продукти за борба с водораслите, цианобактериите
и биофилма в естествени и изкуствени водни басейни,
рибовъдни стопанства и промишлени водни инсталации

Шамандура LG SONIC MPC

1

Шамандура LG SONIC MPC
Мониторинг, прогнозиране и контрол на развитието на водораслите
Шамандурата MPC съчетава онлайн мониторинг на качеството на водата, уеб-базиран
софтуер и ултразвукова технология, предоставящи възможност за най-съвременен
начин за борба с водораслите и цианобактериите в езера, язовири и други водоеми.
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Търсите цялостно решение за контрол
на водораслите?
Шамандурата MPC е плаваща, захранвана от слънчевата енергия платформа, която осигурява
непрекъснат онлайн мониторинг на качеството на водата и контрол на водораслите чрез
ултразвукова технология, като по този начин предлага цялостно решение за борба с
водораслите.
Системата е проектирана специално за
обработка на големи водни повърхности,
като например:

резервоари за питейна вода

лагуни за отпадни води

язовири

водни резервоари на електроцентрали

иригационни резервоари

езера за развлечение и отдих
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Предимства на технологията
Ефективен контрол на водораслите

Ефективност при по-големи водни
повърхности

Унищожава до 90% от съществуващите и
предотвратява растежа на нови водорасли.
Позволява намаляване на Общите суспендирани
утайки (TSS), Биологичното потребление на кислород
(BOD), и количествата на използваните химикали.

Всяко MPC устройство може да контролира
водораслите в обхват до 500м в диаметър.
За големи водни повърхности може да се наложи
инсталиране на няколко шамандури.

Безопасна за околната среда

Ниски експлоатационни разходи

Използваният ултразвук е безопасен за
рибите, растенията, зоопланктона и насекомите.
Устройствата са с малка мощност (5-20 W) и не
излъчват високо напрежение във водата.

Системата работи самостоятелно със
слънчева енергия и има вградена чистачка на
трансдюсера, което намалява честотата на
посещенията на място.

Не се освобождават токсини

Опростено инсталиране и поддържане

Клетъчната стена на водораслите не се разрушава,
което предотвратява освобождаването на
токсините от водораслите във водата.

Устройството може да бъде инсталирано бързо и
лесно, без необходимост от кран. След инсталиране
системата е лесно достъпна за поддръжка.
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Типични приложения
Шамандурата MPC е специално проектирана за борба с водораслите в големи водни басейни като езера и язовири.
Всяко устройство може да контролира водораслите в обхват до 500 м в диаметър.

Резервоари за питейна вода

Индустриални резервоари

Намаляване на концентрацията на водорасли и съединенията,
придаващи неприятен вкус и мирис на водата (геосмин и
метилсоборнеол-MIB). Повишаване на ефективността на пречиствателна
станция за питейна вода чрез намаляване количеството на използваните
химикали и увеличаване времето за работа на филтрите.

Намалява развитиетото на водораслите, предотвратява запушването
на филтрите и други експлоатационни проблеми като замърсяване и
окисляване. С помощта на LG Sonic, дозировката на алгициди или
други добавки може да бъде намалена или напълно спряна.
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Типични приложения

Лагуни за отпадни води

Иригационни резервоари

Контролира развитието на водораслите в лагуни за отпадни води
без използване на химикали. Намалява съществуващите
проблеми, като например повишени нива на общите суспендирани
утайки (TSS) и рН.

Унищожава съществуващите и предотвратява развитието на нови
водорасли дори и в резервоари с малко време на задържане.
Шамандурата MPC предотвратява задръстването на филтри, капкови
инсталации и дюзи.
По този начин могат да бъдат намалени разходите за труд и
поддръжка.
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Как се осъществява ултразвуковия контрол на водораслите?
Шамандурата MPC излъчва ултразвукови вълни със
специфични параметри за въздействие върху найчесто срещаните видове водорасли, включително
токсичните сини водорасли.

Технология Хамелеон
(Chameleon Technology™)
Съвместно с няколко европейски университета е установено,
че различните видове водорасли изискват различни видове
обработка с ултразвук.
Поради това е важно да се наблюдава наличието на
съществуващите видове водорасли с цел оптимизиране на
обработката с ултразвук. За непрекъсната оценка на
качеството на водата се използват различни параметри, като
количество на Chlorophyll α (зелени водорасли), Phycocyanin
(синьо-зелени водорасли), рН, мътност, разтворен кислород и
температура.

Преди

След

Технологията Хамелеон дава възможност за промяна на
ултразвуковата програма в съответствие с условията
във водата и вида на водораслите, чрез което се
осигурява най-ефективното решение за всяка конкретна
ситуация.




