
Naam innovatie: Flygt Concertor 

Naam inzender: Xylem Water Solutions Belgium 

 

‘s Werelds eerste afvalwaterpomp met ingebouwde intelligentie is een sterke 

kandidaat voor de Vlario innovatieprijs 2020. Deze innovatie (Flygt Concertor) is 

enerzijds een nieuwe manier van denken betreffende afvalwater verpompen, 

anderzijds vertegenwoordigt dit een volledig nieuwe technologie die de toekomst van 

afvalwater verpompen verandert. Als laatste past dit systeem in het nieuwe, 

veranderende  landschap van afvalwater en de “Age of Analytics”. Wij bij Xylem 

refereren hiernaar als “systeem intelligentie”, waarbij sensoren, software, 

elektronische controllers, digitale communicatie en geavanceerde cloud-based data-

analyse worden ingeschakeld. 

 

Over de Flygt Concertor: 

Xylem (producent van onder andere Flygt pompen) heeft een innovatief, intelligent 

afvalwater pompsysteem ontwikkeld met ingebouwde intelligentie die de omgevingsfactoren 

analyseert, zijn prestaties real-time aanpast en feedback geeft aan de beheerders van het 

pompstation. Tevens biedt dit systeem een nooit eerder geziene flexibiliteit en een lagere 

“total cost of ownership”.  

Door deze innovatie brengt Xylem slimme en met elkaar verbonden oplossingen naar de 

wereld van het van het afvalwater.  

Na analyse van verschillende pompstations wereldwijd, werd vastgesteld dat de Flygt 

Concertor significante verbeteringen teweeg heeft gebracht op het gebied van afvalwater 

verpompen  

• Energiebesparing: tot 70% vergeleken met traditionele pompinstallaties 

• Efficiënt voorraadbeheer: tot 80% minder pompen in voorraad nodig omwille 

van de flexibele werking 

• Probleemloos pompen: het verstoppingsvrij pompen en het afpompen van de 

drijflaag bespaart tot 80% in ruimingskosten 

• Kleinere schakelkast: door een compact design kan de schakelkast tot 50% 

kleiner worden uitgevoerd 

De Flygt Concertor vertegenwoordigt een verandering in duurzaam water management, met 

ongeëvenaarde pomp-efficiëntie en betrouwbaarheid bovenop de lagere “total cost of 

ownership”. 

 De Flygt Concertor is een echte probleemoplosser. 

 

De Flygt Concertor is toepasbaar voor afvalwaterpompen in het bereik van 2,2kW tot 7,3kW 

en heeft een systeemontwerp dat een IE4 motor efficiëntie, N-hydrauliek, geïntegreerde 



vermogens-elektronica en intelligente controle combineert. Al deze eigenschappen 

resulteren in een optimale pompwerking tegen de laagste total cost of ownership.  

De Flygt Concertor biedt een breed werkingsgebied zodat steeds het gewenste 

werkingspunt kan worden gekozen. Dit maakt de productselectie heel eenvoudig, 

vergemakkelijkt de fine-tuning van de prestatie en vermindert hierdoor  de benodigde 

voorraad. 

De Flygt Concertor beschikt over een ingebouwde functie voor pompput-reiniging en 

spoeling van het leidingwerk. Het is het allereerste afvalwater-pompsysteem met deze 

unieke features. In verschillende installaties in Vlaanderen hebben de gepatenteerde 

adaptieve N-technologie en geïntegreerde pomp-reinigingsfunctie aangetoond dat de 

ruimingskosten tot een minimum beperkt worden.  

 

Voor verder info kan u steeds terecht op de Concertor microsite:  

http://info.xyleminc.com/flygt-concertor-nl-dutch.html   

 
“Vraag niet hoeveel een Concertor kost, vraag je af hoeveel je met een Concertor kan 

besparen” 

 

 


