDNYTTE DEN
STIGENDE MÆNGDE TILGÆNGELIGE
DATA. OM AT FINDE EN LØSNING
OG UDNYTTE MULIGHEDEN FOR AT
FORUDSIGE OG PRIORITERE.
PROAKTIVT. LØNSOMT. INTELLIGENT.
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DER ER EN INTELLIGENT
REVOLUTION I GANG
At holde trit med udviklingen, mens byerne
benytter mere intelligent teknologi i en
stadig mere indbyrdes forbundet verden,
kræver nytænkning. Nye løsninger.
Samtidig giver udviklingen mod intelligente vandforsynings- og spildevandsnet
mange muligheder. Nye måder at indsamle, kombinere og udnyttedata på, som
gør det muligt at lave bedre forudsigelser og
træffe endnu bedre beslutninger. Til tiden.
Tænk på vejret, for eksempel. Og hvordan ny software
gør det muligt at lave vejrudsigter i realtid, som kan
integreres i datasættet for din vandforsyning, så du kan

drive den effektivt i henhold til forbrugernes behov og i
fuldstændig synkronisering med vejrrelaterede udsving.
Eller, hvad der måske er endnu mere attraktivt, tænk på forudsigelse af fejl. Og hvordan den rigtige software, som,
når den fodres med en kombination af historiske, live
og nye data, kan bringe din prædiktive hitrate tættere på
virkeligheden og sikre, at dit anlæg advarer dig om mulige
fejl, før de opstår. I stedet for at utilfredse forbrugere skal
sige det. Når det er sket.
Med vores position som global markedsleder inden for
pumper som udgangspunkt går Grundfos nu ind i den
intelligente revolution og tilbyder digitale løsninger, der
forenkler og optimerer vores kunders daglige drift og langsigtede planlægning.
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GRUNDFOS UTILITY ANALYTICS

HVIS VANDFORSYNINGSANLÆGGET HAVDE UDSKIFTET
DEN ØVERSTE 1 % AF DE RØR,
SOM GRUNDFOS UTILITY
ANALYTICS PRIORITEREDE,
KUNNE 24 % AF DE FAKTISKE
RØRBRUD VÆRE UNDGÅET.
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ET SPØRGSMÅL OM
PRÆCIS FORUDSIGELSE
For nylig vovede en stor vandforsyning i
Texas, USA, at bevise, at vores software
kunne forbedre deres evne til at drive anlægget proaktivt og effektivt.

Den analytiske og prædiktive kapacitet, der følger med
Grundfos Utility Analytics i dag, gavner vores amerikanske kunde på alle niveauer:

STRATEGISK NIVEAU
Vandforsyningen gav os en komplet fortegnelse over deres næsten 20.000 fejl mellem 2005 og 2014. Og præsenterede derefter udfordringen:
"Fra januar 2015 til oktober 2017 registrerede vi 5.034 rørfejl
i vores vandforsyningsnet. Sammenlignet med de historiske data, vi har givet jer, vil vi gerne se, hvilke ledninger
softwaren forudsiger var defekte."
Vi begyndte med at fodre softwaren med fejlregistreringerne og de komplette GIS-data om anlæggets tilstand.

• Auditerbare kriterier for udarbejdelse af en langsigtet
plan for udskiftning af ledninger
• Forbedret TOTEX/CAPEX-planlægning og risikostyring
• Mulighed for at beregne forholdet mellem andelen
af ledninger, der udskiftes, og fejl, der forhindres på
årsbasis

TAKTISK NIVEAU
• Mere præcise projektberegninger
• Omstilling fra en reaktiv til proaktiv tilgang
• Forbedret prioritering inden for anlægsstyring

Derefter satte vi vores software til at arbejde.
Efter at have brugt blot tre dage på at afstemme og validere forsyningsselskabets datasæt blev de første resultater
genereret, og vi var kort efter klar til at præsentere vores
forudsigelse af rørfejl fra 2015 til 2017. Vandforsyningen
kunne derefter bruge Grundfos Utility Analytics' forudsigelse til at udarbejde en plan for udskiftning af rør, som
softwaren også kan lave.

DRIFTSNIVEAU
• Hurtigere detektering af utætte ledninger af serviceteknikerne i marken
• Mere effektiv reaktion på rørbrud
• Reducerede driftsomkostninger

Når vi sammenligner vores resultater med de faktiske data
for den pågældende periode, havde vandforsyningen alle
de faktabaserede beviser, de skulle bruge.

Det havde de af følgende grunde.

Prioriterede rør, som blev udskiftet

Øverste 1 %

Øverste 5 %

Øverste 50 %

Rørfejl, som blev undgået

24 %

49 %

92 %
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GRUNDFOS UTILITY ANALYTICS

LYT TIL DINE DATA.
SPAR TID, PENGE
OG VAND
Mindre end 1 % af de tilgængelige data anvendes effektivt. Omkostningerne ved dette
kan løbe op i flere hundrede millioner euro,
fordi forudsigelse, prioritering og planlægning
lider under, at beslutninger ikke træffes på
grundlag af data.* Er du klar til den gode nyhed?
Den fjerde industrielle revolution? Sensorisering? Big
data? Sørger du for at udnytte og skabe mening i de
enorme mængder af sammenkoblede data fra både
interne og eksterne kilder?
Grundfos Utility Analytics giver dig svarene. Denne software
tilføjer værdifulde oplysninger og analyser til dine SCADA-data og danner et fælles datalandskab, som løbende opdateres,
så hele organisationen kan handle på oplysningerne. Ikke flere
siloer. Ikke mere famlen i blinde. Bare helhedsorienteret viden,
nyttige værktøjer og håndgribelige besparelser.

