TENHA O SEU MIXIT À MÃO
EM QUALQUER LUGAR
com Grundfos BuildingConnect

O MIXIT inclui uma solução de monitorização gratuita no Grundfos BuildingConnect, com um mapa e uma visão geral
esquemática, indicações de temperatura, abertura das válvulas, alarmes simples e outras informações do sistema. Todas
as informações são fornecidas na plataforma Grundfos BuildingConnect, que é intuitiva e fácil de usar. Além disso, o seu
MIXIT pode ser facilmente atualizado para uma versão profissional que inclui monitorização completa, controlo remoto,
dados de tendências, análises, alarmes úteis e gestão de utilizadores. A atualização do MIXIT é feita facilmente, sendo
possível atualizar para o Grundfos BuildingConnect Professional através de atualização CONNECT ou diretamente através
da plataforma BuildingConnect, sem necessidade de atualizar o hardware ou de qualquer medida semelhante.

PROFISSIONAL

Incluído

Incluído

10 pontos de dados

+25 pontos de dados

Alarmes simples

Alarmes avançados

Controlo remoto
• Valor de ajuste da temp.
• Modo de controlo e ponto de funcionamento da bomba
• Valor KVS configurável
• Funções Eco (modo de verão e agendamento)
• Limitadores de equilibragem*
• Configurações de aplicações (UFH e proteção das bobinas) *

Não incluído

Incluído

Dados de tendências
• Temperaturas
• Abertura das válvulas e caudal
• Potência térmica e energia*

Não incluído

Incluído

Análises
• Análise comparativa
• Informações do sistema

Não incluído

Incluído

Utilizador único

Múltiplos utilizadores

Funções da plataforma
• Visão geral de mapa e lista
• Localização e visão esquemática
• Definições de conta
• Informação de produto
Monitoração
• Temperaturas e entrada de valor de ajuste (curva de calor)
• Abertura das válvulas
• Caudal do primário e do secundário
• Monitorização de potência térmica e energia*
Alarmes
• Alarme ou Aviso (Alarmes simples)
• Código de alarme e soluções
• Notificação de alarmes via SMS/e-mail

Gestão de utilizadores
• Funções de utilizador
• Tipos de notificação
*Disponível para MIXIT DYNAMIC
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MONITORIZAÇÃO
GRATUITA

FUNCIONALIDADE
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O MIXIT no BuildingConnect oferece:
• Solução de monitorização gratuita incluída em todas as unidades MIXIT
• Plataforma intuitiva e fácil de utilizar
• Funcionalidades adicionais ao atualizar para o BuildingConnect Professional
• Sem necessidade de hardware adicional
• Integração fácil e descomplicada

