
Tradisjonelt sett har småkraft vært basert på 

nedskalert teknologi fra storkraft. Dette gir 

uforholdsmessig store utbyggingskostnader, 

spesielt når det gjelder fundamentering og 

annen nødvendig infrastruktur. Vi i Sea-Lix 

kommer fra den andre enden, og har utviklet 

en svært kompakt og effektiv turbintype som 

enkelt kan skaleres opp til de aller fleste 

småkraftapplikasjoner. Vi leverer PLUG and 

PLAY-turbinkraftverk i standard container.

Fordi vår turbin har to kontraroterende 

rotorer, oppnås en svært kompakt løsning. 

Videre selvkanselleres dreiemomentet. Dette 

medfører to ting; 1) nedstrøms erosjon 

reduseres til et minimum og 2) det kan 

tillates en svært beskjeden støttestruktur til 

turbinen. Når turbinen vår i tillegg byr på en 

virkningsgrad på i overkant av 90 %, blir 

totalen et småkraftverk med attraktiv 

lønnsomhet, selv i et marked med pressede 

strømpriser.

+47 22 69 75 00

sales@sea-lix.com

www.sea-lix.com

Sea-Lix AS
Kristian Augusts gate 7 A

0164 Oslo
Norge

Høydepunkter

� Suveren ytelse

� Plug and Play

� Ekstremt kompakt

� Minimalt fotavtrykk

� Produsert i Norge

Sea-Lix tilbyr kompakt vannkraftteknologi 
med suveren ytelse og minimale naturinngrep. 
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Tekniske spesifikasjoner- G-LIX

Dimensjoner
og materialer

Dimensjoner, tilkobling Totalvekt m/container Materialer

DN100 – DN600 5 000 - 10 000 kg 316 Rustfritt stål / plast

Lengde, turbinrør (rotorer, rørdel og generatorhus)

200 – 2 000 mm

Anslutning Pakninger:

Flenset Iht. strømningsmedium

Omgivelser Temperaturområde

- 20 °C til 50 °C

Virkeområde Volumstrøm Trykklasse Trykkreduksjon

30 – 2 000 l/s Stedsspesifikt Standard: Opptil 6 bar

Kraft Spenning Ytelse

230 - 690 V 5 - 500 kW

Container Grunnflate, L x B Høyde Volum Egenvekt

6.00 m x 2.40 m 2.60 m 33.20 m3 2 300 kg

Produksjon Opprinnelse og kvalitet
G-LIX produseres og sammenstilles i Norge. Alle komponenter og materialer er laget i henhold til 

bransjekravene for vannkraft og distribusjon av elektrisk kraft. 

Generelt Verdt å merke seg:
G-LIX-installasjoner er stedsspesifikke og tilpasses de operasjonelle kravene som gjelder. 

Turbinene kan installeres enkeltvis, i serie eller i parallell. 

Andre løsninger med høyere ytelser er tilgjengelige på forespørsel. 
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*Effektangivelsen viser til tilnærmet generatorytelse ved designpunktet (volumstrøm/vannsøyle)
** Modellnummeret indikerer påkrevd turbindiameter for den gitte volumstrømmen/vannsøylen
*** Diameter for rør-/rørgate kan velges fritt etter hydrauliske faktorer og/eller kostnadshensyn.
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Øvrige produkter fra Sea-LiX

POGMO
POGMO er en banebrytende pico-turbin

som produserer off-grid kraft for å drifte 

"Smart-vann"-nettverk. De mindre POGMOene 

produserer nok kraft for overvåkningsutstyr, mens de 

større POGMOene er designet for tyngre oppgaver 

som ventilmotorer. 

POPCO er en avansert turbin som er i stand til å levere 

ønsket nedstrøms trykk, samtidig som den høster 

energi fra tilgjengelig overskuddstrykk. Den tilbyr 

dynamisk trykkontroll, noe som bidrar til å forhindre 

rørbrudd samt betydelig redusert lekkasjerate.

POPCO

SUDA
Data er kjernen i "Smart-vann"-teknologi. 

Vår Smart Utility Data - SUDA - er en åpen, skybasert 

IoT-plattform som lar deg knytte enhver infrastruktur til 

det digitale universet. SUDA kan styre både POGMO- og 

POPCO-installasjoner samt en hvilken som helst annen 

"Smart-vann"- komponent. 

FILIX er automatisk selvspylende og bygget for filtrering 

av vann, sjøvann og prosessvæsker. Filtrene er robuste 

og har demonstrert god driftssikkerhet. Filterhuset er 

produsert i Duplex 2205, som eliminerer korrosjon og 

medfører vektreduksjon. Filterscreen leveres i ulike 

kvaliteter avhengig av applikasjonsområder, 316L er 

standard. Filtrene kan leveres med filtreringsgrad fra 

20 til 300µm og dimensjoner fra DN80 til DN700.

FILix