По-ефективен контрол на водораслите
По-кратко време на обработката
Предотвратяване появата на резистентни
водорасли
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Преди и след ултразвуково
въздействие
Before

APHANOCHAETE

After

Въздействие на ултразвука върху
водораслите
Действието на продуктите LG Sonic са били тествани от различни
университети и е доказано, че те са безопасни за риба, растения,
зоопланктон и насекоми.

Лишаване от светлина
ARCELLA

OEDOGONIUM

Клетъчната стена остава
незасегната, предотвратявайки
освобождаването на токсини от
водораслите във водата.

Повечето видове водорасли загиват от ултразвуковото
налягане, генерирано в най-горния слой на водата. Тази звукова
бариера не позволява издигането на водораслите до повърхността и
тяхното излагане на слънчева светлина, като водораслите загиват
поради липса на светлина.

Разрушаване на газовите везикули
Синьо-зелените и някои видове зелени водорасли
притежават възможността да се придвижват вертикално на водните
слоеве с помощта на газовите мехурчета (везикули) в структурата си.
Ултразвуковите вълни разрушават тези везикули и по този начин
възпрепятстват издигането на водораслите към повърхността и
поемането насветлина, която е необходима за тяхната фотосинтеза.
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Как работи шамандурата MPC
Шамандурата MPC включва оборудване, което осигурява
пълен преглед на качеството на водата и осъществява
контрол на развитието на водораслите с помощта на
ултразвук.

Мониторинг на
качеството на
водата

Контрол на
водораслите

Мониторинг, прогнозиране
и контрол на развитието на
опасните водорасли
Уникалната технология Chameleon ™
настройва ултразвуковата програма
към съществуващите специфични
условия във водата.

Прогнозиране
развитието на
водорасли
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Мониторинг на
качеството на
водата

Шамандурата MPC осигурява
пълен преглед на качеството на
водата чрез събиране на
следните параметри
на всеки 10 минути:
• Chlorophyll α (зелени
водорасли)
• Phycocyanin (синьозелени водорасли)
• рН
• Мътност
• Redox
• Разтворен кислород (DO)
• Температура

2

Прогнозиране
развитието на
водорасли

▪ Данните се предават в реално
време чрез радио, GPRS или
3G към уеб-базиран софтуер.
▪ С помощта на уеб-базирания
софтуер се осигурява ясна
представа за качеството на
водата.
▪ Въз основа на разработения
алгоритъм ние сме в
състояние да настройваме
ултразвуковата програма към
специфичните условия във
водата и да предвиждаме
развитието на водораслите за
няколко дни напред.

3

Контрол
на водораслите

На базата на получената
информация, ултразвуковите
предаватели се активират и/или
оптимизират.
Развитието на водораслите и
цианобактериите се контролира
чрез прилагане на ултразвуково
налягане. То нарушава
плавателните възможности на
цианобактериите, предизвиквайки
тяхното потъване на дъното и
загиване.

Всяко устройство MPC може да
контролира водораслите в
обхват до 500м в диаметър.
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Характеристики на шамандура MPC
1

4 ултразвукови предаватели за пълно покритие на 360°
➢ Обхват от 500 м в диаметър

2

3

4

5

Пълен пакет сензори за измерване на качеството на водата
➢ Сензори, предоставящи информация в реално време

➢ Интегрирана чистачка, автоматична система за почистване на
ултразвуковите предаватели

➢ Мониторинг на кислород, мътност, рН, Сhlorophyll α, Рhycocyanin, Redox и
температура

➢ Технология Chameleon TM за настройка на ултразвуковата програма към
специфичните условия във водата

➢ Автоматична чистачка за осигуряване на оптимално отчитане

UV-устойчива конструкция

6

Конструкцията дава възможност за лесен монтаж и поддръжка
➢ Може да се инсталира бързо и лесно, без необходимостта от кран

➢ Алуминиева, прахово боядисана рамка

➢ Лесно достъпна за поддръжка след инсталиране

➢ Устойчива на корозия конструкция

➢ Дистанционно управление и контрол

➢ Непотопяеми поплавъци

➢ Включва защита от кацане и гнездене на птици

Плаваща соларна система

7

Комуникационна система

➢ 3x195 Wp висококачествени слънчеви панели, които
осигуряват целогодишно захранване във всяка страна

➢ GSM/GPRS Quad Band
(850/900/1800/1900 MHz)

➢ Radio (UHF / VHF) (опция)

➢ 1x 24 волта, 40 AMP литиева батерия

➢ CDMA (опция)

➢ Иридиум сателит (опция)

