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Μοντέλο TSW Solar 1 TSW Solar 2

Είσοδος Θαλασσινό νερό Θαλασσινό νερό
Παραγωγή, m3/ώρα 0.26 0.85
Παραγωγή, m3/ημέρα 2.6 8.5
Απόρριψη, m3/ώρα 0.59 1.76
Υποβρύχια Αντλία 1 m3/h – 3.5 bar 3 m3/h – 4 bar
Ώρες Λειτουργίας 10 10
Αυτονομία 1 ημέρα 1 ημέρα
Απαιτούμενη Ισχύς, kW 3.5 7.0
Φωτοβολταϊκά Πάνελ 26 x 265W 54 x 265W
Συσσωρευτές 24 στα 2V (1250 Ah) 24 στα 2V (2900 Ah)
Ρυθμιστής Φόρτισης
Inverter

Τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία είναι ενδεικτικά, με βάση τις ακόλουθες 
παραδοχές:
1. Θαλασσινό νερό με TDS: 42.000ppm
2. Εύρος θερμοκρασίας: 20-30 oC
3.  Η παραγωγή των φωτοβολταϊκών και συσσωρευτών υπολογίστηκαν 

βάσει μετεωρολογικών δεδομένων της Μέσης Ανατολής.

Κατόπιν ζήτησης παρέχονται λύσεις και για άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Αξιοπιστία: Άριστος τεχνικός σχεδιασμός ελαχιστοποιώντας τον 
κίνδυνο ενδεχόμενων προβλημάτων και διασφαλίζοντας ποιό-
τητα νερού σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα WHO.
Ανθεκτικότητα: Στιβαρή κατασκευή, ανθεκτική στο χρόνο για 
λειτουργία και σε ακραίες συνθήκες. Προτεραιότητα στα χρησι-
μοποιούμενα υλικά και εξοπλισμό, με εφεδρεία σε όλα τα κρίσι-
μα τμήματα και εξαρτήματα.
Οικονομική απόδοση: Η τροφοδοσία γίνεται αποκλειστικά από 
φωτοβολταϊκά πάνελ, ελαχιστοποιώντας δραστικά το κόστος του 
παραγόμενου νερού, δεδομένου ότι η κατανάλωση ενέργειας 
αποτελεί στοιχείο κλειδί του κόστους λειτουργίας.
Ευελιξία: Καθώς η ηλεκτρική τροφοδοσία παρέχεται από ηλι-
ακή ενέργεια, η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε, 
αφού δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ηλεκτρικού δικτύου. Δί-
νεται η δυνατότητα μεταφοράς του εξοπλισμού με εγκατάσταση 
εντός εμπορευματοκιβωτίου.
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• Απομονωμένες περιοχές και νησιά
• Δυσπρόσιτες περιοχές
• Περιοχές χωρίς δυνατότητα ηλεκτρικού δικτύου
• Περιοχές με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού
• Περιοχές με υψηλό κόστος ενέργειας
• Παράκτιες περιοχές με έλλειψη νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ

Τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη ότι θα εγκατασταθούν σε απομονωμένες περιοχές όπου είναι απαραίτητη 
η συνεχής τροφοδοσία νερού, δεν υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρισμός και δεν είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση για συντήρηση.


