Dou.gr - Sol-Brine: πρωτοποριακό σύστηµα αφαλάτωσης υλοποιείται ...

Στουρνάρας

1 of 2

τρόικα

Κεντρική

ληστεία

Ειδήσεις

προ ολυµπιακό µπάσκετ

Πολιτική

Οικονοµία

φάρµακα

Αθλητικά

Ψυχαγωγία

νέα

http://www.dou.gr/article.php?a=2918742

Λονδίνο 2012

Γυναίκα

Άντρας

Συρία

Τεχνολογία

Περισσότερα >>

Κόσµος

Video news

Αναζήτ ηση

Ο Σχολιαστής

Blogs

Τοπικά

Σχετικά άρθρα
Στο 1,5% η ύφεση στην
Ισπανία για το 2012
Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ
δράσεις για την ενηµέρωση
σχετικά µε τη «βιώσιµη»
οικιακή κατανάλωση και την
ανακύκλωση
Ελληνικά Καλώδια:
Συγκρότηση ..Σ. σε σώµα
Σύσκεψη υπό τον ..
Χριστόφια στην Κύπρο ενόψει
της άφιξης της τρόικας
Έλαστρον: Αγορά 378 ιδίων
µετοχών

Sol-Brine: πρωτοποριακό σύστηµα
αφαλάτωσης υλοποιείται στην Τήνο
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία: Την ανάπτυξη ενός
ενεργειακά αυτόνοµου συστήµατος ολικής εξάλειψης της
παραγόµενης άλµης από µονάδες αφαλάτωσης, υιοθετώντας
και εφαρµόζοντας την αρχή µηδενικής απόρριψης (Zero Liquid
Discharge) υλοποιούν η Σχολή Χηµικών Μηχανικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και η εταιρεία Culligan
Hellas ΑΒΕΕ στη Τήνο. Στόχος του συστήµατος είναι η υψηλή
ανάκτηση νερού σε ποσοστό άνω [...]

είτε όλο το άρθρο
εν υπάρχουν σχόλια. Γίνετε ο πρώτος
που θα σχολιάσει!
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.ηµοφιλέστερα αρθρα
Στην Κρεµόνα ο Χάρις
ΤΡΟΧΑΙΟ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ...

.ηµοφιλέστερα άρθρα Econews

Τελευταίες ειδήσεις Econews

Τα πρώτα λουκέτα σε δηµόσιους
οργανισµούς

MEDASSET: εκδηλώσεις στη Λευκάδα στις 16
Ιουλίου

ΠΑΣΟΚ: πρόταση για Ταµείο Αλληλεγγύης µε
έσοδα απ' τους υδρογονάνθρακες

Η Siemens συµβάλλει στην προώθηση της
ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη

Θεσσαλονίκη: εθελοντές µοίρασαν
σταχτοδοχεία στις παραλίες

έστω ένα µπράβο στην Ελλάδα

Οι «πράσινες» προτεραιότητες της Κυπριακής
προεδρίας της ΕΕ

Κουνουποκτονίες στην Αττική - Αναλυτικά οι
περιοχές

στενότερη συνεργασία Ελλάδος - Λιβύης

Λιβαδειά: Φωτοβολταϊκός φωτισµός σε 80
στάσεις λεωφορείων

Greenpeace: µε 1,5 δις ¤ επιδότησε η Ελλάδα
τα ορυκτά καύσιµα

Το µυστικό της αιώνιας ζωής κρύβεται στα
διαστηµικά ταξίδια;

Στα πρόθυρα νέας επισιτιστικής κρίσης ο
πλανήτης

Always-on DRM για το Fortnite

Πεταλούδες: πάνω από 70 είδη έχουν
καταγραφεί στο Πήλιο - Το έργο συνεχίζεται

ΠΟΜΙ∆Α: Στους λογαριασµούς ∆ΕΗ να
µείνουν τα δηµοτικά τέλη

Ο κύριος...γενικώς!

Σκιάθος: αντιπυρική προστασία µε µπλε
βαρέλια από τις µυδοκαλλιέργειες

Καθαρισµός δασικών δρόµων στο Αιγάλεω

Free Evia
Άσµουσεν: Οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να πουν
Αβραµόπουλος - Χαγιάλ: Συµφωνία για
Νέα ανταµοιβή για το Recruit A Friend του
WoW

Μαθήµατα Ελληνικών και Τουρκικών

Πρωτοσέλιδα εφηµερίδων
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Προκατ Σπίτια
∆ες πόσο εύκολο είναι να βρεις αυτό που
ψάχνεις χάρη στο νέο Vrisko.gr!
www.Vrisko.gr

Greek English Translation
Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να βρεις αυτό που
ψάχνεις: Χρυσός Οδηγός!
www.xo.gr

audiobooks
Τα βιβλία έχουν τη δική τους φωνή! Ακούστε
ένα βιβλίο
www.ikkproductions.com

Φωτοβολταικά ΕΝ∆ΡΑΝΕΙΑ
Μελέτη, προµήθεια και εγκατάσταση Κάντε την
έξυπνη κίνηση
www.endrania.gr
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Tα δηµοφιλέστερα αρθρα

Tελευταία άρθρα

.είτε ακόµη
NEWSLETTER

- Κυριακάτικες εφηµερίδες
(15-7-2012)
- Επαναδιαπραγµάτευση
τώρα... όχι αργότερα!
- Πόνος και θλίψη για την
18χρονη Ραφαέλα Συγκλονιστικά µηνύµατα
από φίλους της για τον χαµό
της
- ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 66 ΧΡΟΝΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ...
- 18χρονη το νέο θύµα της
ασφάλτου στην Κρήτη

- Κλιµακώνεται η
σύγκρουση Κυβέρνησης Περισσού για την
Χαλυβουργία
- Τον υπουργό Ναυτιλίας
επισκέφθηκε ο Β.
Μιχαλολιάκος
- El gasto p?blico crece un
9% en 2013 por los intereses
y la Seguridad Social
- TOUR DE FRANCE Percorso
per attaccanti La 18/a
tappa in diretta
- Sciopero tpl, alta adesione
disagi nelle principali citt?

- Συµβαίνουν εις την
Εσπερίαν, αλλά... ποτέ εν
Ελλάδι
- Στη Ρόδο το πυρηνοκίνητο
αεροπλανοφόρο ...
- Πως δικαιολογεί η
Microsoft την απουσία
επιλογών browser στα Win7
SP1
- Πάτρα - Τώρα: Φωτιά
στον καταυλισµό των Ροµά
στο Ρηγανόκαµπο
- Σοβαρή καταγγελία
αναγνώστριας για µεγάλη
απάτη στα Χανιά!
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