Интелигентно управление на енергията
➢ При ниско ниво на зареждане на батерията, системата автоматично
изключва ултразвуковите предаватели
➢ Превключва към енергоспестяваща програма по време на периоди на
ниско ниво на слънчева радиация
➢ Регулиране на презареждането за защита на оборудването
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➢ GPS (опция)

Надеждна система за получаване на данни
➢ 3-пътна комуникация между ултразвуковите предаватели, сензорите за
качеството на водата и уеб-базирания сървър (MPC-View)
➢ Универсален вход за персонализиране на наблюдаваните данни
➢ Интегрирани функции за предупреждение
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LG Sonic

Internet

MPCWeb server

Уеб-базиран софтуерен
пакет (MPC-View)
• Клиентите могат визуално да наблюдават
качеството на водата и състоянието на
ултразвуковите предаватели
• Служители на LG Sonic получават данни за
качеството на водата за да проверяват
състоянието на езерото и да настройват
ултразвуковата програма

Служители на LG Sonic получават данни за
качеството на водата, проверяват състоянието на
езерото и модифицират ултразвуковата програма.
• Биолози и еколози от LG Sonic проверяват
състоянието на езерото и променят или активират
ултразвуковата програма въз основа на
специфичните условия във водата и наличието
на водорасли, с цел предотвратяване развитието
на нови.

Клиент
Клиентите могат визуално да следят протичането
на ултразвуковата обработка и състоянието на
устройствата.
• Уеб-базираният софтуер получава, обобщава и
публикува данните в диаграми, таблици и в
персонална уеб страница.
• Могат да бъдат добавяни данни за проекта, като
място на разполагане и история на развитието на
водораслите
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Обработка на водораслите, базирана
на сателитна технология
Сателитно дистанционно наблюдение и
изобразяване
✓ Получаване на точни картови изображения на
концентрациите на хлорофил
✓ Визуално проследяване качеството на водата и на
напредъка на ултразвуковата обработка

Ниво на
хлорофил

GPRS/3G
CDMA

✓ Позволява да имате пълна информация за
качеството на водата при водоеми с голяма
повърхност
✓ Сателитното дистанционно наблюдение е с високо
пространствено и времево покритие и в комбинация
с непрекъснатия мониторинг на качеството на
водата дава възможност за дългосрочен
мониторинг на развитието на водораслите
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Шамандура LG Sonic MPC
Това е оптималното решение за приложение в езеро.
Шамандура MPC: Разположена в средата
на езерото, шамандурата LG Sonic MPC
ще следи качеството на водата и на тази
основа изработва ултразвукова програма
за борба с водораслите.

Мониторинг: Сензорите за качеството на
водата предоставят обобщена
информация за качеството на водата и
спомагат за прогнозиране и количествено
определяне на водораслите.

Телеметрия и дистанционно
управление: DataLogger събира
данни от всички шамандури в
езерото. Измерените параметри се
изпращат в реално време на MPC
View (онлайн софтуер).
Контрол на водораслите: 4
предавателя гарантират пълно
звуково покритие на 360 градуса с
диаметър 500м.
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Референции
American Water
Описание: Монтаж на 4 шамандури MPC в
резервоар за питейна вода в Canoe Brook
Местоположение: САЩ
"Интензивното тестване, проведено през 2014 показа, че
шамандурите са оказали съществено въздействие върху
водораслите, което е дало възможност на пречиствателната
станция да намали използването на химикали с повече от 20%, като
в същото време са намалени нежеланият вкус и мирис на
доставяната на клиентите вода“

Dŵr Cymru Welsh Water
Описание: Монтаж на 1 шамандура
MPC в резервоар за сурова вода
Местоположение: Великобритания
"Мартин Брадли, ръководител на иновациите в DWR Cymru Welsh
Water, заяви: " Това е нова и вълнуваща технология, която има
двойното предимство, че са ниски капиталовите разходи и
апаратурата се захранва от слънчевата енергия, което води до
ниски оперативни разходи. Тази екологично чиста технология
предлага потенциал за отстраняване на водораслите с помощта на
ултразвук, което води до подобряване на качеството на водите ".

Bournemouth Water
Описание: Монтаж на 4 шамандури MPC в резервоар за питейна вода
(East Dorset Reservoir)
Местоположение: Езеро Longham, Великобритания

Проект за чиста вода PMPC
Описание: Монтаж на 2 шамандури MPC в езерото Skrzynecki Mile
Местоположение: Полша

Тим Лачам, ръководител на водоснабдяването заявява, че системата
е инсталирана през февруари и е напълно действаща от март насам.
"Ние работим в тясно сътрудничество с доставчика, който е в
състояние така да прецизира звуковите честоти, че те да се справят
с конкретни огнища на водорасли“, "Въпреки, че това са само
началните дни от работата на системата и все още не сме в
пиковия период на развитие на водораслите, след тяхното първо
значимо развитие сме свидетели на рязкото им намаляване, което е
много окуражаващо", казва Тим.