Derudover påvirker vores cloudbaserede software ikke
jeres nuværende løsninger. Dataene strømmer kun i én
retning, hvilket styres fuldstændigt af forsyningsselskabet,
og med den højest mulige datasikkerhed.
Ved at implementere vores webbaserede software får
du et overflødighedshorn af forbedringsmuligheder og
muligheder, der vil ændre din verden og i væsentlig grad
styrke vandforsyningens evne til at:
•
•
•
•

OVERVÅGE
DIAGNOSTICERE
FORUDSIGE
PLANLÆGGE

Alt i alt er denne løsning et kæmpe skridt i retning af intelligente vandforsynings- og spildevandsnet.

*Kilde: IDC IVIEW. THE DIGITAL UNIVERSE IN 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East. December 2012. John Gantz og David Reinsel. Sponsoreret af EMC
Corporation. Tallene er fra 2012, men vi forventer, at tendensen er den samme i dag.
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Grundfos Utility Analytics vil gavne dit
vandforsyningsselskab på alle niveauer

STRATEGISK NIVEAU
Som en del af forsyningsselskabets øverste ledelse kan du forudsige,
diagnosticere, prioritere og planlægge på et bedre grundlag. Det
betyder, at fremtidige CAPEX-investeringer vil blive besluttet på et
mere solidt og faktuelt grundlag. Derudover forhindrer brugen af
samme datasæt og analyser på tværs af hele organisationen en
masse diskussioner, misforståelser og lokaliserede bestræbelser, der
ikke gavner helheden. Når der eksempelvis diskuteres vandbalance
og NRW, ser alle på det samme tal. Og kun det tal.

Søgeord:
• CAPEX-investeringer
• Cash flow
• Ydelsesindikatorer
• Kundetilfredshed
• Anlægsstyring

TAKTISK NIVEAU
For driftsledere, udviklingsingeniører, vandkvalitetspersonale med
flere. Grundfos Utility Analytics tilbyder nye værktøjer, så de ikke
længere skal handle ud fra mavefornemmelser og skøn. I stedet vil
deres beslutninger og prioriteringer være baseret på datadrevet intelligens, hvilket sikrer, at de altid er et skridt foran, eksempelvis når
de forudsiger vandtab og fejl, vurderer anlæggets ydelse og udarbejder planer for udskiftning af rør.

Søgeord:
• Fejlanalyse
• Modellering af forsyningsnettet
• NRW/vandmassebalance
• Renoveringsplaner
• Vandaudits, der kan dokumenteres

DRIFTSNIVEAU
Med Grundfos Utility Analytics' overvågnings- og forudsigelsesværktøjer øges effektiviteten i den daglige drift markant. Først og
fremmest vil serviceteknikerne kunne ordne rørbrud, lækager samt
tilstrømnings- og infiltrationshændelser langt hurtigere takket være
avanceret hændelsesregistrering. Det vil også indsnævre søgningen efter eksempelvis utætte ledninger, da systemet vil hjælpe
med at indsnævre, hvor man skal lede. Det gør det muligt at undgå
problemer i stedet for at skulle reagere på dem. Og det vil spare store
mængder af ikke-indtægtsgivende vand (NRW) og infiltrationsflow.

Søgeord:
• Zonebaseret oversigt i 3D
• Daglig ydelse
• Reaktionstid
• Kundetilfredshed
• Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
• Tilstandsovervågning
• Tilstrømning og infiltration
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VI INTERESSERER OS OM DIN
VANDFORSYNINGS NIVEAU
AF NRW SAMT INFILTRATION
OG TILSTRØMNING
Sådan kan Grundfos Utility Analytics
være nyttig på tværs af organisationen
Store mængder ikke-indtægtsgivende
vand (NRW) samt infiltrations- og
tilstrømningsvand er skadeligt for
vandforsyningens økonomiske,
miljømæssige og offentlige image.
Indtil nu har det dog være yderst svært
at afgøre, hvad der er den bedste
fremgangsmåde til reduktion af NRW
samt infiltrations- og tilstrømningsvand.

Ville det øge din vandforsynings langsigtede lønsomhed,
hvis du var i stand til løbende at aflæse og handle på
de faktiske NRW-niveauer – zone for zone? Og hvad nu
hvis du kunne kvantificere og lokalisere infiltration og
tilstrømning præcist og dermed opnå besparelser med
hensyn til behandlingsomkostninger?
Med Grundfos Utility Analytics får alle teammedlemmer
– lige fra driftslederen til den tekniske leder eller økonomidirektøren – værdien af delte analyser om den samme
virkelighed, herunder en fælles vandbalance på tværs af
hele organisationen.

Understøtter og optimerer mange brugerroller i vandforsyningsselskabet
GrundfosUtility Analytics er designet til hele tiden at køre i baggrunden, tage
fakta ind og levere analyser og produktive funktioner, der er beregnet til at understøtte, berige, forbedre og optimere de mange brugerroller – og opgaver, der
udføres af rigtige mennesker.
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TRIN 1: Vandbalance lige ved hånden
Vandbalancefunktionen i Grundfos Utility Analytics
viser zonebaserede vandbalancekomponenter som
f.eks. reelle tab, godkendt faktureret forbrug, angivelige tab, uautoriseret forbrug og NRW for en hvilken
som helst meningsfuld tidsperiode, som er kompatibel med dine datas granularitet.

DRIFTSLEDER
En analyse af vandbalancen vil hurtigt vise
dig, hvilke zoner der har højere NRW samt infiltration og tilstrømning og gøre det muligt at
sammenligne med potentielle sladderhanke:
reelle tab, arbejdsordrer, målefejl, ledningsfejlrater og trykniveauer for at nævne nogle få.

