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Saat ini kondisi air di Indonesia san
Banyaknya padatanya pemukima
lingkungan ,terutama pada air yang
kwantitas air tanah. Yang membuat 
Pada sebagian besar penduduk kit
rumah tangga ataupun pabrik ,teru
sumur tidak memenuhi standart k
tank akan bercampur kembali den
Banyak penyakit yang ditimbulkan 
perut ringan hingga diare, disent
bersih.Banyak kasus kematian yan
sesuatu yang sangat penting dan be

 

 

Technology Ult

Saat ini kami membuat system pem
berfungsi untuk kehidupan sehari-ha
Terutama untuk air , yang merupaka
kehidupan. 
Saat ini ,untuk mendapatkan air yan
sangat sulit. Jika kita setiap hari sud
kemasan , biaya yang kita keluarkan
harga air kemasan saat ini masih re
Kami memahami akan hal ini, maka
air anti bakteri , untuk mendapatka
konsumsi.Menurut standart kesehat
yang bening ,tidak berwarna,tidak b
berbagai macam bahan kimia,juga 

 

Kondisi Air di Indonesia  

gat memprihatinkan. Sangat sulit untuk dapat mendapatkan air bersih yang layak konsumsi.  
n, pabrik-pabrik serta penggunaan bahan kimia  yang menimbulkan pencemaran pada
 sangat mudah tercemar. Rusaknya lingkungan kita,mengakibatkan berkurangnya kwalitas dan
bakteri/kuman sangat mudah tumbuh-berkembang. 
a menggunakan air sumur yang terkadang dilingkungan sekitarnya banyak tercemar oleh limbah
tama di lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Hingga jarak antara septick tank dan
esehatan.  Hal ini sangat berbahaya ,karena  bakteri-bakteri dari sampah/limbah dan septik
gan air tanah yang kita pakai dari sumur. 
akibat mengkonsumsi air yang mengandung bakyak bakteri, terutama bakteri E-coli , dari sakit
ri ,kolera .Juga penyakit kulit seperti jerawat, gatal-gatal yang disebabkan air yang tidak
g diakibatkan mengkonsumsi air yang tidak bersih, terutama pada bayi. Kesehatan merupakan
rharga. 

Sebagaimana kita ketahui Sinar Ultra Violet dapat menghancurkan
ra Violet 

basmi bakteri yang 
ri. 
n kebutuhan utama

g benar bersih, sun
ah tergantung deng
 sangat besar,dika

latif  mahal.  
 kami membuat sys
n air yang siap 
an, air yang bersih 
erbau,tidak mengan
bebas bakteri. 
DNA sel pada makluk hidup .  
Dalam hal ini kami memanfaatkan sinar Ultra Violet ( dalam 
bentuk lampu , dengan tenaga 1600x sinar UV dari matarhari , 
didatangkan dari Jepang) untuk menghancurkan kuman dan 
bakteri.  
Dimana bakteri tsb tidak nampak apabila dilihat tanpa bantuan 
mikroskop. 
Sinar Ultra Violet dapat langsung memhancurkan DNA sel 
(bakteri hanya mempunyai 1 sel).  
Dibandingkan dengan menggunakan bahan kimia yang berakibat 
merusak lingkungan , juga  tidak mampu menghancurkan sel 
bakteri. Bahan  kimia hanya mampu merusak dinding sel , berarti 
bakteri tersebut masih hidup.  
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