
Wysokiej jakości odnawialne źródło 
wody pozyskiwanej z powietrza
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International Media Coverage

and many more…

https://news3lv.com/news/local/israeli-technology-at-ces-could-help-quench-southern-nevadas-growing-thirst-01-11-2019
https://www.theweathernetwork.com/news/articles/watergen-machine-clean-water-humidity-drought-natural-disaster-relief-israel/119524
https://twitter.com/tictoc/status/1084716801320280064
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=cKK12lmbiTs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=cKK12lmbiTs
https://twitter.com/tictoc/status/1084716801320280064
https://news3lv.com/news/local/israeli-technology-at-ces-could-help-quench-southern-nevadas-growing-thirst-01-11-2019
https://www.theweathernetwork.com/news/articles/watergen-machine-clean-water-humidity-drought-natural-disaster-relief-israel/119524


JAK TO DZIAŁA

Krok 3

Krok 1

Krok 2

Krok 4 Woda trafia do zbiornika, który 
utrzymuje ją w temperaturze poniżej 
5°C. W zbiorniku stale cyrkuluje i 
przepływa przez moduł UV. Te dwie 
funkcje gwarantują jej bezpieczeństwo 
i świeżość.

Powstała woda przechodzi przez proces 
oczyszczania i mineralizacji za pomocą 
filtrów kaskadowych. Wydajna lampa UV 
niszczy wszystkie mikroorganizmy i 
rozkłada szkodliwe substancje chemiczne, 
eliminując wszelką potencjalną obecność 
zanieczyszczeń biologicznych.

Powietrze jest następnie kierowane 
przez dwie jednostki wymiany ciepła 
Genius i rozpoczyna się proces 
chłodzenia.

Wbudowana dmuchawa pobiera 
powietrze z atmosfery do urządzenia. 
Tam dwusekwencyjne filtry powietrza 
eliminują cząstki stałe mniejsze niż 
2.5 mikrona, przekazując oczyszczone 
powietrze do produkcji wody.
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Czystości i jakości wody do picia NSF 55/53/61

NSF

Międzynarodowe Certyfikaty
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Watergen’s Products

Idealne dla przemysłu, 
w miejscach 

gdzie brak infrastruktury wodociągowej, 
dla budynków, osiedli, rolnictwa.

Do celów przemysłowych, budynki, 
szkoły, szpitale, stacje PKP, PKS, lotniska, 

centra sportowe, budowy, 
Obozowiska, wojsko, konstrukcje 

mobilne.

Świeża woda prosto z kranu, 
Bez instalacji hydraulicznej, idealna do 
biura, dla pracowników na budowie, w 

domu
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Coming soon

Idealne rozwiązanie dla budynków, biur, 
gospodarstw domowych, działek 

rekreacyjnych, na budowach, 
kampusach, na potrzeby przemysłu.

Wysokiej jakości, elegancki generator 
stworzony dla domu, w różnych kolorach,

pasujący do każdej kuchni lub 
niewielkiego biura do 20 pracowników.

Przenośny generator dla każdej rodziny,
na wyjazd, wycieczkę, biwak, 

nad wodę i w góry. Czysta woda zawsze 
pod ręką. 



Na pokładzie WODA TECHNICZNA Kampery MOBILE BOX

Up to 20 
liters/day 

https://outdoorx4.com/news-and-events/ford-utilizes-watergens-innovative-technology-for-its-recreational-vehicles/

Rozwiązania dla branży automotive

Up to 20 
liters/day 

Up to 50 
liters/day 

Up to 25 
liters/day 
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https://outdoorx4.com/news-and-events/ford-utilizes-watergens-innovative-technology-for-its-recreational-vehicles/


Zintegrowane rozwiązania dla branży automotive
Zapewniające kierowcy i pasażerom dostęp do czystej wody pitnej oraz do celów 
technicznych.

Samochody ciężarowe Transprt Publiczny Pociągi

Transport

Statki & Jachty



Szkoły/Uniwersytety

Obszary wiejskie

Szpitale Centra handlowe

Miasta

Kopalnie

Przedsiębiorstwa Statki Klęski żywiołowe

Obozy wojskowe

GEN-M – szeroki zakres zastosowania
Alternatywa i stałe źródło wody pitnej dostarczane do miejsc, w których woda
jest niezbędna, zapewniające bezpieczeństwo, beck-up, eliminujące ryzyko 
przestojów.



Commercial
Case Studies
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Follow us on

waterfromair.com.pl
wodazpowietrza.pl

https://www.facebook.com/watergen.official/
https://www.instagram.com/watergen_official/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCwOYOuR3xxmVFXMKPb-w70A
https://www.linkedin.com/company/watergen/?originalSubdomain=il
https://twitter.com/Watergen_Inc
http://www.watergen.com/