TEKNISK
DIREKTØR

ØKONOMIDIREKTØR

Grundfos Utility Analytics' vandbalancefunktion udpeger de zoner, hvor
de angivelige tab er større.

Vandbalancefunktionen giver dig øjeblikkelig kvantificering af omfanget af NRW
eller fakturerede og ikke-fakturerede
mængder, kundemålernes funktion og
uundgåelige tab.

TRIN 2: Hændelser

TRIN 2: Målere

TRIN 2: Zoner i 3D

Grundfos Utility Analytics' hændelsesfunktion, som er en del af overvågningsmodulet,
sørger for aktiv og hurtig registrering af lækager og rørbrud. Derudover vil funktionen
underrette dig om måle- eller kommunikationsfejl og mange andre hændelser. På
hændelsesappen kan du korrelere regnhændelser med øget tilstrømning, hvilket vil
hjælpe dig med at vurdere infiltrationspunkterne i dit kloaknet.

Målerfunktionen (en del af overvågningsmodulet) foretager validering af målere
og pålidelighedsanalyser, som hjælper
dig med at evaluere og træffe de rigtige
beslutninger – herunder finde ud af, hvilke målere der ikke fungerer godt nok.

Funktionen med byzoner i 3D og det store udvalg af brugerprogrammerbare, zonebaserede KPI'er gør det muligt at sikre endnu mere
ansvarlighed. Feedback fra flowmålinger kan
hjælpe med at forbedre faktureringsestimater og dermed reducere usikkerheden med
hensyn til over- og underfakturering. Og nuværende og tidligere investeringer kan holdes
op mod deres performancemål og vurderes
objektivt. Alt sammen fra CFO'ens stol.

Yderligere funktioner:
• Pålideligt, automatiseret estimat af,
hvor meget vand, der er gået tabt i forbindelse med en lækage eller et rørbrud
• Hændelsesalarmer via e-mail eller sms
• Registrering af, hvor lang tid det tager
at ordne den enkelte hændelse
• Feedback om driften (gennem arbejds-ordrer) til validering af flowdata

Fordele:
• Kortere svartider ved felthændelser
• Strømlinet arbejdsproces i forb. med
driftsmæssige hændelser
• Krydstjek og kvantificering
af arbejdsordrer
• Optimering af driftseffektiviteten
• Automatisk registrering og meddelelser
om unormale hændelser i nettet (flow,
niveau, kvalitet)

Yderligere funktioner:
• Avanceret flowanalyse af tendenser,
adfærd, forbrugere og forsyningsnet
• Behovsmønstre med henblik på
hydraulisk simulering
• Automatiseret analyse af
minimumsflow
• Tryk, vandkvalitet og andre mønstre
• Analyse af målernes pålidelighed

Fordele:
•
•
•
•

Auditerbare beregninger og analyser
Bedre beslutningstagning
Reduceret NRW
Reduceret infiltration og tilstrømning

Yderligere funktioner:
• Planlægningsorienteret, dynamisk
analyse af tid og rum i 3D
• Tidsregistrering af zone- og systemdiagnosticering
• Repeterbar, direkte understøttelse af
systemprioritering
• Målrettet undersøgelse af potentielle
årsager til og effekter af afvigelser i
forhold til planlægningen

Fordele:
• Kvantificeret, bedre informeret økonomisk planlægning ved hjælp af data for
hele organisationen
• Langt bedre estimering af
ikke-målt eller fremtidig fakturering
• Bedre kontrol med og overvågning af
CAPEX/TOTEX-investeringer og
deres virkninger
• Bedre identificering af problemområder fører til prioritering af udstyr,
hvilket muliggør mindre infiltration og
tilstrømning
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PLANLÆGNING AF ANLÆGSSTYRING

VIL DU LAVE
EN HOLDBAR
RENOVERINGSPLAN?

Lad Grundfos Utility Analytics regne den ud

At lave en holdbar renoveringsplan involverer mange faktorer. Og mange af disse faktorer kan have en meget stor indvirkning på
såvel de fysiske som de økonomiske konsekvenser af de trufne beslutninger.
På det taktiske niveau handler en renoveringsplan om at
besvare et simpelt spørgsmål:

Hvilke ledninger bør udskiftes først?
Det oplagte svar ville være at forsøge at forudsige, i hvilken
rækkefølge rørene i vandforsyningsnettet vil svigte – og
derefter udskifte dem i overensstemmelse hermed.
Dette er dog ikke nødvendigvis den bedste fremgangsmåde, uanset om man ser på det ud fra et teknisk eller
økonomisk synspunkt. Ved at bruge en kombination af
værktøjerne og funktionerne i Grundfos Utility Analytics
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vil du i stedet kunne foretage en risikobaseret sammenligning og prioritering med en hidtil uset nøjagtighed, der
tager højde for faktorer som
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rørmaterialer
rørenes alder
belastning
jordforhold
oplysninger om entreprenører
historiske hændelser
cashflow
konsekvenserne af manglende vandforsyning
og meget mere.

