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Τερληθή Πεξηγξαθή 

Σπζηήκαηνο Αλαθύθιωζεο Γθξίδνπ Νεξνύ 

HYDROKYKLOS-GW 

 

Ηκηαθάζαξηα ή «γθξίδα» λεξά (Greywater) 

Ηκηαθάζαξηα ή «γθξίδα» λεξά» (Greywater) είλαη ηα απόλεξα πνπ πξνέξρνληαη από νηθηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ην ληνπο, ηνπο ληπηήξεο θαη ην πιύζηκν ησλ ξνύρσλ.  

Τα λεξά απηά, πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ιεγόκελνύο «κε ζπκβαηηθνύο πδάηηλνπο πόξνπο», 

κπνξνύλ λα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιειε δεμακελή θαη κε εηδηθή επεμεξγαζία λα αλαθηώληαη θαη λα 

επαλαρξεζηκνπνηνύληαη.  

 

Σύζηεκα αλαθύθιωζεο greywater HYDROKYKLOS-GW 

Τα ζπζηήκαηα αλαθύθισζεο γθξίδνπ λεξνύ HYDROKYKLOS-GW παξάγνληαη ζηε Γεξκαλία κε ηελ 

ζπλεξγαζία ηεο ΕΝΥΑ Engineering.  

Γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο, ηέζεθαλ σο πξναπαηηνύκελα ε πςειή κεραληθή αμηνπηζηία θαη 

ε ελεξγεηαθή απόδνζε. Γηα ην ιόγν απηό, επηιέρζεθαλ πςειήο πνηόηεηαο κεκβξάλεο 

ππεξδηήζεζεο (Ultra-Filtration) κε δηάκεηξν πόξσλ < 50 nm, πνπ εγγπώληαη εμαηξεηηθή πνηόηεηα 

αλαθηεκέλνπ λεξνύ. Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ θαζαξνύ λεξνύ (δηεζήκαηνο) εμειίρζεθε θαη 

παηεληαξίζηεθε κηα ζπλδπαζκέλε ηερλνινγία ππνπίεζεο θαη Airlift πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπηζηία 

θαη ζηε ρακειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε.  

Τα ζπζηήκαηα HYDROKYKLOS-GW παξαδίδνληαη είηε σο πιήξεο παθέην ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 

(αληιίεο, ζπζηνηρίεο κεκβξαλώλ, πίλαθαο ειέγρνπ) γηα εθαξκνγή ζε επηηόπηεο δεμακελέο είηε σο 

νινθιεξσκέλν παθέην κε πιαζηηθέο δεμακελέο, γηα ππόγεηα ή ππέξγεηα ηνπνζέηεζε. Τα 

ζπζηήκαηα εμνπιίδνληαη θαη’ επηινγήλ κε ηειεεηδνπνίεζε θαη ηειερεηξηζκό γηα βέιηηζην έιεγρν 

θαη ειάρηζην ρξόλν επέκβαζεο.  

Όια ηα κνληέια HGW κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε ηα ζπζηήκαηα ρξήζεο βξόρηλνπ λεξνύ 

HYDROKYKLOS-RW γηα κέγηζηε εμνηθνλόκεζε λεξνύ. 

 

Εθαξκνγέο  

 Καδαλάθηα ηνπαιέηαο, πιπληήξηα ξνύρσλ 

 Πιύζηκν απηνθηλήησλ θαη νηθηαθώλ ρώξσλ  

 Άξδεπζε θήπσλ 
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Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα ζπζηήκαηνο HYDROKYKLOS-GW 

 Δπλακηθόηεηαο επεμεξγαζίαο εκεξήζηνπ πδξαπιηθνύ θνξηίνπ έσο 10.000 ltr (ηζνδπλακεί 

κε ην θνξηίν «γθξίδνπ» λεξνύ 200 αηόκσλ). Εμηζνξξόπεζε ησλ αηρκώλ ράξε ζηε 

κεηαβαιιόκελε ζηάζκε ηνπ MBR. 

 Έσο 50% εμνηθνλόκεζε θξέζθνπ λεξνύ από ην δίθηπν ύδξεπζεο.  

 Υςειή πνηόηεηα αλαθηεκέλνπ λεξνύ πνπ ππεξθαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο επξσπατθήο 

νδεγίαο γηα λεξά θνιύκβεζεο. Αλάθηεζε λεξνύ ζε πνζνζηό ζρεδόλ 100%. 

 Παηεληαξηζκέλε ηερλνινγία ζπζηήκαηνο ππνπίεζεο / Αirlift  ζηελ εμαγσγή ηνπ θαζαξνύ 

λεξνύ γηα κέγηζηε αμηνπηζηία θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

 Απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία κέζσ πξνγξακκαηηδόκελεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο (PLC). 

 Δπλαηόηεηα ηειεκεηξίαο θαη ηειερεηξηζκνύ κέζσ δηθηύνπ GSM ή ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

(πξναηξεηηθόο εμνπιηζκόο). 

 Σπλδπάδεηαη κε ζύζηεκα ρξήζεο βξόρηλνπ λεξνύ HYDROKYKLOS-RW 

 Εύθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε θαη θηιηθό ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε. 

