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Sea-Lix POGMI
Selvdreven høsting av data i ditt vanndistribusjons-

nettverk
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Sea-Lix  POGMI
Smart-vann løsninger

Sea-Lix POGMI er en turbindrevet autonom 
overvåknings-enhet som gjør data fra 
vanndistribusjonsnettverk tilgjengelig.

Sea-Lix POGMI har innebygget turbin som leverer strøm til 
en integrert UPS for drift av sensorer og kommunikasjons-
plattformer. Turbinen måler volumstrøm og har innganger 
for tre sensorer. Sea-Lix kan levere en ferdig utrustet enhet 
for trykk, temperatur og pH - i tillegg til volumstrøm. Sea-Lix 
POGMI kan også drifte andre sensorer og utstyr avhengig av 
spesifikke behov. 

Data samles og kommuniseres via vårt SUDA IoT-grensesnitt. 
Eventuelt kan annen tilpasset kommunikasjonsplattform 
leveres etter ønske. 
Sea-Lix POGMI kan tilpasses mange ulike behov. Trykkdata for 
trykkontroll i kombinasjon med lekkasjedeteksjon er eksempler 
på mulige tilpasninger. Dynamisk trykkontroll sammen med 
Sea-Lix POPCO trykkontrollturbin kan redusere lekkasjerater 
dramatisk – i noen tilfeller kan slike tap halveres.

Selvdreven høsting av data
-flow, trykk, temperatur, PH

HVA GJØR 
Sea-Lix POGMI?

• Autonom – alltid nettuavhengig 
energi tilgjengelig

• Data: Volumstrøm/ trykk/ 
temperatur/ PH -eller 
kundespesifisert.

• Plug’n Play

• Kompakt/ alternative 
tilkoblingsmuligheter

• Minimalt trykktap
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Sea-Lix  POGMI
Smart-vann løsninger

Selvdreven høsting av data
Alternative versjoner 

Sea-Lix POGMI genererer energi til sensorer, datalogging og kommunikasjon. 
Turbinen benyttes til å beregne volumstrøm.

MODELL STØRRELSE/TILKOB-
LING MODELL STØRRELSE/TILKOBLING

Pogmi S80 DN80/ Anboringsklammer Pogmi F80 DN80/ Flenset
Pogmi S100 DN100/ Anboringsklammer Pogmi F100 DN100/ Flenset
Pogmi S150 DN50/ Anboringsklammer Pogm F150 DN150/ Flenset
Pogmi S200 DN200/ Anboringsklammer Pogmi F200 DN200/ Flenset

Anboringsklammer: S-versjon Flenset: F-versjon



INNVA AS
Tlf.: 67 80 00 00
Årenga 10/12 1340 Skui
Postboks 94, 1314 Vøyenenga

www.innva.no 
post@innva.no

www.innva.no

Vakttelefon 67 80 00 00  Vi hjelper deg hele døgnet!
Vi har en egen vakttelefon som er tilgjengelig for deg 

24 timer i døgnet. Kontakt oss på telefon 67 80 00 00. 
Vær oppmerksom at dette er en tjeneste med egne priser.

Vi finner løsninger som gjør VA-hverdagen enklere for deg.