Hydraulisk modellering
Ved at køre en hydraulisk modellering, som er tæt på
realtid, i baggrunden og bruge ekstra data om forbrug,
bygninger og udstyr i vandforsyningsnettet er Grundfos
Utility Analytics i stand til at udfylde de tomme felter, hvor

OUTPUT

INPUT

Sådan vil du bruge Grundfos Utility Analytics til at sammenligne og prioritere

Anlægsdata (GIS)
Fejldata
(arbejdsordrer)

Simuleringsdata
(hydraulisk modellering)

Andre målinger
(Grundfos Utility
Analytics/ekstern)

Hændelser
Målere
Serviceniveau

Installationsdato
Udskiftningsomkostninger

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

TRIN 6

TRIN 5

TRIN 4

Fejlanalyse

Komponentvigtighed

Risiko for manglende
vandforsyning

Sammenlign og
prioriter

Zoner i 3D

Analyse af
infrastrukturværdi

Fejlrater for anlægget
Fejlsandsynlighed
Levetid

Konsekvens af
anlægssvigt

Udækket behov
pr. år (m3)

Prioritering af udstyr i
forb. med renoveringsplan

Zonebaserede KPI'er

Infrastruktur
Indeks for infrastrukturværdi

der mangler data. Og desuden giver vores API mulighed for
at fodre systemet med bogstaveligt talt alle typer data.
Det betyder, at den hydrauliske modellering altid er baseret på en solid mængde data. Softwaren er derfor i stand til
at lave en fejlanalyse og vurdere konsekvensen af fejl i de
enkelte ledninger i et vandforsyningsnet ved at simulere
den deraf følgende reducerede vandforsyning.
Dette gør det muligt at foretage prioriteringer, som ikke
kun er baseret på sandsynligheden for fejl, men på en
helhedsorienteret matrix, der omfatter omkostningerne
til udskiftning af rør, samt hvor økonomisk og fysisk kritisk
hver enkelt ledning i nettet er.

Driftsmæssige fordele
Når renoveringsplanen først er på plads, kan driftslederen
og serviceteknikerne drage fordel af yderst detaljerede
prioriteringer på daglig basis, og efterhånden som nye

data løbende bliver tilgængelige. De vil være i stand til
at forhindre lækager og brud langt mere proaktivt, fordi
de får hjælp af fejlanalyser og forudsigelser til at finde de
rigtige ledninger og ordne problemet.
Eftersom renoveringsplanen er en del af den taktiske
anlægsstyring, giver den også økonomiske gevinster på
kort sigt. Derudover gør den det muligt at øge kundetilfredsheden ved at reducere antallet af lækager og andre
uønskede hændelser.

"Vi er ikke længere afhængige
af skøn, men kan prioritere
ud fra pålidelige simuleringer, beregninger og sammenligninger"
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Arkitekturen bag Grundfos Utility Analytics

Data om forsyningen
SCADA / GIS / inspektioner
AMR / fakturering / andet

I samarbejde med

Grundfos Utility Analytics'
datasynkroniseringsteknologi

INDSAMLE

RENSE OG FORBEDRE

Eksterne data

Grundfos Utility Analytics'
webagenter

VEJR / BEFOLKNING / andet

Begrænsede data? Prøv os!
Selv med begrænsede, ufuldkomne eller upålidelige vanddata fra GIS, SCADA og
andre kilder behøver du ikke bekymre dig om at få systemet op at køre – eller få et
afkast af din investering.
Grundfos Utility Analytics gør alle data kompatible i tid og rum og udfylder de
tomme felter, hvor der mangler data, for specifikt at løse dette problem.
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PRÆSENTERE

BEHANDLE

APPS
BY

Mennesker

Net

Zoner i 3D

Kort

Hændelser

Målere

Spektrum

Model af
forsyningsnettet

Indeks

Minimumsenergi

Vandbalance

Fejlforudsigelse

Inspektionsanalyse

Komponentvigtighed

Risiko for manglende
vandforsyning

Sammenlign og
prioriter

Indikatorer

Økonomisk
analyse

Indeks for
infrastrukturværdi

OVERVÅG

DIAGNOSTICER

Energibalance

FORUDSIG

PLANLÆG
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BY

SE BILLEDET.
HELE BILLEDET
Dette modul er grundlæggende for Grundfos Utility Analytics-løsningen og laver en
dynamisk analyse af tid og rum i 3D, der
hele tiden kører i baggrunden. Log på din
Grundfos Utility Analytics-konto i skyen –
og få øjeblikkelig adgang til opdaterede,
detaljerede visninger af alle dine data.
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Bymodulet gør det muligt at kombinere data om
forbrug, vandforsyning, demografi, zoneinddeling og
sociale forhold. Data om menneskelig adfærd og aktivitetsniveau i hele byen bliver tilgængelige 24/7/365,
ligesom nettets ydelse bliver tydeligere og mere kundefokuseret. Derudover giver den unikke zoneinddeling i 3D
en hidtil uset indsigt i byplanlægningen.

Fordele
STRATEGISK NIVEAU

• Ét sæt data til alle
• Helhedsorienteret oversigt

TAKTISK NIVEAU

• Ydelsesanalyse
• Mennesker og netdiagnosticering

DRIFTSNIVEAU

• Visning af hele byen i 3D med zoneindikatorer
• Lagdelt oversigt over nettet
• Overvågning og hændelsesregistrering 24/7/365
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BYVÆRKTØJER
Mennesker
Kombinationen af forbrugs- og forsyningsanalyse, demografi,
byerhverv, sociale data og
andre kilder afslører nye
dimensioner i forståelsen
af byen.
• Byorienteret, dynamisk analyse af tid og rum i 3D
• Byer er mennesker: Få et tydeligere overblik
over forbrugernes tilstedeværelse i hele byen på
alle tidspunkter af dagen eller året

• Kombiner datakilder for at få en bedre
forståelse af menneskers adfærd
• Observer virkeligheden i detaljer, og
udvikl løbende planer og design.

