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Водата няма заместител. Не може да се произвежда. Поради тази причина ние вярваме в

иновациите като единствен начин за решаване на предизвикателството с водата, пред което е

изправено човечеството и неговото бъдеще.

Ние обединяваме най-модерните изследвания в областта на електрохимията, нанотехнологиите

и биологичните сензорни технологии във водното инженерство.

Бутилираната вода свърши.

Производство на питейна вода в спешни случаи и извънредни ситуации.

Качество, компактност и иновация.
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PURE WATER PHONE BOX

Елиминира 99,9% от бактериите и 100%

от мътността. Преносим, здрав и

компактен. Проектиран за дезинфекция

и пречистване на вода на отдалечени

места, където няма захранване.

Изолирани къщи. Ферми със застояла

вода, където животните пият. И е

специално проектирана за хуманитарни

извънредни ситуации при природни

бедствия и военни действия.

Устройството се свързва към батерия за

захранване, но също така е възможно

да се свържете към вашия смартфон

чрез USB порт Type C.

Филтрите са лесни за почистване и са

сертифицирани NGS, EPS и CE.

Големи количества вода (до 2000 литра

на ден) без бактерии и готова за пиене.

Вид на 
захранване

Батерия Смартфон*

Продуктивност 50 l/h 25 l/h

Консумация 15 watt ,12 
v cc 2w 5v

Мембрана(0.1-
0.01 μm) 1 Millón l/u

Батерия 3800 MAh

Автономия 2,5 h

Издръжливост 
на батерията

500 цикли

Помпа (часове 

за използване)
2000 h

Дълбочина на 
помпата 5m

Тегло 1080 gr.

Размери 21 x 12 x 4,5 cm
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PURE WATER PHONE BOX PLUS
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Елиминира 99,9% от бактериите и 100% от

мътността. Преносим, здрав и компактен.

Проектиран за дезинфекция и пречистване

на вода на отдалечени места, където няма

захранване. Изолирани къщи. Ферми със

застояла вода, където животните пият. И е

специално проектирана за хуманитарни

извънредни ситуации при природни бедствия

и военни действия. Устройството се свързва

към батерия за захранване, но също така е

възможно да се свържете към вашия

смартфон чрез USB порт Type C.

Работи с повечето Работи с повечето

телефони Type-C и Micro USB

Вид на 
захранване

Батерия Смартфон*

Продуктивнос
т 100 l/h 40 l/h

Консумация 15 watt 12 v 
cc 2w 5v

Мембрана(0.1
-0.01 μm) 2 Millón l/u

Батерия 6500 MAh

Автономия 4 h

Издръжливост 
на батерията

500 ciclos

Помпа 2000 h

Дълбочина 5m

Тегло 1350 gr.

Размери 21 x 12 x 4,5 cm
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PURE WATER PHONE BOX PLUS
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Елиминира 99,9% от бактериите и 100%

от мътността. Преносим, здрав и

компактен. Проектиран за дезинфекция и

пречистване на вода на отдалечени

места, където няма захранване.

Изолирани къщи. Ферми със застояла

вода, където животните пият. И е

специално проектирана за хуманитарни

извънредни ситуации при природни

бедствия и военни действия.

Устройството се свързва към батерия за

захранване, но също така е възможно да

се свържете към вашия смартфон чрез

USB порт Type C.

Работи с повечето Работи с повечето

телефони Type-C и Micro USB

Вид на 
захранване

Батерия

Продуктивнос
т 50 l/h

Консумация 15 watt ,12 v cc

Мембрана(0,1
pm) 1 Millón l/u

Батерия 6500 MAh

Автономия 2,5 h

Издръжливос
т на 
батерията

500 ciclos

Помпа 2000 h

Дълбочина 5m

Тегло 1080 gr.

Размери 47 x 29 x 14 cm
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SOLARDISTECH BACKPACK
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Portable Solardistech е малко автономно устройство

(захранвано от фотоволтаична енергия), което

предлага страхотна оптимизация на

производителността.Това устройство може да

работи в извънредни ситуации, в случай на големи

бедствия или хуманитарна интервенция (армия,

спасителни екипи, полиция и др.), тъй като отговаря

на следните спецификации за ефективност:

ATA300, IP67, STANAG 4280 и DS81 - 41. Не се

нуждае от електрическа или хидравлична

инфраструктура. Незабавна доставка и гаранция за

висококачествена питейна вода. Компактно и

модулно устройство, предназначено за сухопътен и

въздушен транспорт. Благодарение на модулния си

дизайн, устройството е гъвкаво спрямо

техническите спецификации на индустрията. Не са

необходими реагенти или химикали, което

намалява оперативните разходи и

зависимостта.Качество на пречистената вода: мека

вода (реки, езера, резервоари и др.) с общо

количество суспендирани вещества <150 mg/l;

мътност <100 NTU; масла и мазнини <0,1 mg/l.

Потопяема помпа, изработена от

устойчива пластмаса и оборудвана с

гъвкав мъркуч . Микрофилтрация 0.1

mm - 0.01 mm.Електрическо

свързване Възможно е зареждането

на батерията с помощта на слънчеви

панели или конвенционален източник

на захранване. Гъвкав соларен

панел. Батерията има обхват от 8

часа, в зависимост от дълбочината на

извличане. Ръчно дозиране на

остатъчен хлор за дезинфекция

Производителност 200л/ч

Тегло 11,5кг.

