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As the world’s leading global water 
technology company, Xylem has a unique 
opportunity and responsibility to solve 
water and smart infrastructure challenges.

2020 Revenue $4.88B

Employees  ~16,000

Countries ~150

Global Locations  380



Globális technológiai partner halászati K+F központtal (CoE)
Komplett rendszerek technológiai fejlesztése 

• Tengervizes és édesvízi betáplálással 
• Vízkezelési és biztonsági megoldások az élő halak tartására 
• Technológiai vízkezelő rendszerek
• Melléktermékek, maradványok, haltetemeket kezelő rendszerek higiéniai,

kezelésre, tartósításra  
• Zárt akvakultúrás rendszerekhez tervezet rendszerek  a víz szállítására, 

kezelésére, monitorozására.  ,   

Xylem Global
Aquaculture 

Center of 
Excellence

(CoE)
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Megoldások az  akvakultúra kihívásaira …

Hal jólét és 
egészség

Fertőzések, 
járványok 
megelőzése
Biobiztonság

Fenntartható, 
versenyképes fehérje-
előállítás

Hulladékkezelés & 
körforgásos gazdaság



…a teljes vízkörön keresztül 
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Akvakultúrás megoldások

Szállítás Kezelés Analitika

…….egy Xylem

https://www.xylem.com/en-US/brands/wedeco/
http://www.aanderaa.com/applicationsdetail.php?Aquaculture-15


Xylem akvakultúra
Történet / K+F

• Xylem a ‚70-es évek óta kutatja és fejleszti a technológiákat 
az akvakultúrás farmok számára, alkalmazkodva a 
megnövekedett ipari követelményekhez innovatív és modern 
termelés technológiai eszközöket és megoldásokat fejleszt  

• Xylem Norvégia tagja az ipari és technológiai klaszternek, 
mint a NCE Aquatech Cluster, AQ industry / vevők, 
kutatóközpontok, ellenőrző hatóságok és más kiemelt 
beszállítók  

• Szoros együttműködés a norvég  (SINTEF, NTNU, NOFIMA, 
NMBU, NVI), nemzetközi kutatóközpontokkal, iparággal és 
akvakultúrás kutatási projektek beszállítóival  
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Az akvakultúrás megoldások megértése 
Nagy tömegű halas rendszerek kihívásai  

A különböző tényezők szabályozása 

• Szakértelem, hogy hogyan alakítsunk ki jó életteret a halaknak.  

• A különböző paraméterek, melyek vagy segítik a növekedést, vagy 
elpusztítják a halakat min például: O₂, O₃, H₂S, TS tb.

• Beépített szabályzók és redundáns rendszerek kialakítása. A nem terveztett 
leállás nem opció.  

• Korai figyelmeztetések, riasztások a kontrollrendszertől

• Anyagismeret, mi használható a rendszerben és vízparaméterek között. 
Szivattyúk korrózióvédelme, műszerek,egyéb komponensek az akár  

korrozív környezetben.



Intenzív haltenyésztés 
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Állandó, on-line monitoring és kontroll
IQ Sensor NET Modular System for Industrial Applications

Salt water sensors



Digitális és moduláris IQ szenzor NET szenzor  áttekintés 



Xylem szivattyúk
Búvár és száraz telepítésű szivattyúk 
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• Energiahatékony tervezés

• Tartósságra tervezve, nagy 
megbízhatósággal 

LOWARA/VOGEL/GOULDSFLYGT

HYDROVAR VFD PS220 VFD

Xylem saját fejlesztésű drive-ok energiahatékony és 
üzembiztos  üzemeltetésre

Jelentős számú telepítés  :
- Betáp víz (édes- és tengervíz)
- Visszaforgatás (RAS)
- Szennyvíz /iszap 
- Vízkezelés 
- O² levegőztető szivattyúk 
- Booster-szet édesvízhez 

- Darálós szivattyúk 



MAS801 szivattyúfelügyeleti rendszer 

Szivattyú felügyeleti rendszer

Szivattyú szenzor modul

Központi egység



MAS801 szivattyúfelügyeleti rendszer 
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XylemSCADA 

• A teljes vízkezelő rendszer online monitorozása a gyors 

beavatkozás érdekében. 

• Üzemi és vízminőségi paraméterek logolása, riportálás, 

minőségbiztosítás céljából

• Alarmok mobil eszközre is. Korlátozások nélkül elérhető.

• Xylem WS Norway által fejlesztve



Átfogó SCADA- megoldások a komplex folyamatokhoz 
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Semi - closed seaborn system



FLYGT propeller szivattyú
Nagy tömeg költséghatékony szállítása 

• Kompakt, flexibilis könnyen telepíthető propeller szivattyú.
A kompakt tervezésnek köszönhetően  jelentősen kisebb telepítési 
alapterületet igényel a szivattyúállomás 

• Megbízható, tartós

• Nagy hatékonyság

• Alacsony zajszint

• A szabadalmazott N-technológián alapul

• Öntisztító működés

• Moduláris tervezés 

• Kábelvédelem 

• Kapacitás : kb. 900-tól 25 200 m³ / h - 1-12 m emelőmagasság 



Wedeco UV fertőtlenítés 
Tesztelt, dokumentált és validált UV fertőtlenítés 

Saját fejlesztésű és gyártású lámpák! 

