
  „Fókuszban az alga!” 

 

A kihívás: A globális felmelegedés következtében az ártalmas algavirágzás egyre 
gyakoribb jelenség világviszonylatban olyan helyeken is, ahol ez eddig nem volt 
jellemző. A virágzás következtében megjelenő mérgező anyagok jelentős gondot 
okoznak a környezetvédelemben, ivóvíz előállításban, halgazdaságokban és a 
turisztikai iparban.   
Cégünk a WaterScope International Zrt. erre a kihívásra felelve fejlesztette ki 
közvetlen vízátfolyásos, volumetrikus vízmonitoring eszközét, mely képes algák és 
egyéb mikroorganizmusok detektálására, klasszifikálására és megszámolására. A 
készülék nemcsak időben észleli a toxikus algák megjelenését, de  a víz folyamatos monitoringjával figyeli a tendenciát és  
riasztást ad, ha a vízminőségben változás következik be.   
Napjainkban a vízminőség ellenőrzése a különböző előírásoknak megfelelően időigényes, manuális laboratóriumi 
vizsgálatokkal történik. A WaterScope innovatív megoldását használva ezek a hagyományos módszerek egyszerűsödnek és 
felgyorsulnak, megtartván a mérések pontosságát.  
 
Kik a WaterScope felhasználói? Mindenki, aki a víz algatartalmát vizsgálja: laboratóriumok, vízművek, vízkezelő 
berendezések és rendszerek gyártói, akvakultúrák (halgazdaságok, osztriga/lazacfarmok), környezetvédelmi hatóságok és 
ügynökségek, kutató és oktatási központok.  
 

Termék és szolgáltatások. A WaterScope alga monitoring eszköz két változatban 
létezik. A laboratóriumi változat a hagyományos mikroszkópos vizsgálatnál akár 
ötvenszer gyorsabb mérést tesz lehetővé, a víz minőségének függvényében. A terepi 
változat automatikus helyszíni mérések elvégzésére képes; a képalaú értékelés a 
távoli elérés lehetőségével időtől és helytől függetlenül bárhol, bármikor 
megtörténhet. Mindkét változat a maga nemében egyedülálló Mesterséges 
Intelligenciával támogatott klasszifikáló szoftvert használ. A mérések eredményei 
excel formátumban automatikusan generálódnak és digitálisan archiválódnak.  
A partnerek kérésének megfelelően a WaterScope szakemberei kidolgozzák a  
leghatékonyabb megoldást igényeik kielégítésére, legyen az költségcsökkentés, 

folyamat optimalizálás, vevői elégedettség növelés, biztonság- vagy megbízhatóság növelés.  
Laboratóriumi változat: hagyományos laboratóriumi környezetben használható, nem igényel speciális szaktudást.  

Előnyei:               -      gyors, egyszerű mérési folyamat kényelmes munkakörülmények között 
- minimalizált, digitális előkészítő munka 
- digitálisan archivált, megosztható és visszakereshető eredmények 
- mérési folyamat sztenderdizálásának lehetősége  
- megnövelt statisztikai pontosság a nagy adathalmaz következtében   

Terepi változat: bármely felszíni víz közvetlen vízfolyásába beköthető  
 Előnyei:                 -      folyamatos monitoring, valós idejű információ a vízminőség alakulásáról  

- korai riasztás, ha a tendenciában eltérést észlel (pl. ártalmas algavirágzás korai felismerése) 
- azonnali helyszíni mérés mintaszállítási igény nélkül, minta- és adatveszteség minimalizálása 
- távoli elérés és értékelés mintavétel/mérés/felhasználó helyétől függetlenül 

 
Vannak a piacon más szereplők is, akik vízmonitoring megoldásokat kínálnak, de egyikük sem képes olyan átfogó 
szolgáltatást nyújtani, mint a WaterScope. Van, aki a WaterScope-hoz hasonlóan digitális holográfiát használ az objektumok 
észlelésére, de a személyre szabott adatállomány  és automatikus folyamatok helyett képalapú vizuális analízist ajánl. Van, 
aki színes képekkel jeleníti meg a vízben észlelt objektumokat, de nem tudja a WaterScope volumetrikus képalkotását 
produkálni és nem képes a WaterScope által biztosított mennyiségű információt adni. További nehezítés a használatában, 
hogy a kiemelkedően érzékeny technológia megnövekedett karbantartási szükséglettel jár, szemben a WaterScope 
minimális karbantartási igényével. Más gyártó képes a víz klorofill A és B, valamint phycocyanin és phycoerythrin szintjének 
meghatározására, de nem képes taxon szintű információt adni. Egyes weboldalak és műholdas szolgáltatások szintén adnak 
információt az algapopulációról, de egyelőre felhasználási területük korlátozott és ezek sem képesek taxon szintű 
információ biztosítására.  
 
Végezetül hadd mutassunk be néhány, a WaterScope által detektált alga digitálisan generált képét:  
 

               

WaterScope International Zrt. 

Email: info@waterscope.eu  

Telefon: +36 30 244 8031 

Web: www.waterscope.eu  
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