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eec EECMmzis radiacia



eec EEC
mzis energia

mzis energia miiReba mzis
pirdapiri gamosxivebidan da
siTbodan. am energiis
utilizacia SesaZlebelia
garkveuli formis mqone
modulebis saSualebiT an
mzis koleqtorebis meSveobiT
(mzis energiaze momuSave.

mzis energia miiReba mzis
pirdapiri gamosxivebidan da
siTbodan. am energiis
utilizacia SesaZlebelia
garkveuli formis mqone
modulebis saSualebiT an
mzis koleqtorebis meSveobiT
(mzis energiaze momuSave.

wylis gamaTbobeli), romlis gamoyeneba SesaZlebelia:
cxelwyalmomaragebisaTvis, gaTbobisaTvis, sasoflo-
sameurneo produqciis gamoSrobisaTvis.

• mzis eleqtrosadgurebis (PV-sistemebi) gamoyenebiT
xdeba mzis energiis eleqtroenergiad gardaqmna



eec EEC
Mmzis radiaciis ganawileba
msoflioSi kvtsT/m2 weliwadSi



eec EECmzis dRiuri radiacia zonebis
mixedviT kvtsT/m2 dReSi



eec EEC

pirdapiri mzis gaTboba

iribi mzis gaTboba izolirebuli mzis gaTboba

mzis pasiuri gaTboba



eec EEC

•cxeli wylis
miReba

•mzis Tbo
sadguri;

•mzis
eleqtrosadguri

Mmzis energiis
pasiuri gamoyeneba:

Amzis energiis aqtiuri
gamoyeneba

Mmzis danadgarebSi mzis energias da
mzis Suqi gardaiqmneba Tbur energiad da
eleqtroenergiad

•cxeli wylis
miReba

•mzis Tbo
sadguri;

•mzis
eleqtrosadguri



eec EECMmzis Tburi sadguri



eec EEC

Mmzis Tburi sadgurebis ganviTereba
msoflioSi



eec EEC
Mmzis mili

Mmzis sxivi xvdeba saxuravze
mowyobil mzis milSi da Werze
mowyobil difuzeridan ireklavs
sxivs oTaxSi. Mmzis milis sigrZes
efeqturi maqsimumi aRwevs 8 m.  TiTo
metrze ikargeba sxivis 10% da 16% -iT
mcirdeba milis yovel muxlSi.
3X3 m gasanaTeblad saWiroa 300mm
diametris mili. koridorebisaTvis
(2m) 300 m mzis mili 3 m intervaliT.
montaJdeba
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eec EEC



eec EEC
mzis xilis saSrobi



eec EEC
Mmzis Rumeli



eec EEC
Mmzis cxeli wylis koleqtoris

muSaobis sqema



eec EEC

Mmzis cxeli
wylis koleqtori

2006



eec EEC

Mmilovani koleqtori



eec EEC
Mmzis cxeli wylis koleqtorebis
moxmarebis 10 lideri qveyana



eec EECMmzis energiis gamoyenebis magaliTebi
saqarTveloSi

140000 m2 1985-1991 wlebSi



eec EEC
sademonstracio proeqtebi (2012–2013 წწ)

სენაკი,უმწეოთა
სასადილო და ფოთის
თუბდისპანსერი
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ქუთაისი, ხანდაზმულთა
პანსიონატი

ქედელი, თერაპიის
ცენტრი

მეტეხი,საოჯახოტიპის
ბავშვთა სახლი



eec EEC

sademonstracio proeqtebi (2012–2013 წწ)

203 საჯარო სკოლა–2000ლ
მოცულობის ინტეგრირებული მზის
წყალგამაცხელებელი სისტემა

თბილისი SOS ბავშვთა სოფელი
16 კოტეჯში დამონტაჟდა 300ლ
მოცულობის წნევიანი გაყოფილი
მზის წყალგამაცხელებელი სისტემა,

თბილისი SOS ბავშვთა სოფელი
16 კოტეჯში დამონტაჟდა 300ლ
მოცულობის წნევიანი გაყოფილი
მზის წყალგამაცხელებელი სისტემა,

თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი–
4540ლ მოცულობის
ინტეგრირებული მზის
წყალგამაცხელებელი სისტემა



eec EEC
sasargeblo cnobebi

 saSualod adamianze dReSi 50 litri
cxeli wylis moxmareba sakmarisad
iTvleba;

 dRiurad 50 litris cxeli wylis
miRebas uzrunvelyofs 1-1.5 m2 mzis
koleqtori;

 wylis avzis moculoba ganisazRvreba
mzis koleqtoris farTis Sesabamisad

(1 m2 farTobze ------ 40 - 70 litriani
avzia saWiro);

 saSualod adamianze dReSi 50 litri
cxeli wylis moxmareba sakmarisad
iTvleba;

 dRiurad 50 litris cxeli wylis
miRebas uzrunvelyofs 1-1.5 m2 mzis
koleqtori;

 wylis avzis moculoba ganisazRvreba
mzis koleqtoris farTis Sesabamisad

(1 m2 farTobze ------ 40 - 70 litriani
avzia saWiro);
2 m2 mzis koleqtoris Rirebuleba:

 adgilobrivi warmoebis – 800 lari;

 ucxouri warmoebis 1500 lari.



eec EEC

Mmzis energiis aqtiuri
gamoyeneba



eec EEC

akumulatori

sadenebi

PV sistemis ZiriTadi nawilebi

akumulatori

sadenebi



eec EEC

100%

80%

Mmzis modulebi

M

10 sm x 10sm
farTobis moduli

gamoimuSavebs

1 vt
eleqtroenergias

50%

30%

MPV-mwarmoebeli qveynebi:iaponia,
CineTi, germania, taivani,



eec EEC

qveyana DC pikuri
simZlavre

(mgv)

gvtsT/

w

simZlavris

Kkoefic.

espaneTi 60 85 0.16

msoflioSi udidesi mzis
eleqtrosadgurebi (40 mgv meti simZlavris)

(2008-2009)

espaneTi 60 85 0.16
germania 54
germania 53 53 0.11
espaneTi 50
portugalia 46 93 0.23
germania 45
germania 41
germania 40 40 0.11



eec EECmagaliTebi



eec EEC
PV proeqtebi saqarTveloSi

saqarTveloSi mzis
eleqtrosadgurebis jamuri
simZlavre 5000-20000 W

JumatiUreki Batumi

saqarTveloSi mzis
eleqtrosadgurebis jamuri
simZlavre 5000-20000 W



eec EEC

daviT garejis monasteri

mzis energiis gamoyenebis magaliTebi

saqarTveloSi



eec EEC

tuberkulozis dispanseris bavSTa
ganyofilebaSi damontaJebulia
100V mzis sadguri da 300l mzis
koleqtori

mzis energiis gamoyenebis magaliTebi

saqarTveloSi

tuberkulozis dispanseris bavSTa
ganyofilebaSi damontaJebulia
100V mzis sadguri da 300l mzis
koleqtori

250vt  sadguri ukana
fSavSi

45 vt sadguri
axmetis r-nSi
sof.buxrevi

13 –ti 50vt  sadguri 8 mTa TuSeTis
sof.elSi



eec EECPV projects in Georgia



eec EEC
სადემონსტრაციო პროექტები (2012–2013 წწ)

ლაგოდეხის დაცული
ტერიტორია, გურგენიანის
რეინჯერთა სახლი
240 ვტ.სიმძლავრის სადგური

ქედელი,თერაპიის ცენტრი
50 W სიმძლავრის სადგური



eec EEC

19, d.Ggamrekelis q. ,Tbilisi, 0160

Tel.: 2242540; 2242541

Fax: 2242542

eecgeo@eecgeo.org

www.eecgeo.org

Ddidi madloba

19, d.Ggamrekelis q. ,Tbilisi, 0160

Tel.: 2242540; 2242541

Fax: 2242542

eecgeo@eecgeo.org

www.eecgeo.org


