
H Y D R O PA N E L S

Perfect your water



Αυτονομία Νερού
Τα αυτόνομα συστήματα SOURCE τροφοδοτούν τη βρύση σας με εύγευστο, 
υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό. Με χαμηλό κόστος συντήρησης μπορείτε να 
αποκτήσετε τη δική σας πηγή πόσιμου νερού. 

Απόλυτα Ανανεώσιμο
Τα αυτόνομα συστήματα SOURCE δημιουργούν, επεξεργάζονται και παρέχουν πόσιμο νερό υψηλών ποιοτικών 
και γευστικών χαρακτηριστικών, αξιοποιώντας μόνο την ηλιακή ενέργεια και τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές πόσιμου νερού, επιτυγχάνετε 
πλήρη ανεξαρτησία και παράλληλα μειώνετε την άσκοπη σπατάλη 

του νερού και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 



Γιατί να επιλέξετε 
το SOURCE;

Πόσο νερό χρειάζεστε;

Υπάρχουσα ή νέα  
εγκατάσταση;

• Αυτονομία νερού: Καλύψτε άμεσα 
τις ανάγκες σας σε πόσιμο νερό 
παράγοντας το δικό σας υγιεινό και 
εύγευστο νερό.

• Απόλυτα ανανεώσιμο: Αξιοποιήστε την 
ηλιακή ενέργεια και τον ατμοσφαιρικό 
αέρα και δημιουργείστε τα δικά 
σας αποθέματα νερού με μηδενικό 
οικολογικό αποτύπωμα.

• Για κάθε άτομο, σε κάθε χώρο: 
Ανεξαρτήτων των περιβαλλοντικών 
συνθηκών (ξηρασία/υγρασία) και 
τοποθεσίας, η SOURCE παράγει νερό για 
εσάς και για την οικογένεια σας, μέσω 
απλών διεργασιών.

• Βελτιστοποίηση νερού: Το SOURCE 
εμπλουτίζει το νερό  με μεταλλικά 
στοιχεία ακολουθώντας τα πρότυπα 
ποιότητας του πόσιμου νερού.  
Με τη χρήση της εφαρμογής SOURCE 
μπορείτε να ελέγχετε την ποσότητα 
και την ποιότητα των υδατικών 
αποθεμάτων σας.

Ανάλογα με την κατανάλωση, τη χρήση και την 
τοποθεσία σας, εγκαθιστούμε τις απαιτούμενες 
συστοιχίες Hydropanel, για να καλύψουμε τις 
ανάγκες σας σε πόσιμο νερό.

• Καλύπτει τις ανάγκες μιας μικρής 
οικογένειας, ενός μικρού γραφείου 
(2 Ηydropanel).

• Καλύπτει τις ανάγκες μιας μεγάλης 
οικογένειας, ενός γραφείου, ενός 
σχολείου, μιας κοινότητας  
(3+ Ηydropanel).

• Σύνδεση στην υπάρχουσα 
υδραυλική εγκατάσταση 
παροχής νερού.

• Σύνδεση στην είσοδο 
νερού του ψυγείου.

• Νέα υδραυλική 
εγκατάσταση 
με ξεχωριστή 
βρύση.
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Πώς λειτουργεί το SOURCE;
• Ο ατμοσφαιρικός αέρας εισέρχεται στο σύστημα και 

η υγρασία που περιέχει απορροφάται από το ειδικό 
υδροσκοπικό υλικό.

• Η παρεχόμενη θερμότητα από τον ήλιο δημιουργεί 
εξάτμιση της υγρασίας και οι υδρατμοί οδηγούνται 
στον συμπυκνωτή του συστήματος.  Εκεί υγροποιού-
νται και το παραγόμενο νερό συλλέγεται στο ενσω-
ματωμένο δοχείο.

• Ο εμπλουτισμός του νερού με μεταλλικά στοιχεία 
βελτιστοποιεί τα ποιοτικά και γευστικά χαρακτηριστι-
κά του και επιπλέον, με τη χρήση όζον, διασφαλίζεται 
η υψηλή ποιότητα του νερού στο χρόνο.

• Το νερό διοχετεύεται σε ένα τελικό στάδιο φίλτραν-
σης και από εκεί διατίθεται για κατανάλωση.

• Κάθε πλαίσιο - Hydropanel συνδέεται με την εφαρμο-
γή SOURCE, προσφέροντας άμεση παρακολούθηση 
των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
αποθεμάτων.

Η τροφοδότηση του SOURCE βασίζεται αποκλειστικά στην ηλιακή ενέργεια.


