
Μονάδες αφαλάτωσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ EΡΓΑ

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σ. Νιάρχος ΚΠΙΣΝ
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Κηφισιά
Δήμος Οινουσών
Grecotel, Ξενοδοχεία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξενοδοχεία
Κοινωφελή έργα
Ηλεκτροπαραγωγικές βιομηχανίες
Ιατρικά εργαστήρια
Άρδευση
Ιδιωτικές κατοικίες
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
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Υφάλμυρου νερού
5 m3 / day

Ιδανικό σύστημα αφαλάτωσης
και καθαρισμού υφάλμυρου νερού
για πλυντήρια αυτοκίνητων

Το νερό που παράγεται είναι τόσο καθαρό που τα
αυτοκίνητα δεν χρειάζονται στέγνωμα ή στίλβωμα! 
Μεγάλη οικονομία στο υγρό πλυσίματος.

τόνους νερού
την ημέρα 

ΓΙΑ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

lineaeco
Δυνατότητα παραγωγής μέχρι 5 τόνους νερού την ημέρα

• Άψογος σχεδιασμός και κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
• Ειδικό φίλτρο από ενεργό άνθρακα
• Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου λειτουργίας 
• Ασφαλές φίλτρο τύπου κασέτα
• Βαλβίδα ελέγχου χαμηλής πίεσης
• Φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης 1.1KW 

μονοφασικού ρεύματος 
• Μεμβράνες καθαρισμού του νερού υψηλού φιλτραρίσματος 
• Άμεσο σύστημα ειδοποίησης σε περίπτωση ανάγκης 

ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
CARAMONDANI -  OSMO SISTEMI SRL ΙΤΑΛΙΑΣ

5



Υφάλμυρου νερού
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

30

6 - 24 m3 / day

ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
CARAMONDANI -  OSMO SISTEMI SRL ΙΤΑΛΙΑΣ

* Standard εξοπλισμός. Στην περίπτωση επιλογής μονοφασικού
μοτέρ υπάρχει επιπλέον χρέωση.

6-24
τόνων νερού την ημέρα 

δυνατότητα παραγωγής

ΓΙΑ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

• Άψογος σχεδιασμός και κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα

• Εξειδικευμένο σύστημα επιλογής πίεσης 

• Επιλογή σύνδεσης σε Μονοφασική ή Τριφασική* ηλεκτρική

εγκατάσταση

• Ψηφιακή κονσόλα χειρισμού 

• Αντλία με προστασία από τη σκουριά

• Μεμβράνες καθαρισμού του νερού υψηλού φιλτραρίσματος

• Σύστημα επανακυκλοφορίας νερού 

lineaeasy
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Υφάλμυρου νερού

192 - 720 m3 / day

δυνατότητα παραγωγής

τόνων νερού την ημέρα

192
-720ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

CARAMONDANI -  OSMO SISTEMI SRL ΙΤΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

lineaosmo
• Άψογος σχεδιασμός και κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
• Μεμβράνες και συστήματα ειδικά για παραγωγή ποσίμου νερού
• Εύκολη συντήρηση
• Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
• Αυτοματοποιημένη λειτουργία σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας
• Βολικό μικρό μέγεθος
• Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
• Ολοκληρωτικό το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί σε

εμπορευματοκιβώτιο

ειδικό σύστημα
για πόσιμο νερό
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Θαλασσινού νερού 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 

30

24 - 5000 m3 / day

24-5000
τόνων νερού την ημέρα 

δυνατότητα παραγωγής

ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
CARAMONDANI -  OSMO SISTEMI SRL ΙΤΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ 

• Άψογος σχεδιασμός και μεταλλική κατασκευή με εποξειδική
επικάλυψη

• Ειδικό σύστημα φιλτραρίσματος με υπέρυθρη ακτινοβολία και
αυτόματη βαλβίδα ελέγχου λειτουργίας

• Σύστημα επιλογής διαχείρισης νερού
• Σωληνώσεις Duplex από ανοξείδωτο ατσάλι
• Πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία υψηλής πίεσης τριφασικής

παροχής
• Μεμβράνες καθαρισμού του νερού υψηλού φιλτραρίσματος 
• Σύστημα διαχείρισης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
• Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης με διάγραμμα
• Ενσωματωμένο σύστημα εκκένωσης και καθαρισμού

lineaaquamare




