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Watergen: Čerstvá a filtrovaná voda ze vzdušné 
vlhkosti k dispozici kdykoliv a kdekoliv

› Izraelská společnost získává pitnou vodu ze vzdušné vlhkosti
› Patentovaná technologie funguje jako velmi účinná klimatizace
› UV záření ničí viry a bakterie a odbourává chemické látky

Mladá Boleslav, 23. května 2022 – Ve voze ŠKODA AFRIQ je použit generátor pitné vody od 
společnosti Watergen. Inovativní izraelská společnost se z místní technologické firmy stala 
jedním z předních světových dodavatelů systémů pro atmosférickou úpravu pitné vody. Díky 
patentované technologii získává Watergen pitnou vodu z vlhkosti okolního vzduchu. 
Díky tomu tak může vyrábět pitnou vodu třeba i na poušti. 

Zajímavým prvkem, který žáci Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO namontovali pod odborným
dohledem do vozu ŠKODA AFRIQ, je generátor pitné vody od společnosti Watergen. Závodní vůz pro 
pouštní rally tak svým jezdcům neustále dodává čistou, mineralizovanou pitnou vodu. Jeho použitím 
ve voze AFRIQ upozorňuje ŠKODA AUTO na tuto technologii, která může pomoci snížit nedostatek 
vody i v pouštních oblastech, například v severní Africe. Snížení potřeby lahví na vodu také snižuje 
množství plastového odpadu a tím i uhlíkovou stopu.

Získávání vody ve čtyřech krocích
Získávání pitné vody ze vzdušné vlhkosti patří mezi nejdůležitější a nejmodernější technologie 
získávání vody. Společnost Watergen je průkopníkem v této oblasti a svou technologii si nechala 
patentovat. Společnost byla založena v roce 2009, je držitelem celkem 42 patentů a své výrobky 
prodává ve více než 85 zemích světa. Watergen spolupracuje také s vládami a nevládními 
organizacemi na snížení nedostatku vody v mnoha regionech světa. Proces získávání vody 
ze vzduchu probíhá ve čtyřech krocích. Ventilátor nejprve nasaje vzduch a zabudovaný filtr poté 
odstraňuje prach a nečistoty. Vyčištěný vzduch prochází tepelným výměníkem GENius, kde 
kondenzuje na vodu. Takto získaná voda pak prochází kaskádovým filtrem, kde se dále čistí a 
mineralizuje. Během tohoto procesu UV světlo ničí mikroorganismy a rozkládá škodlivé chemické 
látky. Voda se pak uchovává v zásobníku, kde nepřetržitě cirkuluje. I zde UV světlo ničí zbývající viry 
a bakterie.

Instalace ve voze ŠKODA AFRIQ
Portfolio společnosti Watergen zahrnuje různé výrobky pro průmyslové a soukromé využití a také 
verze s vnitřní nádrží na vodu pro použití v automobilech. Ve voze ŠKODA AFRIQ je použito řešení 
na míru s využitím stávajících komponentů. Nádrž je umístěna na levé straně u zadních dveří ve 
stejném boxu jako filtrace vody, mineralizace a UV čistič. Držák na kelímek, místo čepování vody 
a kontrolní displej jsou spojeny dohromady a připojeny k palubní desce. Stisknutím tlačítka teče voda 
do kelímku, dokud uživatel přívod vody nezastaví. Současně se na displeji zobrazuje aktuální stav 
nádržky na vodu a teplota a vlhkost vzduchu. Hlavní jednotka s ventilátorem, vzduchovým filtrem, 
výměníkem tepla GENius, kondenzátorem a kompresorem je umístěna za oběma sedadly v zadní 
části vozu. Zde je vzduch nasáván, chlazen a kondenzován na vodu. Systém je plně integrován 
do vozidla a dokáže získat až 20 l pitné vody denně v závislosti na vnějších podmínkách, jako je 
teplota a vlhkost vzduchu. Největší stacionární zařízení společnosti Watergen jsou pak schopna 
za den vyprodukovat až 6 000 l vody.
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Christian Heubner Michaela Sklenářová
Vedoucí Komunikace produktu Tisková mluvčí Komunikace produktu
T +420 730 862 420 T +420 739 549 479
christian.heubner@skoda-auto.cz michaela.sklenarova@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Room

skoda-storyboard.com     

Download 
the ŠKODA Media Room app

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. 
Veškeré informace k novému vozu ŠKODA AFRIQ získáte pod hashtagem 
#SkodaAfriq  .  

ŠKODA AUTO 
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“;
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s elektrickým 

pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě; 
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika;
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ;
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů;
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců; 
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky;
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem;
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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