
Autonoom op een Gdeks
eiland
Op hct Crekse eildnd Cdvdos, gelegen ten
zu dcf van Kretà in de Libirclrc zee, staat e€n
kenc autonome Tonnecentrale van 20
kilowalt Het pÍolecl dai door de Europe5e
unre cn pro'lu.ent Sienrens 5olàr werd
geÍinancierd moesi technische Ên e.onomi
lcne gcSevens opeveren voof de pÍodu(le

en cxport van zonneccttcr naaf Arabischê
landcn. Met het projecl wildc men ook de
lccíonrstand eheden van de bewoneE

Het systeenr voorziet twee van de vief dorpen
op hcl .iland van elektricncir voor de opstag
vdn dc eleklr.le I wordt gcbruik gemaakl

van een oodzuuraccu Bcha ve de TonneGn.
trale zijn op het e and vcclautonóne
zonncpanÊlen gepaarlr bt de huizen rn de

Dc weeEomstandighedcn op d t meest
zuide Llke eiland van Europa (op de Cdnari.
sc r re  e lan ' len  nd)z i jn  op l imaa lvoor  zonne.
encrgrc Met 'le verandefng van de stand van
de zof gedurende hctjaar wordt ook de hoek
vaf de panelen aangcpasl aan de rneest

|n atEeregen get'iedcf, zoals op d I eitand, is
zoffe enÊÍ8ie een gocd a temalieí vooÍ
clckÍ citeitsopwekkrng door nriddel vdn
diesÊlgeneÍaloren en lossiele brandstoiien
hel is s.hoon vcilig st en onderhoudsvrit cn

sàat ,ng rnee.
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l)e zonne.enttdle van 2A kW vaazpl twee.lorpen ran ete|ttuibn

th de neet algel.g.n daÍpen ziin ouloname zonneponelen geptdotst

zalnè€neryle: ho2zo niuw?
tn het (weterÉ,óaqetijk) tii.ts.htiÍ ttoine von
21 septentut 1882 (dus 117joot geEden)
wud een dtulqus gelMnd die wetd
aangedrcven doot een  oonmochhe
wacnvon .le tldnn weÍl gepÍoduceeft dooÍ
zonnofiomte Deze illl4rotie tnnl de
denalstra{te k Panjs in dot por. 81j dE
gelegmhei.t dtuke de omgedÍeven drukpets
ln ruín \,iet uur tijds 20oo exenptaten von de
speriole z.lilie Soleil louhol .
De zonnes.holel ho.l een .lioneta von 3,5
n€4u. k hel brcndpunt wos een boilel
ge|taotst waann het wotet doot de
zonnêwaínle wed vqhiL De íoon wed
veívotgens naat .te ketet (kts) geleid en zette
vta Qal zuigd 22n Mndniftuiet in b€weging.
Deze dtQq via een dwn de drukWE
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