Нивото на цианобактерии (синьо-зелени водорасли) в езерото
Kórnickie, което се намира в същата област, както и езерото
Skrzynecki Mile е било девет пъти по- високо в сравнение с езерото, в
които са били инсталирани шамандурите MPC. Местните жители
също забелязали видимо подобрение в качеството на водата, като
посочват, че след разполагането на двете шамандури MPC водата в
езерото е станала по- чиста и не се наблюдава замърсяване с
водорасли.
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Референции
American Water
Описание: Монтаж на 4 шамандури MPC в
резервоар за питейна вода в Canoe Brook
Местоположение: САЩ
"Интензивното тестване, проведено през 2014 показа, че
шамандурите са оказали съществено въздействие върху
водораслите, което е дало възможност на пречиствателната
станция да намали използването на химикали с повече от 20%,
като в същото време са намалени нежеланият вкус и мирис на
доставяната на клиентите вода“
Bournemouth Water
Описание: Монтаж на 4 шамандури MPC в резервоар за питейна вода
(East Dorset Reservoir)
Местоположение: Езеро Longham, Великобритания
Тим Лачам, ръководител на водоснабдяването заявява, че системата е
инсталирана през февруари и е напълно действаща от март насам. "Ние
работим в тясно сътрудничество с доставчика, който е в състояние така да
прецизира звуковите честоти, че те да се справят с конкретни огнища на
водорасли“, "Въпреки, че това са само началните дни от работата на
системата и все още не сме в пиковия период на развитие на водораслите,
след тяхното първо значимо развитие сме свидетели на рязкото им
намаляване, което е много окуражаващо", казва Тим.

Dŵr Cymru Welsh Water
Описание: Монтаж на 1 шамандура
MPC в резервоар за сурова вода
Местоположение: Великобритания
"Мартин Брадли, ръководител на иновациите в DWR Cymru Welsh
Water, заяви: " Това е нова и вълнуваща технология, която има
двойното предимство, че са ниски капиталовите разходи и
апаратурата се захранва от слънчевата енергия, което води до
ниски оперативни разходи. Тази екологично чиста технология
предлага потенциал за отстраняване на водораслите с помощта на
ултразвук, което води до подобряване на качеството на водите ".
Проект за чиста вода PMPC
Описание: Монтаж на 2 шамандури MPC в езерото Skrzynecki Mile
Местоположение: Полша
Нивото на цианобактерии (синьо-зелени водорасли) в езерото
Kórnickie, което се намира в същата област, както и езерото
Skrzynecki Mile е било девет пъти по- високо в сравнение с
езерото, в които са били инсталирани шамандурите MPC.
Местните жители също забелязали видимо подобрение в
качеството на водата, като посочват, че след разполагането на
двете шамандури MPC водата в езерото е станала по- чиста и
не се наблюдава замърсяване с водорасли.

17

LGSonic e водеща компания в
контрола водораслите и
мониторинга накачеството на водите
От 1999 г LG Sonic е водещ световен производител
на системи за контрол на водорасли. Продуктите
осигуряват екологично решение за ефективен
контрол на водорасли в езера, язовири,
пречиствателни станции и други.

Повече от 10 хиляди
продукти за контрол на
водорасли LG Sonic са
успешно инсталирани в
различни сектори
в 52 страни

Сертификати

Мисия

Успяваме да задържим позицията си
на върха на пазара, като притежаваме
световно одобрени сертификати,
патенти и ноу-хау за контрол на
водорасли, ултразвукова технология и
постоянен мониторинг под търговската
марка LG Sonic™ и MPC™.

Нашата цел винаги е била да намалим
или премахнем вредните химикали в
нашата околна среда. Затова ние
разработихме технология без химикали,
която контролира водорасли без да
нарушава естествения баланс във
водните екосистеми.

Оторизиран дилър за България:
„АКВА СТ“ ООД
тел. +359 878 120 510
+359 886 105 600
val.stoykov@aquast.bg
l.stoykov@aquast.bg

www.aquast.bg
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Благодаря за
вниманието!
www.aquast.bg
продукти за борба с водораслите, цианобактериите
и биофилма в естествени и изкуствени водни басейни,
рибовъдни стопанства и промишлени водни инсталации
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