
ECONOMIZE ATÉ 80% COM ENERGIA ELÉTRICA, 
SOLICITE UM ENERGY CHECK DA GRUNDFOS!

SOLICITE UM GRÁTIS!

DESCUBRA COMO IDENTIFICÁ-LAS DE UMA 
FORMA SIMPLES E RÁPIDA EM APENAS 5 PASSOS. 
POTENCIAL DE ATÉ 80% DE ECONOMIA!

VOCÊ SABIA QUE 85% DO CUSTO TOTAL DE 
UMA BOMBA DURANTE SEU CICLO DE VIDA 
É GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA?

SEDE GRUNDFOS BRASIL
Av. Humberto A. Castelo 
Branco, 630
São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09850-300
PABX: (+55 11) 4393 5533

85% Consumo de 
energia elétrica

OS PROCESSOS DE ENERGY 
CHECK E PUMP AUDIT PODEM 

SER REALIZADOS EM:
• Indústrias

• Shoppings

• Hotéis 

• Hospitais

• Condomínios Comerciais

• Condomínios Residenciais

RETORNO DO INVESTIMENTO 
A PARTIR DE 5 MESES!

FAÇA O TESTE EM:
• Sistemas de recalque

• Circulação de água para refrigeração ou 

aquecimento

• Sistemas de pressurização

• Sistemas de abastecimento municipal

• Bombas para caldeiras

E EM QUAISQUER OUTRAS 
APLICAÇÕES DE BOMBEAMENTO!

Valor pago pelo produto 
 5% 

10%
Manutenções realizadas 

durante 15 anos

E EM QUALQUER LOCAL ONDE 
HAJA BOMBAS EM OPERAÇÃO!



ENERGY CHECK E PUMP AUDIT DA GRUNDFOS 
O Energy Check é uma análise, executada por profissionais especializados da Grundfos, 
que calcula o consumo de energia das suas bombas. A análise irá demonstrar se é possível 
economizar, optando por bombas Grundfos mais eficientes do ponto de vista energético. Ao 
final do processo, você receberá um relatório Energy Check detalhado, que inclui uma análise 
do custo do ciclo de vida e recomendações para otimizar o seu sistema de bombeamento.

UM ENERGY CHECK É A FORMA IDEAL DE REDUZIR O GASTO 
ENERGÉTICO E POUPAR DINHEIRO!
O conceito do Energy Check melhora o perfil ambiental da empresa ou do empreendimento 
e  auxilia na redução do consumo de energia e de água;
Você saberá o quanto gasta atualmente no seu sistema de bombeamento e como poderá 
economizar, em parceria com a Grundfos.

Caso seja necessaria uma análise mais profunda do equipamento, será recomendada a 
execução de um Pump Audit, que consiste na instalação de sensores e medidores que retratam 
com precisão detalhes da operação do sistema de bombeamento ao longo do tempo.

PROCESSOS 
ENERGETICAMENTE 

OTIMIZADOS

Resultado

  

Nesta reunião, realizamos 
uma pré-qualificação das 

suas instalações, abordando 
os tipos de bombas que a 
sua empresa utiliza, suas 

aplicações, a idade das 
bombas existentes e outras 

informações relevantes. 
Com base nisto, podemos 
conhecer melhor as áreas 

cujo desempenho poderá ser 
melhorado e podemos então 

definir o passo seguinte.

É realizada uma visita às 
suas instalações e elaborada 

uma lista preliminar dos 
dados de desempenho e 
das bombas instaladas. 

Isto permite-nos identificar 
as áreas com potencial de 

economia.

Preparamos um relatório 
baseado nos dados 

coletados, informando o 
consumo atual aproximado, 

a solução Grundfos 
proposta, os custos de 
aquisição e operação e 
o prazo de retorno do 

investimennto.

Em reunião com consultor 
Grundfos, apresentamos o 
relatório com as potenciais 

poupanças energéticas.

Após a apresentação do relatório do 
Energy Check, existe  a oportunidade de 
selecionar a solução de bombeamento 
adequada para o seu sistema ou optar 
por realizar um Pump Audit para obter 

medições exatas.

Para garantir a sua total 
satisfação acompanhamos 

os resultados das 
soluções adotadas em 

suas instalações. Visando 
assegurar o desempenho 
contínuo e otimizado dos 
equipamentos Grundfos, 

podemos oferecer também 
um acompanhamento 

permanente através de um 
contrato de manutenção.

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5
CONTATO INICIAL COLETA DE DADOS 

NO CAMPO RELATÓRIO RECOMENDAÇÕES ACOMPANHAMENTO

APRESENTAÇÃO DAS 
OPORTUNIDADES

RESULTADOSDIAGNÓSTICOINSPEÇÃO NO 
LOCAL

REUNIÃO COM UM 
CONSULTOR DA 

GRUNDFOS


