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Snadný transport a instalace

Kontejnerové řešení autonomního za-
řízení S.A.W.E.R. je navrženo tak, aby 
se i s instalačním materiálem vešlo do 
námořních přepravních kontejnerů, 
včetně rozkládací nosné konstrukce  
a modulů solární střechy. Díky standar-
dizovaným rozměrům kontejnerů je 
zařízení snadno transportovatelné na 
nákladních automobilech, po železnici 
nebo lodní přepravou. Kontejnery jsou 
certifikovány pro námořní dopravu.  
V případě umístění do podvěsu pod  
helikoptérou mohou být rychle dopra-
veny do odlehlých míst, kam nevedou 
žádné pozemní ani vodní cesty.

Česká oáza na EXPO 2020 v Dubaji 

Systém S.A.W.E.R. pro pavilon reprezentující Českou republiku na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji je vý-
sledkem spolupráce Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a Botanického ústavu Akademie věd  
České republiky. Zařízení s produkční kapacitou 500 litrů vody denně, které využívá stejnou technologii jako kontejnerové  
provedení, je vyprojektováno jako součást vybavení pavilonu a bude zavlažovat oázu vyrůstající z písku kolem pavilonu.  
Získávání vody ze vzduchu a kultivace pouště na úrodnou zahradu bude centrálním tématem Českého pavilonu. 

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad, +420 224 356 701, info@uceeb.cz, www.uceeb.cz

Autonomní zařízení umožňuje v suchém horkém 
klimatu produkovat pitnou vodu, kterou je možné 
použít pro lidskou spotřebu, napájení hospodář-
ských zvířat nebo pro zavlažování rostlin.  



Produkce 

Typová jednotka S.A.W.E.R. využívá celkový průtok venkovního vzduchu 2000 m3/h a v suchém a horkém prostředí pouš-
tě (klimatické podmínky Rijád) vyprodukuje v autonomním provozu průměrně 100 litrů denně. Pokud je zařízení napoje-
no na síť, produkce je zhruba dvojnásobná. V takovém prostředí má zařízení S.A.W.E.R. oproti běžným čistě kondenzačním  
zařízením osmkrát vyšší produkci vody. 

V případě typických pouštních podmínek: teplota vzduchu 30 °C a relativní vlhkost 20 % vyprodukuje zařízení S.A.W.E.R.  
při ideální dodávce energií každou hodinu 8 litrů pitné vody, zatímco pouhým zchlazením vzduchu chladičem o teplotě 5 °C 
se nezíská voda žádná. 

Kontejnerové řešení 

Autonomní zařízení S.A.W.E.R. se skládá ze dvou kontejnerových jednotek. Produkční kontejner obsahuje sorpční jednot-
ku, zásobník vody a úpravnu na pitnou vodu. Produkční kontejner lze zapojit na třífázovou elektrickou síť a samostatně  
dodávat pitnou vodu. Pro autonomní provoz je nutné přidat energetický kontejner, který obsahuje bateriové úložiště, akumu-
látory tepla a chladu a dále solární střechu realizovanou nad oběma kontejnery. Propojením střechy a kontejnerů je možné 
pitnou vodu produkovat a dodávat autonomně bez napojení na energetické sítě. Kontejnery mají vnější půdorysné rozměry  
2,4 x 6,0 m a výšku 2,9 m.

Autonomní provoz

Zařízení S.A.W.E.R. může být provozováno zcela autonomně bez potřeby vnější energie. Energii na svůj provoz získává  
z místního prostředí: elektrickou energii na pohon chladicího zařízení a ventilátorů z fotovoltaických modulů, teplo pro ohřev  
vzduchu ze solárních tepelných kolektorů a chlad pro předchlazení vzduchu z fotovoltaicko-tepelných kolektorů využitých 
pro noční chlazení. Provoz doplňuje akumulace energie ve formě bateriového úložiště a akumulátorů tepla a chladu. Zařízení 
může zároveň pracovat v hybridním režimu, tzn. za částečného nebo úplného napojení na elektrickou síť nebo mobilní zdroj 
elektrické energie.

Zařízení S.A.W.E.R. je proto vhodné jak do oblastí napojených na infrastrukturu (voda, elektrická energie), tak především  
do oblastí, kde žádná infrastruktura není. Zařízení je optimalizováno pro provoz v horkých a suchých oblastech (pouště), 
nicméně pro jiné oblasti je možné proces optimalizovat. 
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Princip

Zařízení pracuje na principu adsorpce a desorpce vzdušné 
vlhkosti. Hlavní součástí je sorpční jednotka s desikačním 
výměníkem, který umožňuje odvlhčit i vzduch s nízkým  
obsahem vodní páry vyskytující se v pouštních podmínkách. 
Jednotka nasává venkovní vzduch, odvlhčí ho a odvlhčený 
odvádí do okolního prostředí. Potom se podstatně menší 
proud vzduchu ohřívá na vysokou teplotu, desikantu odebe-
re naakumulovanou vlhkost a tím se výrazně navlhčí. Na ve-
stavěném chladiči v jednotce pak vysoká vlhkost ze vzduchu 
vykondenzuje jako kapalná voda. Tímto způsobem je možné  
získat vodu i v podmínkách pouště, ve kterých ji běžné  
kondenzační chladiče neprodukují.
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Produkce vody

kondenzační zařízení S.A.W.E.R. (sorpční zařízení)


