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Eljött a szennyvíz-szivattyúzás új korszaka! A mér-
nöki kiválóságot és a felfedező-szellemet egyesí-
tettük a vággyal, hogy megfelelhessünk az Ön leg-
kivételesebb igényeinek is.

Ez vezérelte fejlesztésünket, melynek eredménye 
a Flygt Experior, ami egységbe foglalja az N hid-
raulikát, annak adaptív N-járókerekét, a prémium 
hatásfokú motorok, valamint a legújabb SmartRun 
intelligens vezérlés előnyeit. 

Flygt Experior™
Inspired by you. Engineered by us.

Xylem Water Solutions
Magyarország Kft.

2045 Törökbálint, Tópark u. 9.
Tel.: 23/445-700      
E-mail: xylem.kft@xyleminc.com
www.xylemwatersolutions.com/hu

fl ygt.com/fl ygtexperior 

kisebb beállításokat végeztünk el. Az átemelő 
átépítését a vízmű gyakorlatilag üzemszünet 
nélkül, külső vállalkozó bevonásának mellő-
zésével valósította meg. Az átemelő azóta is 
hibamentesen üzemel, jelentős energiameg-
takarítással.

A beépítést követően az indítási és leállí-
tási szintek beállításán kívül más programo-
zást a frekvenciaváltókon nem végeztünk. Az 
intelligens frekvenciaváltók automatikusan, 
adaptív algoritmussal keresték meg a legha-
tékonyabb munkapontot, amely jelen áteme-
lő esetén 40 Hz körüli.

Természetesen az ilyen alacsony fordulat-
számon történő üzemeltetés számos kérdést 
felvet. A lecsökkent áramlási sebesség a nyo-
mócsőben duguláshoz vezethet, illetve a szi-
vattyúban is nagyobb az eltömődés veszélye. 
Ennek megakadályozására az intelligens ve-
zérlő rendszeresen gondoskodik a teljes for-
dulatszámon történő indításról, illetve dugulás 
esetén egyedülálló megoldással úgy csökkenti 
az emiatt szükségessé váló helyszíni kiszállá-
sok számát, hogy a szivattyú a riasztási jelzést 
megelőzően fordított forgásirányú indítással 
próbálja meg eltávolítani a járókerékre lera-
kódott szennyeződést, majd normál futással 
üzemel tovább. A felszíni uszadékok és a zsír, 
illetve olaj eltávolítására időszakosan „hörpölő” 
üzemmódban járatja a szivattyúkat, így meg-
előzve a szennyeződések felhalmozódását. Az 
üzemeltetési tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az átemelőhöz történő karbantartási kiszállá-
sok száma a hatékonyabb üzemeltetésnek kö-
szönhetően nagymértékben lecsökkent.

A Flygt Experior rendszer alkalmazása egye-
dülálló módon úgy biztosít energiamegtakarí-
tást, hogy emellett az üzembiztonságot is nagy-
mértékben megnöveli. Az N-hidraulika által 
biztosított dugulásmentesség eredményeként 
a kiszállások száma csökken, a hidraulika és az 
intelligens frekvenciaváltó együttes alkalmazá-
sával pedig jelentős energiamegtakarítás bizto-
sított. Összességében az üzemeltetési költség 
jelentős megtakarítását sikerült elérni.

A SmartRun vezérlők alkalmazásával elért 
megtakarításhoz több hónapnyi adatot ve-
szünk figyelembe. A jelenlegi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a hidraulikának köszönhe-
tő 5%-os megtakarításon túl további 21%-kal 
mérsékelődik az egyes szivattyúk energiafel-
használása. Összesítésben a korábbi 0,0445 
kWh/m3 helyett 0,0329 kWh/m3 energiafo-
gyasztás érhető el, amely 26%-os megtakarí-
tást jelent a felhasználó számára!

Ez éves szinten megközelítőleg 8400 kWh, 
amely 34 Ft-os egységárral számolva 285.600 Ft 
megtakarítást jelenthet egy átemelőre számolva.

A szivattyúk telepítését, illetve a Smart-
Run intelligens frekvenciaváltók beépítését a 
vízmű szakemberei az átadott dokumentációk 
felhasználásával maguk végezték el. A beüze-
melésben részt vettek az üzemeltetéssel foglal-
kozó kollégák, illetve a Flygt részéről oktatást, 

A Flygt Experior szivattyúk lehető-
séget nyújtanak az N-technológia 
és az ahhoz tartozó adaptív járó-
kerék-funkciók, prémium hatásfo-
kú motorok és intelligens vezér-
lők összeállítására. Ezek az elemek 
úgy lettek kifejlesztve, hogy maxi-
mális megbízhatóságot biztosítsa-
nak maximális szivattyúzási haté-
konyság mellett.

A Flygt Experior csomag beve-
zetéséhez olyan szennyvízá t eme-
lőt kerestünk, ahol nyitottak az in-
novatív megoldásokra, amelyért 
cserébe a létező legmodernebb 
technikai megoldást kapják. En-
nek érdekében egy olyan duplex 
szenny vízátemelőre esett a válasz-
tás, amelynek üzemeltetési haté-
konysága – mind energiafelhasz-
nálásban, mind a karbantartási 
igények csökkentésével – jelentős 
mértékben javítható volt. A víz-
műtől kapott üzemadatok elem-
zésével arra a következtetésre 
jutottunk, hogy Flygt SmartRun 
frekvenciaváltó beépítésével 25% 
körüli, a meglévő C-járókerékkel rendelkező szi-
vattyúk N-járókerékkel történő kiváltása továb-
bi kb. 5% energiamegtakarítást eredményez. 
Végül abban állapodtunk meg, hogy a több 
ezer üzemórát megélt CP 3202 szivattyúkat NP 
3202 típusú, új szivattyúkra cseréljük, illetve az 
átemelő mindkét szivattyúját ellátjuk Smart-
Run intelligens frekvenciaváltóval, amelyek az 
átemelő teljes körű vezérlési feladatait elvégzik.  

A szivattyú hatásfok-növekedését és az 
intelligens frekvenciaváltók energiamegtaka-
rítását külön vizsgáltuk. A szivattyúk azonos 
vízszállítás mellett a modernebb N-hidrauliká-
val ellátott szivattyúk esetén a korábbi 0,0445 
kWh/m3 fajlagos energiafelhasználása 0,0423 
kWh/m3-ra csökkent a hidraulikai hatásfok 
csaknem 10%-os növekedésével összhangban. 
Mindezt a szivattyúk maximális, 50Hz-es, ún. 
direkt indítású üzemeltetése mellett vizsgáltuk.

intelliGens vezérlés: 
proBlémamentes szennyvíz -
átemelés, keveseBB
enerGiaFoGyasztás

A Flygt annak szellemében fejlesz-
tette ki a legújabb intelligens 
vezérlését, hogy az üzemeltetők 
egy megnövekedett üzembizton-
ságú és egyúttal lecsökkent 
energiafogyasztású megoldáshoz 
jussanak. Ennek köszönhetően 
az energiafogyasztás akár 30%-kal 
is csökkenhet, míg a korábbi 
költséges karbantartások száma 
minimalizálódik.     
 

Fajlagos energiafelhasználás alakulása (kWh/m3)
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