Λύσεις Επεξεργασίας Νερού
Σε Δήµους | ΔΕΥΑ | ΔΕΚΟ | Στρατό

SECOND PRIZE

Οι κατάλληλες Λύσεις Επεξεργασίας
Νερού σημαίνουν Απόδοση & Οικονομία
Το νερό, ως οικονομικό και κοινωνικό αγαθό,
αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης μιας τοπικής
οικονομίας. Η άριστη ποιότητα νερού είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του πρωτογενή, δευτερογενή αλλά και τριτογενή τομέα, συμβάλλοντας
επιπλέον και στη βελτίωση της οικιστικής διάπλασης
ενός οικισμού.
Η ΤΕΜΑΚ, ως εταιρία με πολύχρονη εμπειρία στη

Αφαλάτωση Νερού με τη μέθοδο
της αντίστροφης ώσμωσης

σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας
νερού, παρέχει τις βέλτιστες λύσεις στις ξεχωριστές
ανάγκες του κάθε Δήμου και ΔΕΥΑ. Με συνεχή προσπάθεια και συμβολή για τη βελτίωση των τοπικών
συνθηκών κάθε Δήμου, η ΤΕΜΑΚ συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα, προσφέροντας καινοτόμες προτάσεις επεξεργασίας νερού και
καλύπτοντας τις ουσιαστικές ανάγκες κάθε Δήμου.

Αντίστροφη Ώσμωση
Υφάλμυρου Νερού
30 m3/day

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις αφαλάτωσης
υφάλμυρου και θαλασσινού νερού, αποτέλεσµα της µακροχρόνιας εµπειρίας της, των επιτυχηµένων κατασκευών της, του πλήθους των ευχαριστηµένων πελατών της,
του εξειδικευµένου και άριστα εκπαιδευµένου προσωπικού της. Τα συστήµατα ΤΕΜΑΚ παράγουν νερό ποιοτικό, καθαρό, υγιεινό, πόσιµο και γενικά κατάλληλο για
κάθε χρήση. Κάθε περίπτωση µελετάται και σχεδιάζεται
ξεχωριστά µε βάση πάντα την ποιότητα του διαθέσιµου
νερού και για οποιαδήποτε επιθυµητή ηµερήσια παραγωγή. Αφαιρούνται από το νερό άλατα, µικροοργανισµοί,
οργανικές ουσίες, οσµές, χλώριο, σωµατίδια, αµµωνία
και άλλα επιβλαβή στοιχεία.
Τα Συστήµατα Επεξεργασίας Νερού ΤΕΜΑΚ είναι πλήρη, φορητά, αξιόπιστα και εύκολα στην εγκατάσταση και
τη λειτουργία, άριστα τεχνολογικά, εξοπλισµένα και
ελεγµένα.

Αντίστροφη Ώσμωση Υφάλμυρου
Νερού 700 m3/day

Αντίστροφη Ώσμωση
Θαλασσινού Νερού
350 m3/day

 ιστή στο όραμά της, η ΤΕΜΑΚ θα συνεχίσει να
Π
υπογράφει έργα πολύτιμα για τη ζωή, υποστηρίζοντας
την προσπάθεια που καταβάλλουν οι Δήμοι και οι
ΔΕΥΑ για την εξασφάλιση Επαρκούς Ποσότητας και
Άριστης Ποιότητας Νερού στους Δημότες τους.
Φίλτρανση Δικτύων
Ύδρευσης
Με τη µέθοδο της φίλτρανσης επιτυγχάνεται η αφαίρεση αιωρούµενων στερεών και λοιπών ρύπων. Τα αυτόµατα
συστήµατα φίλτρανσης και ταχυδιύλισης
της ΤΕΜΑΚ προσφέρουν άµεσα λύση σε
θέµατα θολότητας του νερού και αφαίρεσης σιδήρου, µαγγανίου, οργανικών
ουσιών. Διατίθενται τύποι για όλες τις
ωριαίες παροχές νερού.

Φίλτρα Σακκούλας

Φίλτρα Φυσιγγίων

Ταχυδιυλιστήριο

Χλωρίωση - Απολύµανση
Τα συστήµατα χλωρίωσης της TEMAK
εξασφαλίζουν πλήρως την απολύµανση
του νερού και την οξείδωση των ανεπιθύµητων συστατικών του, απενεργοποιώντας τα βακτηρίδια και τους παθογόνους
µικροοργανισµούς.
Όργανα Ελέγχου
& Δοσομέτρησης

Αυτόματο Σύστημα
Χλωρίωσης

Σύστημα Υπεριώδους Ακτινοβολίας

Υδραυλικός Εξοπλισµός
Στην ΤΕΜΑΚ ειδικευόµαστε στην επιλογή και εφαρµογή διαφόρων εξαρτηµάτων ενός δικτύου, ενώ παράλληλα έχουµε αναπτύξει συνεργασίες µε τους σπουδαιότερους διεθνείς οίκους
για την εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική αγορά.
• Βάνες πεταλούδας
• Σφαιρικές βαλβίδες
• Βαλβίδες αντεπιστροφής
• Ηλεκτρικοί κινητήρες
• Πνευµατικοί κινητήρες

Βάνες με Πνευματικό
& Ηλεκτρικό Κινητήρα

Αυτόµατοι Πωλητές Νερού
(Water Kiosks)
Ο αυτόματος πωλητής νερού ΤΕΜΑΚ αποτελεί σίγουρα την ιδανικότερη λύση διάθεσης πόσιμου νερού σε γειτονιές, χωριά και σε σχολεία.
Είναι ένα πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα επεξεργασίας νερού
σχεδιασμένο να παρέχει φρέσκο, καθαρό πόσιμο νερό έτοιμο για κατανάλωση.