Net
Et komplet 3D-miljø til vandforsyningsnettet kombineret
med et effektivt, næstegenerations bybillede giver
selv brugere, der ikke er
eksperter, et dybere indblik i
dets adfærd og analyser.
• Forsyningsorienteret, dynamisk analyse af tid og
rum i 3D
• Tilgængelige bygninger af høj kvalitet tilføjer
bogstaveligt talt nye dimensioner til visningen af
forsyningsanalyser
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• Omfattende data om hydraulik, vandkvalitet, anlægsstyring, lækage/flow, risiko, omkostninger og
andre målepunkter.

Zoner i 3D
Funktionen Zoner i 3D giver
et komplet bybillede, hvor
det er lettere at analysere
og prioritere byzoneinddelingen i tid og rum, hvilket
gør det nemmere at træffe
beslutninger. Bred vifte af
zonebaserede KPI'er.
• Planlægningsorienteret, dynamisk analyse
af tid og rum i 3D
• Tidsregistrering af zone- og systemdiagnosticering

• Repeterbar, direkte understøttelse af
systemprioritering
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OVERVÅG

ØG DRIFTSEFFEKTIVITETEN
I REALTID
Lyt til dit forsyningsnet, og reager i realtid
på vandtab og andre hændelser. Overvågningsmodulet indsamler feedback døgnet
rundt hele året for at validere dine registreringer, så du kan lære om system- og forbrugeradfærd. Du vil også kunne kvantificere
dine zoner med henblik på prioritering.
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Nøglen til driftseffektivitet er overvågning i realtid. Og
det er præcis, hvad du får med overvågningsmodulet i
Grundfos Utility Analytics, som har fire nøglefunktioner, f.eks. at sætte driftspersonalet i stand til øjeblikkeligt at registrere afvigelser fra normal adfærd i nettet
– og handle hurtigt. De unikke funktioner reducerer
derfor din responstid på felthændelser væsentligt.
Derudover får du systematiske beregninger af vandbalancen i hele systemet og på zoneniveau.

Fordele
STRATEGISK NIVEAU

• Vandbalance – et fælles sæt tal,
som løbende opdateres
• Oversigt over kundefakturering

TAKTISK NIVEAU

• Oversigt over systemtab
• Biblioteksbaseret struktur til vandauditering, som overholder
IWA's regler
• Er du klar til at få mere at vide om, hvordan du bruger
dataanalyse til at forbedre driftseffektiviteten og
anlægsstyringen?
• Indsigt i kundeforsyningen med henblik på fakturering,
kommunikation m.m.

DRIFTSNIVEAU

• Driftseffektivitet i realtid
• Øjeblikkelig registrering af afvigelser og felthændelser
• Hurtigere svartid
• Reducerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
• Måling af medarbejdernes præstation

19

GRUNDFOS UTILITY ANALYTICS

OVERVÅGNINGSværktøjer
Kort
Et placeringsorienteret
perspektiv på alle målinger på tværs af system og
zoner, som gør det hurtigt
at se på tilgængelige målte mængder og registrerede hændelser.

• Brugervenlig datafeedfremviser og målervælger
til kategorier som flow, tryk og vandkvalitet,
energi, fakturering, store forbrugere m.m.

• Hurtigt overblik over åbne hændelser
• Overlejringer med web-hostede kort over
vandforsyningen og GIS-baserede lag fra de
tilgængelige datakilder.

Hændelser
Registrerer afvigelser i
forhold til normal adfærd i
forsyningsnettet, der kan
tyde på lækager, rørbrud,
usædvanlig efterspørgsel,
ændret tilstrømning og
infiltration samt en række
problemer i nettet.

• Aktiv, hurtig registrering af lækager, brud og
andre hændelser i nettet samt måle- og kommunikationsfejl
• Kortere svartider ved felthændelser
• Pålideligt, automatiseret estimat af, hvor meget
vand der er gået tabt 			
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• Strømlinet arbejdsproces i forb. med driftsmæssige hændelser
• Driftsmæssig feedback validerer data og arbejdsordrer
• Detektering og kvantificering af infiltration og tilstrømning fra de forskellige afvandingsområder.

Målere

Analyse af systembrugen
foregår ved sensorbaseret
overvågning, hvorved
behovsmønstre, tendenser og forbrugeradfærd
forudsiges.

• Dynamiske, prædiktive behovsmønstre
• Avanceret analyse af tendenser, adfærd,
forbrugere og forsyningsnet
• Validering af individuelle målere og pålidelighedsanalyse

• En overvågningsbaseret, direkte afbildning af
adfærden i forsyningsnettet
• Integreret feed med behovsmønstre og data til
simuleringsmodeller.

Spektrum
Kompakt, oppefra og ned
(bogstaveligt talt) visning
af målte zoner og deres individuelle målere, hvilket
giver mulighed for hurtig
indsigt i adfærden i hele
systemet og individuelle
sammenligninger.

• Hurtig visuel detektion af normal vs.
unormal adfærd
• Unikke opfattelser af hændelsernes
relative betydning

• Meget effektiv og progressiv forståelse
af strømme og andre mængder
på tværs af systemet
• Hurtigt overblik over datahuller og
målerfejl.
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DIAGNOSTICER

FORSTÅ PROBLEMERNE.
OG GØR DIG KLAR TIL
AT HANDLE PÅ DEM
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Mens overvågningsmodulet giver et
overblik i realtid, og prædiktionsmodulet
gør det muligt at styre driften proaktivt,
giver diagnosticeringsmodulet en vigtig
forståelse af faktorer som nettets tekniske
ydelse, vandkvalitet og eller energiforbrug.

Modulets biblioteksbaserede energibalancestruktur er
også et meget værdifuldt værktøj, der foretager automatiseret diagnosticering og prioritering af systemsektorer
ud fra et energivurderingsperspektiv. Og energianalysefunktionen beregner automatisk, hvor meget energi der
er nødvendig for at tilfredsstille behovet for vand i dit
vandforsyningsnet.

