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Dear client
We highly appreciate your precious time spent in reading these lines and we
hope you find them useful and productive.
We are presenting our high-tech environment friendly AGRIGREEN machine
to improve water generation activities and save money.

AGRIGREEN produces water from the humidity suspended in the air. This water is usable for agricultural, industrial,
washing and with some treatments as required based on the
AGRIGREEN installation location environment, it can be
General
information also used for drinking.
AGRIGREEN is an everlasting and economic solution for
agriculture, industrial and domestic uses, due to non-availability of fresh water either from rivers, lack of rain and shortages of underground water in our countries and some other
countries in the world.

Benefits and technical characteristics of AGRIGREEN
AGRIGREEN provides an average of (500) Gallon of water equivalent to
(2m³) two cubic meters per day, all year through.
Water production can be increased based on the size and number of machines and also depend on the suspended humidity and air temperature.
AGRIGREEN is environment friendly, as it uses natural resources (air and
sun).
AGRIGREEN doesn’t use any fuel or electricity, but provides itself with
the required power for starting as well as operating completely from the
free resources (sun & air)

Economic benefits of AGRIGREEN
AGRIGREEN saves a lot of the costs that others who don’t have this machine
pay. moreover, AGRIGREEN itself is a money producer which makes it
economic in all considerations.
The total money will be saved utilizing AGRIGREEN to produce water
that you need for your industrial or and agricultural lower than or equal to
the machine’s price, including the operation and maintenance cost, so you
would get back the money that you pay withen short time; this is highly
economical as it is known that the value of any machine would be depreciated over number of years till it reaches zero value, not as in case of AGRIGREEN where you will get it as a cash income.
AGRIGREEN is highly economic as it depends on free natural resources
and saves the costs of electricity and fuel used in other machines.
AGRIGREEN saves a lot of money, but at the same time gives direct
money by selling carbon dioxide (co2) shares and income from more farm
production utilizing cold air.

As a result to the above
We can use AGRIGREEN to cool the stadiums and large open halls, farmer labor camps and also cool down the greenhouse, and increase the energy
production, motivates, enhances the workers productivity; as this feature
only with AGRIGREEN .
Resulting of AGRIGREEN not like other ways of water producing machines utilizing fossil fuel or any energy from other paid sources, and its
dependence on free nature sources it make it very economically. As AGRIGREEN has additional feature to water production it’s also produce power
and cold air, also makes money from selling CO2, and save millions others
who use traditional methods for producing water usually pay.

At the end dear client . .

.. وفي الختام عزيزي العميل

we are proudly offering
you this invention to be
a precious and valuable
addition to your industrial and agricultural
activities. It provides
water using alternative clean and natural
resources, saves lots of
costs and furthermore;
produces money.

فإننا نقدم إليك وبكل فخر
هذا االختراع ليكون إضافة
قيمة وثمينة لنشاطك
 يوفر, الزراعي أو الصناعي
احتياجاتك من املاء بطاقة
, بديلة طبيعية نظيفة
وبتوفير كبير للنفقات
 وفوق ذلك ليكون بحد,
 مما, ذاته منتجا ً لألموال
يجعل له مساهمة فعالة
يحقيق التوازن في املعادلة
الصعبة بني تطوير أعمالنا
, ونشاطاتنا من ناحية
وتقليل نفقاتنا واحملافظة
على البيئة من ناحية
 تلك املعادلة التي,ثانية
نسعى جميعا ً لتحقيقها
.أفرادا ً ومؤسسات ودول

So it contributes effectively in achieving
the balance between
developing our activities on one side and
reducing our expenses
on the other, this is the
equation that we all,
individuals, organizations, and countries try
to achieve.

