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Minőségi víz nélkül nincs minőségi 
élet. Táplálkozásunk, személyes 
higiéniánk és ezáltal egészségünk 
egyik alappillére a víz. Éppen ezért 
létfontosságú, hogy ivóvizünk tiszta
és biztonságos legyen.

Innovatív rendszerünk leegyszerűsíti
a vezetékes ivóvíz minőségének 
ellenőrzését: biztonságot és 
nyugalmat nyújt.

Az Aqualygate egy moduláris 
felépítésű berendezés, amely ivóvíz 
hálózatok in-line technológiájú, valós 
idejű monitorozására képes, online 
adatátvitellel. Fluoreszcencia alapú 
biomolekuláris mérési képességével 
felülmúlja a piacon elérhető más 
hasonló rendszereket.

EGYSZERŰ
• Multiszenzoros
 vízminőség elemzés
• Szivárgásérzékelés
• Fluoreszcens szenzor
• Teljesen automatizált,
 beépített riasztási lehetőségek

TESTRE SZABHATÓ
• Moduláris felépítés
• Választható extra funkciók
• Skálázható bármilyen méretű
 felhasználási környezetre

CSÖKKENTI A KOCKÁZATOT
• Folyamatos, in-line adatgyűjtés
• Valós idejű adatelemzés
• Azonnali riasztás
• Programozható,
 automatizálható vészreakciók

TAKARÉKOS 
• Emberi beavatkozást
 nem igénylő mérőrendszer
• Hosszú karbantartási ciklusok
• Gyors hálózati veszteség észlelés

AZ ALL-IN-ONE AQUALYGATE
RENDSZER ELŐNYEI 

AZ EURÓPAI UNIÓBAN
AZ ÁTLAGOS NAPI
VÍZFOGYASZTÁS

14O-15O LITER/FŐ



KOMPLEX, INTELLIGENS,
VALÓS IDEJŰ MEGOLDÁS 

Az Aqualygate innovatív, fenntartható 
megoldás a hálózati ivóvíz 
minőségének monitorozására.
Komplex, testre szabható, in-line 
mérési módszert alkalmazó rendszer, 
beépített riasztási funkciókkal, 
kisméretű, kompakt kivitelben.
A folyamatos, valós idejű mérés
felgyorsítja és egyszerűsíti a mintavételi 
eljárást.
Az Aqualygate a saját fejlesztésű,
innovatív fluoreszcens szenzorjának 
köszönhetően többek között képes 
kimutatni a kritikus, oldott szerves 
anyagokat. A rendszer egy
multi-szenzoros mérőegységből,
a mérési eredményeket feldolgozó és 
továbbító adatkezelő modulból és az 
adatokat megjelenítő, felhasználóbarát,
felhő-alapú grafikus felületből áll.
Az Aqualygate vezetékes és vezeték 
nélküli kommunikációra egyaránt 
képes. A berendezés beépített,
intelligens adatfeldolgozóegységgel 
rendelkezik, ritkán igényel karbantartást.

KIEMELKEDŐ SZAKÉRTELEM

Az Aqualygate berendezést egy 
innovatív cégekből álló közösség hozta 
létre. A cél egy költséghatékony, 
biztonságos működési elveken alapuló 
okos-eszköz kifejlesztése volt.
A csapat a mesterséges intelligencia,
és a robotika területén is szakértő 
mérnökökből áll. A projektben 
résztvevő szakemberek fő 
kompetenciája orvosi eszközök 
fejlesztése, így a monitoring rendszer 
mérési pontossága, és az adatok 
hitelessége a projektet meghatározó, 
alapvető belső követelmény volt.

 

 áramlási sebesség

 víznyomás

 vízhőmérséklet

 elektromos vezetőképesség

 pH-érték

 szabad klórtartalom
 (HOCL)

 zavarosság

biomolekuláris érzékelés: 
fehérje (triptofán),
humin anyagok,
zöld alga (klorofill),
kék alga (cianobaktérium)

• 7+4 paraméter in-line elemzése:

AZ AQUALYGATE MONITORING
RENDSZER FŐBB TULAJDONSÁGAI

• Valós idejű mérés

• Biomolekuláris érzékelés
 fluoreszcens szenzorral

• Vegyszermentes működés

• Szabadon állítható mérési gyakoriság

• Beépített kockázatkezelés:
 o Automatizált vészhelyzeti reakciók 
 o Teljesen automatizált működtetés