Diagnosticeringsmodulet viser værdifulde oplysninger
om systemets adfærd. Eftersom netmodelleringsfunktionen kører komplette simuleringer af hydraulikken
og vandkvaliteten i baggrunden, har du øjeblikkelig
adgang til vurderinger af forskellige faktorer som anlægskapacitet, vandkvalitet, energiforbrug og meget mere.

Således ved du altid, præcis hvor meget energi der
forbruges hvor – og hvorfor. Det kan være nyttigt, når du
prioriterer forskellige handlinger og investeringer som
f.eks. reparation og udskiftning.

Introduction

Fordele
STRATEGISK NIVEAU

Diagnostisk indsigt, som kan bruges til strategisk og
økonomisk planlægning

•

Modeller af forsyningsnettet, der gør det muligt at
udforske udviklingsmæssige alternativer

•

TAKTISK NIVEAU
•

Øjeblikkelig diagnosticering af systemets adfærd

•

Komplet hydraulisk simulering

•

Simulering af vandkvaliteten

•

Zonebaseret analyse af energiforbruget og
energibalancen

•

Effektivitetsnøgletal

DRIFTSNIVEAU
•

Optimering af driften
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DIAGNOSTICERINGSværktøjer
Model af
forsyningsnettet
Effektiv, Java-implementeret Epanet-simuleringsmotor til komplet simulering af
hydraulik og vandkvalitet
med fuld 3D-visualisering
og integration med en bred
vifte af kortlægninger.

• Komplet hydraulisk simulering mulig
i en internetbrowser ved hjælp af Epanet .inp-filer
• Implementering af MSX-biblioteket
til avanceret simulering af vandkvaliteten
i kernemotoren

• Den effektive visualisering af resultaterne er
designet for at gøre det muligt for brugere, der ikke
er eksperter, at forstå resultaterne
• Eksport/import af modeldata og resultater i Excel®format, hvilket er en almindelig funktion i alle apps.

Minimumsenergi

Beregner automatisk, hvilken minimumsenergi der
er nødvendig for at levere
vand i et vandforsyningsnet
ved hjælp af detaljerede
geodata fra internettet.

• Beregner, hvilken minimumsenergi der er nødvendig for at levere en given mængde efterspurgt vand
jævnt fordelt på et bestemt geografisk område
• Direkte frihåndstegning af målområdet på kortet
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• Henter automatisk detaljerede stigninger for
målområdet fra geodata på internettet
• Formfiler kan importeres som vejledende
baggrunde.

Vandbalance

Energibalance

Biblioteksbaseret standardstruktur
til vandauditering, som overholder
IWA's regler, og som foretager en grundig, automatiseret diagnosticering,
NRW-reduktion og anlægsstyring.

Biblioteksbaseret energibalancestruktur til automatiseret
diagnosticering og prioritering af
systemsektorer ud fra et energivurderingsperspektiv.

• Systematisk beregning af vandbalancen
i systemet og zonerne
• Automatiserede, konsistente estimater af den
leverede og tabte vandmængde og af NRW og
nøgletal for vandtab
• Fuldt konfigurerbare biblioteker til en hvilken
som helst kombination af auditelementer
• Kan automatisk fodres fra fakturering/CRM,
netovervågning og andre kilder.

• Systematisk beregning af energibalancen
i systemet og zonerne
• Automatiserede, konsistente estimater af
leveret, spredt, genvundet og tabt energi samt
energieffektivitetsnøgletal
• Fuldt konfigurerbare biblioteker til en hvilken
som helst kombination af auditelementer

Indeks

Simuleringsbaseret vurdering af den teknisk ydelse
med hensyn til systemkapacitet, vandkvalitet,
energiforbrug og anden
systemadfærd.

• Beregner ydelsesindeks – detaljerede målinger
af den tekniske ydelse baseret på værdierne
af visse funktioner eller tilstandsvariabler for
byvandforsyningsnet.

• Indeksene omfatter hydraulik (f.eks. forsyningstryk,
beredskabstryk, trykvariation, bevægelseshastighed), vandkvalitet (transporttid, koncentration)
• Ydelsesindeks, der er valgt fra redigerbare biblioteker, opdateres med den seneste viden.
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FORUDSIG

LÆR AF DIT ANLÆG. I
STEDET
FOR UTILFREDSE
KUNDER ELLER
FEJLINVESTERINGER
God planlægning afhænger af præcise
forudsigelser. Og hvem har lyst til at
være afhængig af mavefornemmelser og
dyrekøbte erfaringer, når man forsøger at
være et skridt foran hændelser som lækager og rørbrud? Med prædiktionsmodulet
i Grundfos Utility Analytics er du et skridt
foran alle vigtige hændelser.
Dette modul gør det muligt at afdække mere værdifulde oplysninger om dine anlægsaktiver, vandtab og fejl i
forsyningsnettet. Du bliver i stand til at forudsige aktivernes
levetid og afdække pålideligheds- og tilstandsmønstre.
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Du vil også kunne udtrække mere nyttige oplysninger fra
anlægsaktivposter, geodata, fejlregistreringer/arbejdsordrer og inspektioner. For ikke at nævne muligheden for at
forudsige risikoen for manglende vandforsyning.
Ligesom andre dele af Grundfos Utility Analytics bidrager
dette modul til at nedbryde siloer i vandforsyningsselskabet. Ledelse, økonomi, teknik, drift, kundeservice
– alle ser på de samme tal og taler det samme sprog på
tværs af hele organisationen. Vandret og lodret.

