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  ملخص الوصف الفنى

The invention relates to a plant for the recovery of water from 

the atmosphere with the utilization of the difference in the air 

temperature between day and night, and the solar radiation and 

with the use of the adsorber and a heat reservoir for storing cold, 

as well as to a method of operating the plant, the plant comprises 

a structure in which blocks or slabs(5) of concrete, but 

preferably of stone, as heat storing means with air flow gaps(20) 

between them are reflected and in which directly above the heat 

reservoir, solar collector (6) which are adsorber packages at the 

same time, are disposed, a second heat reservoir preferably of 

blocks or slabs arranged in the same manner as in the first heat 

reservoir is so allocated to the first heat reservoir that the heat 

stored during the desorption phase by day in the first reservoir 

and the adsorbent is stored during a cold blowing phase as well 

as at the beginning of the following adsorption phase in the 

second heat reservoir by passing the exhaust air from the first 

heat reservoir through the second heat reservoir during the cold 

blowing phase so long until the temperature of the second heat 

reservoir is substantically equal to the temperature of said 

exhaust air, this heat is recovered from the second heat reservoir 

and supplied during the following desorption phase to the intake 

air of that phase before that air enters the adsorber package(6) by 

passing the intake air for the adsorber(6) through the second heat 

reservoir for preheating it during the following desorption phase 

  

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 الستخالص الماء من الجو باستخدام االختالفات في درجة يتعلق االختراع بجهاز

حرارة الهواء ما بين الليل والنهار واستغالل اإلشعاع الشمسي واستعمال دامع 

لتخزين البرودة ، كما يتعلق االختراع بطريقة لتشغيل الجهاز، ويشتمل  للحرارة

ض أن تكو من من الخرسانة وبع( 5)تركيب توضع فيه كتل أو بالطات  الجهاز على

فيما بينها، ( 02)الختزان الحرارة مع وجود فجوات لتدفق الهواء  الحجر، كوسيلة

وهي عبوات ( 9)مستودع الحرارة مجمعات شمسية  وحيث توضع مباشرة فوق



للحرارة يستحسن أن يكون من كتل أو  دامجة في نفس الوقت، ويقع مستودع ثان

األول، يقع هذا المستودع  ع الحرارةبالطات مرتبة بنفس الكيفية كما في مستود

مرحلة الفصل في النهار  بالنسبة للمستودع األول بحيث أن الحرارة المختزنة أثناء

بارد وكذلك عند بداية  في المستودع األول والدافع يتم تخزينها أثناء مرحله هبوب

تودع العادم من مس مرحلة الدفع التالية في مستودع الحرارة الثاني، بتمرير هواء

البارد الى  الحرارة األول من خالل مستودع الحرارة الثاني أثناء مرحلة الهبوب

العادم من  المدى الذي تصبح فيه درجة حرارة مستودع الحرارة الثاني بتمرير هواء

البارد  مستودع الحرارة األول من خالل مستودع الحرارة الثاني أثناء مرحلة الهبوب

 رجة حرارة مستودع الحرارة الثاني مساوية أساساالى المدى الذي تصبح فيه د

لدرجة حرارة هواء العادم المذكور، وتستخلص تلك الحرارة من مستودع الحرارة 

وترسل من خالل مرحلة الفصل التالية الى هواء تغذية تلك المرحلة قبل أن  الثاني

من خالل ( 9) بتمرير هواء التغذية الدافع( 9)الهواء الى العبوة الدامجة  يدخل ذلك

   الحرارة الثاني لتسخينه مسبقا أثناء مرحلة الفصل التالية مستودع

   LIECHTENSTEIN  بلد المنشأ
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