 Ειάρηζηε απαίηεζε ρώξνπ. 

 Εθαξκνγή θαη ζε πθηζηάκελεο δεμακελέο. 

 Δελ απαηηείηαη θαλέλα ρεκηθό πξόζζεην.  

 

Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο  

 
Τα ζπζηήκαηα αλαθύθισζεο γθξίδνπ 

λεξνύ HYDROKYKLOS-GW απαξηίδνληαη 

από ηξία θύξηα κέξε:  

α) ηνλ βηναληηδξαζηήξα κεκβξαλώλ 

(Membrane BioReactor MBR),  

β) ηε δεμακελή απνζήθεπζεο θαζαξνύ 

λεξνύ κε ην πηεζηηθό ζπγθξόηεκα θαη,  

γ) ηελ θνλζόια ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 
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Ο βηναληηδξαζηήξαο κεκβξαλώλ (MBR) απαξηίδεηαη από δεμακελή θαηάιιειεο 

ρσξεηηθόηεηαο ζηελ νπνία ζπιιέγνληαη ηα εκηαθάζαξηα λεξά θαη εληόο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη 

εγθαηεζηεκέλν ην δίθηπν ππνβξύρηνπ αεξηζκνύ θαη ην ζύζηεκα ησλ κεκβξαλώλ ππεξδηήζεζεο 

ηύπνπ επίπεδνπ θύιινπ (flat sheet). Αλάινγα κε ηε δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ, ε δεμακελή 

ηνπνζεηείηαη εληόο ή εθηόο ηνπ θηηξίνπ, ππόγεηα ή ππέξγεηα.  

Η δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ πεξηιακβάλεη αεξηζκό ησλ πδάησλ θαη θηιηξάξηζκα δηακέζνπ ηεο 

κεκβξάλεο ππεξδηήζεζεο (κέγεζνο πόξσλ 0,1 – 0,01 κm) γηα ηελ θαηαθξάηεζε ησλ ηώλ θαη 

βαθηεξίσλ. Έηζη ην λεξό απαιιάζζεηαη από θάζε νζκή, ξύπν θαη κηθξόβην θαη κέζσ ηεο 

παηεληαξηζκέλεο ηερλνινγίαο Airlift εμάγεηαη πξνο ηε δεμακελή απνζήθεπζεο γηα ρξήζε. Ο 

απηνθαζαξηζκόο ηεο κεκβξάλεο εμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπλερή παξνρή θπζαιίδσλ αέξα, κεζαίνπ 

κεγέζνπο, από ην θπζεηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

  

 

 

Η εμαγσγή ηνπ ππεξθάζαξνπ λεξνύ (δηήζεκα) επηηπγράλεηαη κε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ηεο 

πδξνζηαηηθήο πίεζεο ηνπ λεξνύ θαη ππνπίεζεο κέζσ κεραληθήο αληιίαο θελνύ. Τν πιαίζην ηεο 

κεκβξάλεο θέξεη θαηάιιειν δνρείν δηεζήκαηνο ζην νπνίν θαηαιήγεη ην δηήζεκα. Όηαλ ην δνρείν 

δηεζήκαηνο γεκίζεη, ν πίλαθαο ειέγρνπ δίλεη εληνιή γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ. Σηε θάζε απηή, κηα 

ηξίνδε βάλα εθηξέπεη ηνλ αέξα πιύζεο ησλ κεκβξαλώλ πξνο ην ζύζηεκα αεξαληιίαο (air-lift) θαη 

έηζη ην δηήζεκα αλπςώλεηαη πξνο ηε δεμακελή ζπιινγήο θαζαξνύ λεξνύ.   

Σηελ δεμακελή θαζαξνύ λεξνύ, απνζεθεύεηαη ην επεμεξγαζκέλν λεξό, από όπνπ κέζσ ηνπ 

πηεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηξνθνδνηείηαη ην δίθηπν αλαθηεκέλνπ λεξνύ ηνπ θηηξίνπ.  

Σε πεξίπησζε αλεπαξθνύο πνζόηεηαο αλαθηεκέλνπ λεξνύ, ε δεμακελή θαζαξνύ λεξνύ 

πιεξώλεηαη απηόκαηα από ην δίθηπν πόζηκνπ λεξνύ (ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηεο 

EN1717). 
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Η θνλζόια ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπνζεηείηαη ζε ζηεγαζκέλν ρώξν 

πιεζίνλ ησλ δεμακελώλ θαη παξαδίδεηαη έηνηκε πξνο ηνπνζέηεζε, κε όια ηα 

ειεθηξνκεραλνινγηθά κέξε πξνεγθαηεζηεκέλα. Η θνλζόια πεξηιακβάλεη ηνλ αεξηζηήξα, ηελ 

αληιία θελνύ, ηνλ ειεθηξνληθό πίλαθα έιεγρνπ θαη ηηο ειεθηξνβάλεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη  ηνλ 

αηζζεηήξα ζηάζκεο. Πξναηξεηηθά, ην ζύζηεκα κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί κε δπλαηόηεηα 

ηειεεηδνπνίεζεο θαη ηειερεηξηζκνύ (ηειεκεηξία). 

  

 

     

 

 

 

 