• Sokféle kommunikációs lehetőség:
 o vezeték nélküli vagy M-BUS kommunikáció
 o távoli karbantartás
 o USB szerviz port
 o programozható adattovábbítási gyakoriság
 o riasztás által kiváltott kommunikáció

• Beépített adatgyűjtő- és adattároló egység

• Hosszú karbantartási ciklus:
 évi egyszeri karbantartás és kalibrálás

pH
1-14



 
Az ivóvíz tartalmazhat különböző 
biológiailag aktív szennyező anyagokat, 
melyek közvetve vagy közvetlenül 
károsak lehetnek az emberi egészségre.
Ezek az anyagok – fehérjék, humin 
anyagok, algák és hasonlók – rendszerint 
drága és időigényes laboratóriumi
vizsgálatokkal mutathatók ki.
Az Aqualygate saját fejlesztésű
fluoreszcens szenzorja azonban in-line 
és valós időben képes kimutatni az
említett, biológiailag aktív anyagokat.
 
A BIOMOLEKULÁK FELISMERÉSE 
FLOURESZCENS SPEKTROSZKÓPIÁVAL

A fluoreszcencia elvén működő elemző 
készülékek kiválóan alkalmasak
a kritikus oldott szerves anyagok 
felismerésére. Ez az eljárás
a közelmúltig kizárólag jól felszerelt 
laboratóriumokban volt elérhető.
A szenzor-technológia fejlődésével
az ilyen berendezések alkotóelemei
ma már kis méretben és versenyképes 
áron, szélesebb körben is elérhetők. 
Ezek felhasználásával fejlesztettük ki 
egyedülálló, kisméretű fluoreszcens 
szenzorunkat, amely speciális 
képességekkel ruházza fel az 
Aqualygate rendszert.

HOGY MŰKÖDIK A BIOMOLEKULÁRIS 
ÉRZÉKELŐ?

Az érzékelő köré beépített 
LED-fényforrások különböző 
hullámhosszon gerjesztik az átfolyó 
vizet. A mikro-spektrométer kimutatja
a vízben található különböző 
organizmusok fluoreszkálását (320 és 
850 nanométer között). Így hatékonyan 
elkülöníthetők a különböző szennyező 
anyagok részecskéi.

Az Aqualygate rendszer a következő 
oldott szerves anyagokat mutatja ki:
•  Fehérje (triptofán)
•  Humin természetű anyagok
•  Zöld alga (klorofill)
•  Kék alga (cianobaktériumok)

A beépített fluoreszcens szenzor olyan 
valós idejű és automatikus rendszerben 
egyesíti a legújabb technológiákat, 
amely eddig nem volt elérhető a piacon.

Egy mocsaras tó humin anyagokat tartalmazó vizének 
színképelemzése (gerjesztés 280 nanométeren, a sugárzás 
maximuma 460 nm)
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EGYEDÜLÁLLÓ INNOVÁCIÓ:
BEÉPÍTETT BIOMOLEKULÁRIS ÉRZÉKELŐ

A KÉSZÜLÉK
BEÉPÍTETT ELEMEI

MARADÉKTALANUL MEGFELELNEK 
MINDEN ISMERT NEMZETKÖZI 
SZABVÁNYNAK, MELYET EGY 

AKKREDITÁLT MINŐSÍTŐ INTÉZET 
TANÚSÍTVÁNYA IGAZOL.



TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

EGYÉB JELLEMZŐK

Tápfeszültség akkumulátor és 230 VAC vagy akkumulátor és napelem + szélturbina

Karbantartási ciklus cca. 1 év

Környezeti védettségi fokozat elektronika: IP67

KOMMUNIKÁCIÓ

USB szerviz célokra

GSM (3G, 4G) 3G, 4G

M-BUS M-BUS master vagy M-BUS koncentrátor egységgel

MÉRÉSTECHNIKA

Mintavétel periódusideje n x 1 perc (n= 0 … 120; programozható)

