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Sea-Lix POPCO
Trykkreduksjon som energikilde i vann-nettverket
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Sea-Lix  POPCO
Smart-vann løsninger

Sea-Lix POPCO er regenerativ trykk-kontroll -litt 
som elbilens regenerative bremser. Vi høster strøm 
fra overskuddstrykk –ikke fra overskuddsfart.

Ved konvensjonell trykkreduksjon i forbindelse med 
vannverk, høydebasseng eller trykk-reduksjonsstasjoner 
i drikkevannsnett, går enorme energi-mengder til spille. 
Potensialet i gjenvinning av dette kan være vesentlig og kan 
nyttes til drift av lokale installasjoner eller selges til nett. 

Sea-Lix’ POPCO er en trykk-kontrollturbin som tar ut det 
nødvendige trykket som må fjernes for å oppnå ønsket 
nedstrøms trykk som omdanner dette til anvendbar elektrisk 
energi. Enheten kan benyttes i trykk-reduksjonsstasjoner med 
begrensede muligheter for energi så vel som i vannverk med 
selvfall, som ofte kan levere betydelige mengder elektrisk 
energi. Sea-Lix POPCO kan leveres fra 6 kW til over 1 MW. 

Trykkreduksjon
som egen energikilde

HVA GJØR 
Sea-Lix POPCO?

• Regulerer trykk kontinuerlig

• Overskuddstrykk omgjøres til 
elektrisk energi

• Energien kan nyttes lokalt eller 
selges til nett

• Leveres komplett og klar til 
bruk; Plug´n Play

• Helautomatisert
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Sea-Lix  POPCO
Smart-vann løsninger

Eksempel
Sea-Lix POPCO i vannverk 

Dette er et eksempel hvor dataene er innhentet fra et spesifikt vannverk med et 
årlig energiforbruk på 750.000 kWt.

Parameter Enhet
Minimum gjennomstrømning 218 l/s
Gjennomsnittlig gjennomstrømning 276 l/s
Maksimum gjennomstrømning 376 l/s
Innløpstrykk 6,67 bar g
Utløpstrykk 0,0 bar g
Trykkreduksjon 6,67 bar g

Foreslått løsning

Parameter Enhet
Diameter turbinrotor 227,85 mm
Rotorhastighet 890-3810 RPM
Girutveksling 1:1
Generatorhastighet 890-3810 RPM
Turbineffekt ved 276 l/s 151,5 kW
Turbineffekt ved 376 l/s 165,4 kW
Generatoreffekt ved 276 l/s 136,3 kW
Generatoreffekt ved 376 l/s 148,9 kW
Generatorstørrelse (valgt) 200 kW

Årsproduksjon basert på gjennomsnittlig gjennomstrømning overstiger
1.150.000 Kilowatt timer (kWt).

Dette vannverket har et årlig energiforbruk på om lag 750.000 kWt. Trykkbasert regenerativ 
energihøsting ved installasjon av Sea-Lix POPCO dekker hele anleggets forbruk. 

I tillegg kan 400.000 kWt selges til nett. Anlegget er nedbetalt på under 4 år.
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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.