Az akvakultúra vezető beszállítója 

• Tesztelt, validált , minősített  UV rendszerek
(UVDGM, ÖNORM and DVGW)

• Típus jóváhagyás a Norwegian Veterinary Institute által 
• Nyíltcsatornás UV vagy zárt UV reaktorok.  
• Jóváhagyott kapacitás 1 m³ / t -től ezer m³/h
• Korróziónak ellenálló anyagok 

A Xylem-nek kiemelkedő kompetenciája van a kiválasztásban, tervezésben, 
valamint méretezésben az akvakultúrás UV alkalmazásokban 

Wedeco Duron
• Up to several thousand m³/h
• High efficient ECORAY® lamps
• Automatic wiper
• Large UVT range

Wedeco Quadron
• Up to 4100 m³/h
• High Effective Wedeco

Multiray Medium Pressure Lamps
• Automatic wiper
• Variable dosage outlet
• Compact construction

Wedeco Spektron Series  
• max. 2.120 m³/h
• High efficient ECORAY® lamps
• Automatic wipers
• Variable dosage outlet
• OptiCone Flow diverted

Wedeco Acton PE Series  
• max. 829 m³/h
• High efficient ECORAY® lamps
• Corrosion resistant PE reactor 

chamber
• Temperature  switch



Wedeco ózon generátorok
Nagy hatékonyságú ózon generátorok

Az ózon előnyei
• Megszünteti a legtöbb baktérium, vírus és legtöbb többi organikus 

és nem organikus szennyezőket.  
• Pelyhesítést elősegíti az ásványok, mint vas és mangán  

eltávolításában  
• Se klórozásos mellékterméket, se kellemetlen kémiai ízt és szagot 

nem hagy maga után.   
• Biztonságos körülmények között a helyszínen kerül előállításra az 

igényeknek megfelelően levegőből/oxigénből és energiából  
• Nincs szükség oxidáló anyagok és más vegyszerek tárolására és 

veszélyes anyagok kezelésére.   

EFFIZON® evo 2G technológia  Inteligens Elektróda Védelem alacsony 
karbantartást biztosít a teljes élettartam alatt.  

Rendszer, ami maximálja az ózontermelést minimalizálja az energiafelhasználást 

Wedeco SMOevo Series 
• Compact “plug and play” unit 

• Ozone capasity up to  20 kg O3/t

• Market-leading energy efficiency

• Compact systems/unit, reduced
commissioning up to 60% 

Wedeco GSO / GSA Series

• Small ozone generators

• Production capacity from 10 -
400g O3/t

• Very compact design

• Low investment and 
operation costs

Wedeco OCS Series 

• Small, turn-key skid ozone
systemer

• Production capacity from 10-
400g O3/t

• Includes O3 injection systems, 
oxygen generation, process
controls and risk /safety
analyses



Fertőtlenítés ózonnal 
Oxidálás és fertőtlenítés 

Without the use of ozone: Water is discolored, 
high humus level, does not smell and tastes fresh

With ozone: 
Clear water, the smell is clearly improved, the 
taste is significantly fresher, reduced turbidityProtein skimmer

A large number of aquaculture plants, reference sites from Norway, Faeroe Islands, Denmark, Spain, Germany, Canada and Chile

Kidolgozott technológia TOC/COD oxidálásra , organikus anyagok, színcsökkentésre, íz és szag eltávolításra.

• Halak betegségét okozó patogének inaktiválása.
• Fokozott vízminőség és halegészség, csökkentett halálozás, megnövekedett takarmányhasznosítás.   
• Az MBBR szűrők hatását fokozza a RAS rendszerekben  intenzív kultúrákban 

• Pelyhesítés és megfelelő eltávolítása 
a szilárd részeknek  

• Betáp víz tisztítása 
• Turn-key megoldás, automata 

üzemelés  

Hatékony vízkezelés vegyszerek nélkül 



Haltetemeket és 
mellékterméket 

feldolgozó rendszerek 

• Daráló és tároló tartályok több
méretben.  
Kiegészíthetőek;
- Monitoring és kontrol, sensory

• Szállító szivattyúk a tartályokhoz

• Sav adagoló automata 

• Kapacitások;
- Daráló tartályok - 700 - 10 000 liter

• - Daráló szivattyúk - 2 to 13.5kW
- Tároló tartályok – a helyszínre tervezve



Szenny- és technológiaivíz  kezelése és fertőtlenítése 
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Xylem megoldások az akvakultúra számára

Köszönjük figyelmük!

Hodossy András
Mohácsi Péter
Ráczkevy Levente

by 
Ronny Haugland, CoE/BDM/Aquaculture