Adattárolási kapacitás min. 3 nap

Rizikóértékelés programozható beépített

Beavatkozás programozható

BIOLÓGIAILAG AKTÍV MOLEKULÁK ÉRZÉKELÉSE

Gerjesztés 280 nm, 450 nm, 620 nm

Érzékelés 340 nm … 840 nm

Fehérje (triptofán) gerjesztés: 280 nm; max. emisszió: 350 nm  

Humin anyagok (HSs) gerjesztés: 280 nm; max. emisszió: 460 nm

Zöld alga gerjesztés: 450 nm; max. emisszió: 680 nm

Kék alga (cianobaktérium) gerjesztés: 620 nm; max. emisszió: 650 nm

Működési hőmérséklettartomány  0°C ….. 60°C

ZAVAROSSÁGMÉRÉS

Mérési tartomány 0 - 50 NTU

Mérési pontosság (@ 25°C) ±0,01, ±5%

Kimeneti kommunikációs felbontás 0,01

Működési hőmérséklettartomány 0°C ….. 60°C

AKTÍV SZABAD KLÓRMÉRÉS (HOCl) / SZABAD KLÓRMÉRÉS

Mérési tartomány 0,01 mg/l ….. 5 mg/l

Mérési pontosság (@ 25°C) ±0,01 ppm, ±5%

Kimeneti kommunikációs felbontás 0,01 mg/l

Működési hőmérséklettartomány  0°C ….. 60°C

PH MÉRÉS

Mérési tartomány 2 … 11

Mérési pontosság (@ 25°C) ±0,1

Kimeneti kommunikációs felbontás 0,1

Működési hőmérséklettartomány  0°C ….. 60°C

ULTRAHANGOS ÁRAMLÁSMÉRÉS

Mérési tartomány 0 l/perc …. 200 l/perc (1” cső esetén)

Mérési pontosság ±0,5% (10s)

Kimeneti kommunikációs felbontás 0,1 / 1 l/perc

Opcionális mérési lehetőség átáramlott vízmennyiség; fordított áramlás esetén riasztás

Működési hőmérséklettartomány 0°C ….. 60°C

NYOMÁSMÉRÉS

Mérési tartomány 0 bar ….. 10 bar

Mérési pontosság (@ 25°C) +/- 50 mbar

Kimeneti kommunikációs felbontás 50 mbar

Működési hőmérséklettartomány 0°C ….. 60°C

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS

Mérési tartomány 0°C ….. 60°C

Mérési pontosság ± 1,250°C

Kimeneti kommunikációs felbontás 0,250°C

Működési hőmérséklettartomány 0°C ….. 60°C

ELEKTROMOS VEZETŐKÉPESSÉG MÉRÉS

Mérési tartomány (@ 25°C) 50 µS/cm ….. 2500 µS/cm

Mérési pontosság ± 5 µS/cm; ± 5%

Kimeneti kommunikációs felbontás 5 µS/cm

Működési hőmérséklettartomány 0°C ….. 60°C



Az Aqualygate backend szoftver 
jellemzői:

• korlátlan számú eszközzel
  történő kommunikáció

• nagy adatfeldolgozási kapacitás

• szokatlan trendek észlelése 

• előre meghatározott vészhelyzeti
  beavatkozások indítása
  (pl. szelepek megnyitása
  vagy zárása)

A felhasználói felület egy 
webszerverhez kapcsolódik, ezért
a grafikonok, a beállítási lehetőségek, 
a vészjelző és figyelmeztető üzenetek 
egyszerre többféle felhasználói 
eszközön is megjeleníthetők
(PC, tablet, okostelefon).

AZ AQUALYGATE RENDSZER JELENTŐS 
ELŐNYÖKET KÉPES NYÚJTANI…

… a víziközmű szolgáltatóknak
Az Aqualygate képes a hálózati 
veszteséget detektálni és gondoskodik 
a vízminőség folyamatos ellenőrzéséről.

… a szigorú vízminőségi 
követelményekkel működő ipari 
létesítményeknek és intézményeknek
Az Aqualygate hozzásegít a kiváló 
vízminőség fenntartásához az 
élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, 
a vendéglátó- és szállodaiparban.
A vízminőség szempontjából különösen 
igényes létesítmények, mint például
a kórházak és más egészségügyi 
intézmények is profitálhatnak az 
Aqualygate által nyújtott előnyőkből.     

… a magas biztonsági 
követelményekkel rendelkező, védett 
ingatlanok kezelői részére
Az Aqualygate tökéletes all-in-one 
megoldás a személyvédelmi cégek 
számára, hiszen lehetővé teszi
a vízminőségből fakadó esetleges 
kockázatok korai észlelését.



Kapcsolat:  
HAVAS PÉTER 

Matterhorn Consulting Kft. 
peter.havas@matterhorn-consulting.hu

+36 20 966 7848 