Консумация 15 вата

Максимална дълбочина на извличане

6 м

Различни модели със следната

производителност Литри/ден 900 1800

2667 767 1534
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SOLARDISTECH RUGGED
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Solardistech RUGGED е малко самостоятелно

устройство (захранвано от фотоволтаици), което

предлага страхотна оптимизация на

производителността.Това устройство може да

работи в извънредни ситуации, в случай на големи

бедствия или хуманитарна интервенция (армия,

спасителни екипи, полицейски сили и др.). Места

без достъп до питейна вода. Не се нуждае от

електрическа или хидравлична инфраструктура.

Доставка и незабавна гаранция за питейна вода.

Компактно и модулно устройство, предназначено за

сухопътен и въздушен транспорт. Благодарение на

модулния си дизайн, устройството е гъвкаво спрямо

техническите спецификации на индустрията. Не са

необходими реагенти или химикали, което

намалява оперативните разходи и зависимост.

Качество на пречистената вода: мека вода (реки,

езера, резервоари и др.) с общо количество

суспендирани твърди вещества <15Omg/l; мътност

<100 NTU; масла и мазнини < 0,1 mg / l

Потопяема помпа, изработена от

устойчива пластмаса и оборудвана с

гъвкав мъркуч . Микрофилтрация 0.1

mm - 0.01 mm.Електрическо

свързване Възможно е зареждането

на батерията с помощта на слънчеви

панели или конвенционален източник

на захранване. Гъвкав соларен

панел. Батерията има обхват от 8

часа, в зависимост от дълбочината на

извличане. Ръчно дозиране на

остатъчен хлор за дезинфекция

Производителност 300л/ч

Тегло 65 кг.

Консумация 15 вата

Максимална дълбочина на извличане

5 м

Различни модели със следната

производителност Литри/ден 1600,

3600, 4800, 1600, 3600, 8000
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SOLARDISTECH 15
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Solardistech15 е проектиран да бъде инсталиран

навсякъде без нужда от електрическа връзка,

неговият източник на енергия от фотоволтаични

панели му позволява да бъде напълно

автономен.Той е проектиран да извършва

автоматични цикли на почистване и с възможност

за включване на уеб сървър, така че да може да се

управлява автономно.

Слънчева мощност 370W

Капацитет на батерията 180 Ah

Приблизително време за зареждане(в 

зависимост от географския район) 8-12 

часа

Автономност на батерията(в зависимост 

от дълбочината на екстракция) 6-8 часа

Максимална дълбочина на извличане 

20±5M

Максимален поток1200л/ч

Производство на питейна вода 8750 л/ден

Разход на сол 25кг/месец

уеб сървър(дистанционно моторизирано 

управление) GSM/GPRS

Размери в метри 2.20x1.80x1.60

Тегло 600 кг

Различни модели със следната 

производителност Литри/час 1500, 1500, 

2500, 400, 800,
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SOLARDISTECH WATERHOLE
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Оборудване за третиране на различните соли,

присъстващи във водоносните

хоризонти.Основната цел е пречистване на

потреблението на вода, за да се достигнат

параметрите на количеството соли в съответствие с

нормативната уредба. Инсталацията е проектирана

да работи със слънчева и/или конвенционална

енергия.КЛАДАНЦИ С ВИСОКА ПРОВОДИМОСТ,

НА ИЗОЛИРАНИ МЕСТАНуждае се от минимум

електрическа или хидравлична

инфраструктура.Доставка и незабавна гаранция за

висококачествена питейна вода. Филтриране за

директна консумация и възможност за хлориране.

Автоматизиран процес на почистване.Качество на

пречистената вода: солена вода до 100 mS/cm

(кладенец) с общо количество суспендирани твърди

вещества <150 mg/1; мътност <100 NTU.

Модел

WTG-Osmosi

Waterhole

WTG-Osmosi 

Waterhole PLUS

WTG-Osmosi Waterhole 

PLUS PLUS

Мощност (watt)
600 1100 1100

Соларен панел (watt) 2160 3240 4050

Батерия 2x24 Ah 2x50 Ah 4x50 Ah

L/ч 800 1600 2500

Почистване Auto. Auto. Auto.

Дълбочина(m) 30 30 30

Брой часове

Л/ден

8 8 11

6400 12500 18000
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SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA
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За морска вода или много солена вода До 45 000

mg/l общо разтворени твърди вещества Лесен за

инсталиране и работа.Производителност на

различните модели от 9 до 18,7 m3 / ден.

Компактен дизайн

Автоматични операции

Автоматично известяване за съобщения и грешки

Сензор за налягане във входа за вода и в мембраната

TDS-сензор

Възстановяване на енергия

Дуплекс и супер дуплекс стоманени компоненти

Помпи за високо налягане на Danfoss

GSM наблюдение и контрол

Лесно почистване, свързване и работа

WM400 WM480 WM900 WM900 WM187 WM220

Мощност (watt)

2100 700 2800 900 4900 2000

Соларен панел (watt) 3240 2160 4050 2430 5400 4050

Батерия 4x50 Ah 2x50 Ah 4x50 Ah 2x50 Ah 4x100 
Ah 4x50 Ah

л/ч 1000 1200 1300 1400 2600 2400

Почистване Auto. Auto. Auto. Auto. Auto. Auto.

Дълбочина (m) 3 3 3 3 6 8

Брой часове 4000 4800 9000 9000 18700 22000
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СПАСИТЕЛНА И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ
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Надуваеми шатри с арка. Бумове при разливи на нефт

Защитни стрелове от наводнения
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