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Γενική Περιγραφή: 
 
H διάταξη WM9000E-340 είναι µια πανίσχυρη µονάδα παραγωγής πόσιµου νερού µικρών διαστάσεων 
που µπορεί να παράγει µέχρι και 9000 λίτρα πόσιµου νερό ανά ηµέρα, από θαλασσινό νερό ή από 
υφάλµυρο νερό του εδάφους* µε τη διαδικασία της αντίστροφης όσµωσης. Η διάταξη WM9000E-340 
εξαλείφει πάνω από το 99,6% όλων των αλάτων και των άλλων σωµατιδίων από το νερό. Είναι 
σχεδιασµένη για συνεχή αυτόµατη λειτουργία µε µόνη απαίτηση την περιοδική συντήρηση. 
 
Η διάταξη παραγωγής πόσιµου νερού είναι ιδανική για µεγάλες ιδιωτικές κατοικίες και εξοχικά,  µικρές 
κοινότητες, µικροµεσαίες ξενοδοχειακές µονάδες και θέρετρα, µαρίνες, κέντρα υγείας, αµυντικές 
εγκαταστάσεις σε νησιά κ.λπ. όταν η παροχή νερού πόσιµου είναι ελλιπής ή µη διαθέσιµη. Η 
εγκατάσταση και ο χειρισµός της είναι εξαιρετικά εύκολος, εξίσου εύκολη είναι και η συντήρηση. Τα 
υψηλής ποιότητας εξαρτήµατα εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας και αντοχής. ∆εν 
απαιτείται µόνιµη παρουσία προσωπικού παρά µόνο λίγα ανταλλακτικά και συντήρηση καθιστώντας την 
ικανή να λειτουργεί σε αποµακρυσµένες περιοχές. Το µόνο που χρειάζεται είναι η εγκατάσταση ενός 
αποτελεσµατικού συστήµατος προ-διήθησης για την εξάλειψη της άµµου και της λάσπης από το 
θαλασσινό ή υφάλµυρο νερό. 
 
Η µονάδα είναι εξοπλισµένη µε έναν ειδικά σχεδιασµένο ελεγκτή που παρέχει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη 
ή στον συντηρητή, µέσω κινητής τηλεφωνίας (GSM προαιρετικός εξοπλισµός) να παρακολουθεί ή ακόµα και 
να χειρίζεται τη συσκευή. Με το αυτόµατο σύστηµα αυτοκαθαρισµού η WM9000E-340 είναι σχεδιασµένη να 
λειτουργεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα χωρίς τη χρήση χηµικών ουσιών. Ωστόσο όταν γίνεται   
καθαρισµός απαιτείται η εγκατάσταση ενός απλού συστήµατος για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. 
 
Με το επαναστατικό σύστηµα ανάκτησης ενέργειας η συσκευή µπορεί και παράγει νερό µε την 
εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση ενέργειας των 2.9 kWh ανά 1000 λίτρα εξοικονοµώντας πολλά χρήµατα 
από το λογαριασµό του ηλεκτρικού σε σύγκριση µε άλλες αντίστοιχες συσκευές. Τα προϊόντα µας είναι 
µεταξύ των πιο αποδοτικών ενεργειακά συστηµάτων παραγωγής πόσιµου νερού παγκοσµίως. 
 

Η συσκευή διατίθεται σε µονοφασική 230V/50 Hz ή σε τριφασική 400V/50Hz έκδοση. 
 
 

  *Σε  25 C και 35,000 ppm TDS αλατότητα του παρεχόµενου νερού. Η παραγωγή του νερού κυµαίνεται σε διαφορετικές συνθήκες 
περιβάλλοντος. Εγκεκριµένη αλατότητα 1,000 – 45,000 ppm TDS 
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Βασικές παροχές και Λειτουργίες: 
 
Ανεξάρτητη Παροχή Νερού 
 
Με την WM9000E µπορείτε να παράγετε το δικό σας νερό. Η AqSep WM9000E παράγει µέχρι και 9000 λίτρα 
εξαιρετικού πόσιµου νερού ανά ηµέρα. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη µονάδα σαν βασική πηγή ύδρευσης, σαν 
συµπληρωµατικό σύστηµα ύδρευσης ή ως εφεδρικό σύστηµα. Εάν χρειάζεστε περισσότερο νερό από 9000 λίτρα 
ηµερησίως απλώς εγκαταστήστε περισσότερες µονάδες παράλληλα. 
 