Fordele
STRATEGISK NIVEAU
•

Nedbryd organisatoriske siloer

•

KPI'er til måling af virksomhedens resultater
(samlet + zoner)

TAKTISK NIVEAU
•

Analyse af fejl og inspektioner

•

Prioritering af service og udskiftning af komponenter

•

Data om risikoen for forsyningsafbrydelser

•

Forbedret risikostyring

DRIFTSNIVEAU
•

Forbedret driftseffektivitet

•

Hurtigere responstid for serviceteknikere

•

Vandkvalitetspersonalet får bedre kontrol over, hvor
og hvornår der skal tages prøver af hensyn til compliance

•

Øget kundetilfredshed
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FORUDSIGELSESværktøjer
Fejlforudsigelse

Ved hjælp af registreringer af komponentfejl,
f.eks. arbejdsordrer, forudsiges den nuværende
og fremtidige sandsynlighed for ledningsfejl.
• Forudsiger sandsynligheden for fejl i individuelle
ledninger og fejlraten på et givet tidspunkt
• Anvender data om ledningernes tilstand og fejl i
anlægsaktiver, f.eks. arbejdsordrer

• Omfatter to alternative forudsigelsesmodeller:
Poisson and LEYP (Linear Extended Yule Process).

Inspektionsanalyse
Ved hjælp af registre
over TV-inspektioner og
tilstandsvurderinger er det
muligt at forudsige den
fremtidige tilstand og resterende levetid samt guide
TV-inspektionsindsatsen.
• Bruger data om rørenes tilstand og inspektionsfortegnelser, f.eks. fra akustiske korrelatorer eller
overvågningskameraer
• Andre kovarianter kan være geodata
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• Beregner alderens effekt på tilstanden og estimerer
konfidensniveauet for forudsigelserne
• Måler værdien af forklarende variabler
• To prædiktive modeller: Maskinlæringsmodellen Random
Forest og en stokastisk model kaldet GompitZ.

Komponentvigtighed

Vurderer konsekvensen af
fejl i den enkelte ledning
i et vandforsyningsnet
ved at simulere den deraf
følgende reducerede vandforsyning.
• Beregner den individuelle betydning af hver
ledning ved at sammenligne den samlede efterspørgsel, som nettet hydraulisk er i stand til at
dække, når den pågældende ledning er nede, med
den samlede efterspørgsel efter vand, som den
ubeskadigede del af nettet leverer.

• Kan beregne effekten over længere perioder
(f.eks. en 24-timers cyklus)
• Resultaterne vises som kortlægninger i 2D eller
3D sammen med alle hydrauliske resultater.

Risiko for
manglende
vandforsyning
Kvantificerer risikoen for afbrydelse af vandforsyningen
ved at se på den forventede
reducerede forsyning baseret
på sandsynligheden for fejl i
de individuelle ledninger og
konsekvenserne derved.
• Beregner en målestandard for risikoen for forsyningsafbrydelse udtrykt som den forventede efterspørgselsmængde, som systemet ikke vil være i
stand til at levere i løbet af et år, og som skyldes fejl

i den enkelte ledning
• Kombinerer resultaterne fra fejlanalyse og komponentvigtighed.
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PLANLÆG

PRIORITER OG PLANLÆG
DIN TID, DIN PLADS OG DINE
INVESTERINGER. BEDRE
Planlægningsmodulet Grundfos Utility Analytics gør det muligt for både direktører og
ledere at optimere deres kort- og langsigtede prioritering og dermed forbedre forsyningsselskabets samlede interne forrentning
(IRR) og Investeringsafkast (ROI).
Forestil dig at kunne træffe strategiske beslutninger og
planlægge en hvilken som helst investering baseret på
solide beregninger, sammenligninger, forudsigelser og
diagnoser.

3016

Lyder det godt?
Læg dertil muligheden for at beregne den kort- og
langsigtede ydelse, som prioriteres gennem målstyrede
målinger, og for at vurdere interventionsmuligheder, som
understøttes af repeterbare, auditerbare og transparente
processer.
Eller hvad med at få adgang til et komplet bibliotek med
værdifulde KPI'er, herunder branchestandarder (IWA).
Alt dette er noget, planlægningsmodulet i Grundfos
Utility Analytics omfatter. Og lidt til.

Fordele
STRATEGISK NIVEAU
•

Forbedret prioritering af CAPEX- og TOTEX-investeringer

•

Beslutninger, der kan auditeres og forsvares

•

Kvantificering af påvirkninger på lang sigt

•

Optimeret organisatorisk effektivitet ved hjælp af KPI'er

•

Organisatorisk transparens

TAKTISK NIVEAU
•

Forbedret planlægning af reparationer og udskiftning

•

Mere pålidelig prioritering af kortsigtede tiltag

•

Optimeret udnyttelse af ressourcerne

DRIFTSNIVEAU
•

Forbedret driftseffektivitet

•

Optimeret prioritering af
kapitalforbedringsplanlægningen (CIP)
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PLANLÆGNINGSværktøjer
Sammenlign
og prioriter

AWARE-P-kompatibelt
beslutningsstøttemiljø,
hvor konkurrerende/strategiske projekter vurderes
og prioriteres gennem
målstyrede målinger.
• Kvantificering af påvirkninger på lang sigt
• Mulighed for at medtage de mest relevante
synspunkter
• Kan inkorporere ekspertviden, men engagere
ikke-tekniske beslutningstagere

• Beslutninger, der kan forsvares, træffes med en
repeterbar, auditerbar og transparent proces.

Indikatorer

En struktur til udvælgelse
og beregning af KPI'er
baseret på organiserede
biblioteker, herunder branchestandarder og brugerudviklede biblioteker.
• Guidet proces til udvælgelse af KPI'er fører til informeret og effektiv udvælgelse
• Grundige PI-definitioner, stamdata og enheder
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• De nødvendige oplysninger vises tydeligt
• Omfatter reference-KPI-biblioteker såsom IWA'er.

