GRUNDFOS CASE STORY

Mulighed for videreuddannelse
med Grundfos Pumpeskole
Programmet for det kommende år på Grundfos Pumpeskole er klar. Nye
kurser supplerer populære kendinge, og i alle uddannelserne er den
røde tråd grøn.
Grundfos har åbnet for tilmeldinger til den kommende sæson på
Pumpeskolen i Bjerringbro, Brøndby og Aalestrup.
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Rigtig mange rådgivere og ingeniører har i det forgangne år
benyttet sig af kurset i WebCAPS – Grundfos’ onlinebaserede
dimensionerings- og pumpevalgsprogram. Som et resultat af
succesen har vi i den kommende sæson målrettet kurset
yderligere og lavet to individuelle forløb, der henvender
sig henholdsvis til industriområdet samt spildevands- og
vandforsyningsområdet.
Derudover genåbner vi to populære kurser: Vandindvinding
samt Trykforøgning og udpumpning. Kurserne er målrettet
medarbejdere i vandværksregi og hjælper dig til at gennemskue,
vurdere og beregne potentielle muligheder for hensigtsmæssig
og økonomisk drift af boringer og kildepladser eller pumper og
pumpeanlæg.
På kurset Dedicated Controls dykkes der ned i avancerede
styringer til spildevandsløsninger. Kurset giver mulighed for at
teste teknologien i praksis og vurdere mulighederne i forhold til
de udfordringer, du møder i din dagligdag. Det handler bl.a. om
automatisk energioptimering og overvågning via mobiltelefonen.
Det nye skoleår byder også på et gensyn med fire kurser,
der hen over årene har været med til at tiltrække over 2300

Grundfos DK A/S

be think innovate

fagfolk til Grundfos Pumpeskole. Kurserne er Grundlæggende pumpeteori, Service og
specialiserede kurser i pumpeløsninger til varmeforsyning og industrien.
De fleste af kurserne gennemføres både i Bjerringbro og Brøndby. For alle kursernes
vedkommende undervises der fra kl. 9.00 til 15.30. Deltagergebyret er på 750,- kr. ekskl.
moms og inkluderer undervisning, materialer og fuld forplejning.
FAKTA
1-dags kurser på Grundfos Pumpeskole
Grundlæggende pumpeteori Service Industri Varme Dedicated Controls Vandindvinding
Trykforøgning og udpumpning WebCAPS – Spildevand og vandforsyning WebCAPS Industri
Læs mere om indhold, kursusdatoer og tilmelding på www.grundfos.dk
Grundfos tilbyder også skræddersyet undervisning tilpasset små eller større grupper med
specielle ønsker og behov
FOR KURSUSPROGRAM OG YDERLIGERE OPLYSNINGER
Stine Norup Lindstrøm
Team Marketing
Telefon: 87 50 50 23
E-mail: slindstroem@grundfos.com
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Related Products
ALPHA2
Et komplet program af højeffektive cirkulationspumper
konstrueret til varme- og varmtvandsanlæg

CR VERTIKALE, FLERTRINNS, INLINE
SENTRIFUGALPUMPER
Flertrinspumper til trykforøgning inden for mange forskellige
anvendelsesområder

DEDICATED CONTROLS
Avanceret pumpestyring til spildevandspumpestationer

GRUNDFOS GO
Grundfos GO er en mobil værktøjskasse til professionelle
brugere på farten. Grundfos GO giver dig intuitiv, håndholdt
pumpestyring og ubegrænset adgang til alle Grundfos'
onlineværktøjer, når du er på farten.
MAGNA3
Små, mellemstore og store cirkulationspumper med
kommunikationsudstyr og elektronisk hastighedsreguleret
motor

SP
Dykpumper til kunstvanding, vandforsyning, trykforøgning og
afvanding.