Φορητή Μονάδα
Αφαλάτωσης
Οι φορητές μονάδες αφαλάτωσης ΤΕΜΑΚ αποτελούν
υπερσύγχρονα συστήματα επεξεργασίας υφάλμυρου
ή θαλασσινού νερού εντός των οποίων έχει γίνει εργονομική τοποθέτηση και εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού (αντλίες τροφοδοσίας, αντλία υψηλής, φίλτρα
πίεσης, μεμβράνες R/O, πίνακας ελέγχου, όργανα μέτρησης κ.ά.) εντός εμπορευματοκιβωτίου (Container).
Οι μονάδες αυτές έχουν πολλά πλεονεκτήματα στη
μεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία, κ.λπ. και αποτελούν ιδανική λύση για κάθε Δήμο, καλύπτοντας τις
ανάγκες των Δημοτών σε επάρκεια ποσότητας και
άριστης ποιότητας πόσιμου νερού.

Χημικά Πρόσθετα
Η ΤΕΜΑΚ, διαθέτοντας γνώση και εμπειρία, προμηθεύει τα κατάλληλα
χημικά προϊόντα, απαραίτητα για την προεπεξεργασία, μετεπεξεργασία
και το χημικό καθαρισμό των μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης. Με
τη σωστή επιλογή χημικών επιτυγχάνεται η προστασία και μακροζωία
του εξοπλισμού, η μεγιστοποίηση της απόδοσής του, η μείωση κατανάλωσης νερού και ενέργειας, παράγοντες που συμβάλλουν στην οικονομική λειτουργία της αφαλάτωσης.

Οφέλη από τη συνεργασία
με την ΤΕΜΑΚ



Ποιότητα σε: 		
• Πόσιµο Νερό • Σχεδιασµό λύσης
• Κατασκευή και απόδοση του συστήµατος
• Αντοχή στο χρόνο • Εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία • Διαθεσιµότητα ανταλλακτικών • Αµεσότητα στο
service



Μείωση κόστους λόγω: • Αποφυγής χρήσης υδροφόρων και πλωτών µέσων για τροφοδοσία
νερού • Μείωσης κατανάλωσης εµφιαλωµένων νερών • Μείωσης όγκου απορριµµάτων από πλαστικές
φιάλες • Προστασίας δικτύων νερού από διαβρώσεις ή επικαθήσεις αλάτων



Προστασία από βλάβες και φθορές σε: • Υδραυλικές εγκαταστάσεις • Σωληνώσεις • Ηλεκτρικές συσκευές • Είδη
υγιεινής • Αντιστάσεις στους θερµοσίφωνες • Καλοριφέρ • Boiler ζεστού νερού • Πλυντήρια πιάτων και ρούχων
• Λοιπές εγκαταστάσεις




Επιπλέον: • Επάρκεια σε ποσότητα 24 ώρες το 24ωρο για όλο το χρόνο • Διατήρηση των δέντρων και φυτών ζωντανά
και πλούσια σε χρώμα • Προστασία του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τις διαθέσιµες πηγές νερού και ενέργειας 		
• Ορθολογική διαχείριση (οικονοµία στην κατανάλωση) του διαθέσιµου και απορριπτόµενου
νερού • Δυνατότητα λειτουργίας και συντήρησης από το
εξειδικευµένο προσωπικό µας

Δήμος Ύδρας

Αργοστόλι Κεφαλονιάς
η μεγαλύτερη μονάδα
αφαλάτωσης υφάλμυρου
νερού στην Ελλάδα,
παραγωγής 10.000
κυβικών πόσιμου νερού
την ημέρα

• Κορυφαία ποιότητα - αξιοπιστία
• Ανταγωνιστικές τιµές
• Σύντοµοι χρόνοι παράδοσης
• Διαθεσιµότητα υλικών
• Υποστήριξη σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
• Κατάλληλη επιλογή υλικών
• Συµβουλές βελτίωσης συστηµάτων
• Συµβουλές σε µελέτες/νέες εγκαταστάσεις
• Εναρµόνιση µε διεθνείς κανονισµούς
• Τεχνική υποστήριξη
• Άµεση Εξυπηρέτηση

Η εταιρία ΤΕΜΑΚ, από το 1980, βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών
τους με αξιοπιστία και συνέπεια, καθώς διαθέτει πλήρη γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων επεξεργασίας
νερού. Χάρη στην παραγωγή των συστημάτων στην Ελλάδα και την υψηλή τεχνογνωσία των εξειδικευμένων
στελεχών της, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας νερού, από τη μελέτη
και το σχεδιασμό τους μέχρι και την κατασκευή και εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων.
Τα 650.000 κυβικά/ημέρα καθαρού πόσιμου νερού ή νερού κατάλληλου για διάφορες χρήσεις,
που παράγονται καθημερινά από τις εγκατεστημένες εφαρμογές της ΤΕΜΑΚ στην Ελλάδα και σε 26 χώρες
του εξωτερικού, αποτελούν την απόδειξη της εμπειρίας και εξειδίκευσής της στην επεξεργασία νερού.

Τατοΐου 62, Αχαρνές (Μενίδι) 136 77, Αθήνα
210 2581 583
210 2533 989
info@temak.gr
www.temak.gr