Økonomisk
analyse

Vurderer nutidsværdien
(NPV) og den interne
forrentning (IRR) af et
økonomisk projekt ud fra et
langsigtet perspektiv.
• Et planlægningsværktøj, som kan beregne brugerdefinerede investeringer, omkostninger og
indtægter i en given periode

• En enkel, hurtig metode til undersøgelse af
forholdet mellem den forventede varighed af
en given plan og dens nutidsværdi og interne
forrentning.

Indeks for
infrastrukturværdi
Analyserer aldringsgraden
for en infrastruktur, der
består af et vilkårligt antal
anlægsaktiver, og forudsiger den kort- og langsigtede
investering og renoveringsbehovet.
• IVI-indekset oversætter aldringsgraden
for en infrastruktur beregnet som
udskiftningsværdiens vægtede gennemsnit for
komponenternes resterende levetid

• Et effektivt værktøj til diagnosticering af investeringspolitikkernes indvirkning på vandforsyningsmuligheden og den økonomiske bæredygtighed
• Lineære og vertikale anlægsaktiver med en hvilken
som helst grad af granularitet kan indgå i analysen.
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MED 75 ÅRS VIDEN OM
HYDRAULIK I BAGAGEN
VED GRUNDFOS ET OG
ANDET OM VAND OG
SPILDEVAND

Grundfos Utility Analytics gør det muligt for
forsyningsselskaber at handle endnu mere
helhjertet på FN's verdensmål nummer 6 og 13.
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Vores software fortæller dig hvad, hvorfor,
hvor og hvornår.

VORES PUMPER FORTÆLLER DIG HVORDAN
Grundfos har siden 1945 været verdensførende
inden for pumper.
I dag er vi verdens største producent på området og er
kendt for vores pumpers unikke levetid, pålidelighed og
energieffektivitet.
Ved at sætte sensorer og bløde sensorer med indbyggede
algoritmer i vores pumper og pumpestyringer giver vi
vandforsyninger nøjagtige data og detaljer. Det sætter dem
i stand til at øge effektiviteten og forsyningssikkerheden og
samtidig optimere energiforbruget.

Viden om vand og spildevand
Gennem årene har vi opbygget en omfattende viden om
transport og distribution af vand. Det er en viden, der har
ført os på en digital rejse fra at være pumpeleverandør
til at tilbyde bedre og intelligente vandløsninger – det, vi
kalder Grundfos iSOLUTIONS.
Et eksempel er vores Demand Driven Distribution-løsning,
der gør det muligt for forsyningsselskaber at reducere
overskydende vandtryk i rørene betydeligt, spare energi,
mindske lækager og reducere risikoen for rørbrud.

Et skridt, der bringer os tættere på, hvad der sker i forsyningsnettet. Og det er et skridt, der vil gøre det muligt
for os at tilbyde en helhedsorienteret og sammenkoblet
løsning mellem pumpestationen og forsyningsnettet,
hvor vores forsyningskunder kan overvåge, forudsige,
diagnosticere, planlægge – og handle.

Værdiskabende synergier
Kombinationen af Grundfos' førende ekspertise inden
for vand- og pumpeanlæg og den unikke teknologi bag
Grundfos Utility Analytics vil skabe intelligente tjenester
til tilstandsovervågning og ydelsesoptimering af vandforsynings- og spildevandsnet, som er i verdensklasse.
Når det gælder anlægsaktiverne, vil denne kombination gøre det muligt for ingeniører, der designer vandforsyninger, at fastlægge fremtidige krav til pumper og
ledningsnet baseret på hydrauliske simuleringer. For
eksempel vil ingeniørerne med stor præcision kunne
simulere, hvad der vil ske i forsyningsselskabets vandforsyningsnet, hvis der installeres en bestemt Grundfos-pumpemodel. Dette vil visualisere og kvantificere
fordelene på forhånd, forbedre investeringsafkastet på
CAPEX-investeringer og gøre det meget lettere at retfærdiggøre økonomiske og tekniske beslutninger.

Med Grundfos Utility Analytics-softwaren til vandforsyninger har vi nu taget endnu et vigtigt skridt på vores
digitale rejse. Det er et skridt, der omhandler reducering
af vandtab og strategisk planlægning af infrastrukturen.
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BOOK EN DEMO
Få en online demonstration af de funktioner og værktøjer i Grundfos Utility Analytics, der appellerer mest til dig, på www.grundfos.com.

Pris
Softwaren kan anvendes ved at betale et månedligt abonnement for et ubegrænset
antal brugere og kan anvendes af direktører, ledere, operatører og økonomimedarbejdere i forsyningsselskabet.

Undervisning
Grundfos Utility Analytics er en avanceret, men brugervenlig software, når man ved,
hvordan det bruges. For at sikre, at dit team kommer godt i gang med at bruge softwaren, starter vi derfor med at afholde en række kurser.

Datasikkerhed
Grundfos Utility Analytics er en non-invasiv og cloudbaseret software. Det kræver
ingen installation eller systemintegration. Der modtages kun de nødvendige data
om vandforsyningen (SCADA, GIS, AMR/AMI, arbejdsordrer m.m.), og forsyningsselskabet har altid fuld kontrol over dataene og resultaterne.

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 14 00
www..grundfos.dk
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Baseret på et kort interview, der har til formål at kortlægge dit forsyningsselskabs største udfordringer, forbereder vi en skræddersyet (og dybere)
præsentation for alle relevante interessenter i forsyningsselskabet.
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