
 درصد از تمامی منابع آب کره زمین  از آب های شور هستند؟ 97ید که آیا میدان

 .در نتیجه آب دارای اهمیت بسیار بیشتری در میان مواد خام مورد نیاز مردم جهان خواهد بود

و شرب  آن قابل استفاده مصرف %3سطح کره زمین را آب پوشانده است که فقط  %60بدون در نظر گرفتن بخار آب در فضا 

آب سالم در دسترس از ذخایر یخچال های طبیعی است که در اثر گرمای محیط به آرامی آب شده و قابل استفاده می  %2 است.

نیمی از جمعیت جهان آب کافی برای آشامیدن نخواهند داشت. این مقدار به هیچ عنوان برای میزان رشد  2050تا سال  .گردد

 .معیت جهان کافی نیستج

GOODWATER کت اتریشی است که توسط سرمایه گذاران و تکنسین ها و متخصصین بازاریابی شروع به فعالیت کرده ریک ش

است. هدف ما قرار گیری در موقعیت واالیی از تکنولوژی است تا بتوانیم توسط آن به تولید و تامین آب شرب و صنعتی در مقیاس 

 اقدام کنیم. GOODWATERجهانی تحت نام 

GOODWATER القانه جدید برای حصول اطمینان در بازار و یافتن تکنولوژی های خ داوم در حال تحقیقات در زمینه آببه طور م

این  .لیتر آب شرب در روز تولید کنند 5000تا  30قادرند   این شرکت AWGسیستم های  رو به گسترش صنعت آب میباشد.

اعطا   ARINA شرکت نمایندگی انحصاری فروش محصوالت خانگی و صنعتی خود را در ایران به شرکت آرینا رهیافت تجارت

 نموده است .

    ATMOSPHERIC WATER GENERATORS (AWG)اهواز  آب تولید دستگاه

ان که دستگاههای تولید آب از اتریش در ایر  GOODWATERشرکت آرینا رهیافت تجارت نماینده رسمی و انحصاری شرکت 

  درصد را در سایزهای صنعتی و خانگی ارایه میدهد.   95~ 35رطوبت هوا در محدوده 

 

 

 مدل خانگی :

لیتر در شبانه روز  30 به ظرفیت آشامیدنی آب تولیدتوانایی  دستگاهاین  است، VFDبا نمایشگر  خانگییک مدل  HR-90HKمدل 

به دو     UVو استریلیزاسیون )میکرو فیلترها( پس از طی فرایندهای پیشرفته فیلتراسیون دستگاهشده توسط  تولید آب .را دارد

کرده و مشکل تامین و ذخیره سازی  تولیدمورد نیاز را در هر کجا و هر زمان  آب دستگاه .در دسترس می باشدصورت سرد و گرم 

  .سالم و بهداشتی ناممکن است حل می نماید آبسی به را برای مناطق دورافتاده و مکانهایی که دستر آب

 

سالم ،  بآشرب با کیفیت باالیی را در اختیار قرار می دهد بلکه پاسخگوی نیاز مصرف کننده به  آبنه تنها  آب تولید دستگاه

  .می باشد عاری از هرگونه آلودگیبهداشتی و 

 با استفاده از تکنولوژی دستگاهسالمت آنرا تضمین می نماید. این تولیدی، همواره تازگی و  آبفیلتراسیون مجدد و مداوم 

Reverse Osmosis   عمل کرده و توان پاسخگویی به  آبکننده  تولیدبه عنوان یک و با بهره مندی از ممبران ها وکربن فیلتر ها

  .سالم و بهداشتی را دارد آبنیاز روزافزون جهان به 

 

  .مصرفی خود دارند آبمنبع بسیار مطمئنی برای مکانهایی است که نیاز به کنترل باال بر روی   AWG آب تولید دستگاه

  .خالص است آبپزشکان و متخصصین اعتقاد دارند بهترین نوشیدنی برای سالمتی انسانها 

 

بدلیل عدم اتصال به  هوااز  آب تولید دستگاه .و آبسردکن ها دارد آبتفاوتهای بسیاری با دستگاههای تصفیه  آب تولید دستگاه



می کند که کامالً عاری از نیترات و کلر بوده و از این رو مناسبترین نوشیدنی برای انسانها  تولیدشبکه آبرسانی شهری آبی را 

ترکیبی از پیشرفته ترین تکنولوژی های روز جهان بوده که در نتیجه آبی  دستگاهبخصوص کودکان و خردساالن می باشد. این 

  .الً خالص و عاری از هرگونه مواد شیمیایی مضر مانند کلر را در اختیار قرار می دهدکام

 

  آب تولید دستگاهاز مزایای 

  آببدون نیاز به لوله کشی و فضا برای ذخیره سازی  •

 عملکرد عالی و کیفیت فوق العاده  •

 هزینه سرویس و نگهداری بسیار پایین  •

 پیشرفته تکنولوژی سرمایش و گرمایش  •

 تکنولوژی فیلتراسیون نوین  •

 کامال سالم و عاری از آلودگی با هزینه ناچیز  آب تولید •

 از هوای محیط  آب تولید دستگاهمعدنی و  آبمقایسه 

 

  GOODWATERاز دستگاه های  شده تولید آببا بطری شده  معدنی  آبتفاوت های 

شرب تازه مورد نیاز شما در هر لحظه که اراده  آبشده اند. ولی  تولیدماهها پیش از زمان مصرف  های پت  بطری درون  آب -1

  .می شود تولید HR-90HKتوسط دستگاه  کنید 

برخی اوقات دارای طعم بوده و حاوی مواد شیمیایی نگهدارنده می  آبهای درون بطری ها معروف به آبهای آشامیدنی و معدنی -2

  .شده ، تازه و عاری از هرگونه آلودگی و بدون مواد شیمیایی افزودنی است تولید آبکه  باشد در صورتی

یازی به ن آب تولید دستگاهنیاز به فضا برای نگهداری داشته و حمل و نقل بطریهای پر و خالی مشکل است اما در  آببطریهای  -3

  .فضا برای نگهداری بطری وجود ندارد

تولیدی این  آببطری وجود ندارد و امکان تقلب وجود دارد اما درون آبهای  تولیدن محکمی در رابطه با در برخی موارد قوانی  -4

ضور آن در ح تولیدمطابق استانداردهای جهانی بوده و بر اساس نتایج آزمایشگاهی کامالً عاری از هرگونه آلودگی است و  دستگاه

  . استقابل اطمینان  %100ام میشود و و مکان شما انج

شود و یا شرایط انتقال آب امکان پذیر نباشد. مهمترین کاربرد این دستگاه در شرایطی است که منابع آب به سختی یافت می

 های معدنی )که دارای مواد افزودنی بوده ونسبت به آب از این دستگاه و کیفیت باالی آبهمچنین پایین بودن هزینه بهره برداری 

 .دارند(، از جمله مزایای این دستگاه استدر معرض نور آفتاب قرار 

 