Χαµηλό Κόστος Παραγωγής Νερού 

 
• Το µοναδικό σύστηµα ανάκτησης ενέργειας  µειώνει την κατανάλωση 50% ή περισσότερο σε σύγκριση µε άλλες 

µικρές µονάδες αφαλάτωσης και διήθησης αντίστροφης όσµωσης. 
• Το ενσωµατωµένο ολοκληρωµένο σύστηµα αντλίας υψηλής πίεσης και ανάκτησης ενέργειας Danfoss APPM2 

έχει εξαιρετικά υψηλή απόδοση. 
• Η κατανάλωση ενέργειας είναι 2.9 kWh ανά m3 παραγόµενου πόσιµου νερού ή περίπου 1.1 ΚW ισχύος 
 
Χαµηλό Συνολικό Κόστος Λειτουργίας 
 

Η αναµενόµενη µεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής, µαζί µε το χαµηλό κόστος, διατηρεί το συνολικό κόστος λειτουργίας 
πολύ χαµηλά, ανάλογα µε το επίπεδο της χρήσης, αλλά ένα συνολικό κόστος λειτουργίας που κυµαίνεται γύρω στα 4.5€ 
ανά ηµέρα, συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης, της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανταλλακτικών κ.λπ. Η τιµή στην 
παραγωγή νερού είναι µικρότερη από 0,6€ ανά m3, συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης, της ηλεκτρικής ενέργειας, των 
ανταλλακτικών κλπ 

 
 
Συµπαγής Σχεδίαση Και Χαµηλό Βάρος 
 

Η συµπαγής σχεδίαση επιτρέπει την ευκολότερη τοποθέτηση της ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Με 
διαστάσεις µόνο 102x54x39 cm είναι παγκοσµίως από τις πιο συµπαγείς µονάδες RO θαλασσινού νερού αυτής της 
ικανότητας. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο όπου υπάρχει επαρκής αποχέτευση και εξαερισµός και 
αποτελεσµατική προστασία από άµεση έκθεση στον ήλιο και τη βροχή. Το χαµηλό βάρος ( µόνο 80 kg) την καθιστά εύκολη 
τη µεταφορά και την εγκατάσταση. 
 
 
Μεγάλη ∆ιάρκεια Ζωής 
 

Τα πολύ υψηλής ποιότητας εξαρτήµατα εγγυώνται εξαιρετική αντοχή, αξιοπιστία και ως εκ τούτου µείωση κόστους 
συντήρησης. Το αυτόµατο σύστηµα πλύσης χρησιµεύει για την επέκταση των περιόδων µεταξύ των καθαρισµών της 
µεµβράνης αφαλάτωσης. Όταν είναι απαραίτητο οι µεµβράνες καθαρίζονται εύκολα ή αντικαθιστώνται επί τόπου. 
 
 
 
Μικρές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 

 
Η απορροή από τη συσκευή είναι περίπου 830 λίτρα ανά ώρα και η συγκέντρωση άλατος στην άλµη είναι µόνο οριακά 
υψηλότερη από το παρεχόµενο νερό λόγω του χαµηλού ποσοστού ανάκτησης. Η αντλία υψηλής πίεσης στη µονάδα δεν 
περιέχει πετρέλαιο, γράσο ή χηµικά προϊόντα. Τα στοιχεία αυτά, µαζί µε την εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, 
καθιστούν τν  µονάδα φιλική προς το περιβάλλον. 
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