الفوائد االقتصادية جلهاز AGRIGREEN

إن عدم استخدام جهاز  AGRIGREENللطاقة املدفوعة واعتماده على مصادرالطبيعة
اجملانية يجعله اقتصاديا ً بامتياز وذلك من خالل حتسني الناجت الزراعي و توفيرنفقات الوقود
والكهرباء الالزمة في الطرق األخرى لتوفيراملاء.
إن جهاز  AGRIGREENوإضافة لكونه يوفرالكثيرمن النفقات  ,فإنه يدرأمواال
مباشرة ويجعل لك دخل إضافيا ً من عائدات ثاني اكسيد الكربون وزيادة الناجت الزراعي,
ليصبح هذا اجلهاز موفرا ً و منتجا ً لالموال على حد سواء ,وبالتالي يساعد على استرجاع
قيمة اجلهاز.
إن جهاز  AGRIGREENيوفر لك الكثير من النفقات الضخمة التي يدفعها اآلخرون
ممن ال ميتلكون هذا اجلهاز  ,وعالوة على ذلك فإنه يعتبر بحد ذاته منتجا ً لألموال التي
تضاف إلى ذلك التوفير ليكون اجلهازفي النتيجة اقتصاديا ً باملقاييس كلها.
إن ما ستوفره من كلفة املاء الذي يحتاجه نشاطك الزراعي أو الصناعي يقارب او يعادل
قيمة جهاز  AGRIGREENوبالتالي تكون قد استرجعت قيمة اجلهاز في فترة قصيرة,
وهذه ميزة اقتصادية كبيرة  ,ألنه من املعروف أن استرداد قيمة أية جتهيزات حديثة تكون
موزعة على عدة سنوات.

ونتيجة لما سبق ..

ميكن ان يستخدم جهاز  AGRIGREENلتبريد املالعب الرياضية والصاالت الكبيرة
املفتوحة و مساكن العمال في املزارع وتبريد البيوت البالستيكية ,ممايزيد من الطاقة
اإلنتاجية و إعطاء العمال مزيد من الدافع للعمل اجلاد ,حيث إن هذه ميزة اليجدها من
الميلك هذا اجلهاز.
إن عدم استخدام جهاز  AGRIGREENللطاقة املدفوعة واعتماده على مصادر
الطبيعة اجملانية يجعله اقتصاديا ً بامتياز من خالل توفير نفقات الوقود والكهرباء الالزمة
في الطرق األخرى لتوفير املاء.
وإضافة لكونه معد إلنتاج املياه فأنه يوفر ايضا َ الطاقة الكهربائية والهواء والكثير من
النفقات لتشغيله ,وإضافة الى ميزة جهاز  AGRIGREENاألقتصادية التي جتعله في
مصاف املشاريع الكبيرة الناجحة اقتصاديا َ وبيئيا َ ,ويدرأمواال ًمباشرة  ,ليصبح هذا اجلهاز
منتجا للمياه والطاقة الكهربائية والهواء البارد ومنتجا ً لالموال على حد سواء.

عزيزي العميل..

نقدر عاليا ً وقتك الثمني الذي تصرفه في قراءة هذه السطور  ,آملني أن تكون مفيدة
ومثمرة.
إننا وبكل تواضع نضع بني يديك جهاز  AGRIGREENليكون األداة القوى لديك
لتطوير نشاطاتك وتوفير أموالك وبتقنية حديثة صديقة للبيئة.

يقوم جهاز  AGRIGREENبإنتاج املاء من الرطوبة العالقة في الهواء
اجلوي .إن املاء الناجت هو صالح جلميع االستخدامات الزراعية والصناعية
والغسيل وايضا ً صالح لألستخدام األدمي مع األخذ بعني األعتبار انه معلومات عامة
يجب إستخدام األجهزة االزمة جلعله مناسبا َ وذلك يعود الى موقع جهاز عن الجهـــــــاز
 AGRIGREENوالبيئة احمليطة به  .يعتبر جهاز AGRIGREEN
حآل دائما ً واقتصاديا ً ألصحاب الفعاليات الزراعية والصناعية ملشكلة
نقص مياه األمطار واملياه اجلوفية التي تعاني منها بالدنا ومعظم دول
العالمl .م.

الفوائد والمواصفات الفنية لجهاز AGRIGREEN

إن جهاز  AGRIGREENيزودك باملاء ومبقدار وسطي ( )500جالون ما يعادل ()³2m
مترين مكعبني يوميا ً من املاء على مدار العام.
ميكن لكمية املاء التي ينتجها اجلهاز أن تزداد وفقا ً لعدد أجهزة  AGRIGREENالتي
تقتنيها وحجمها ,وأيضا َ حرارة اجلو ونسبة الرطوبة العالقة في الهواء.
يعتبر جهاز  AGRIGREENفي عداد اإلختراعات والتطبيقات الصديقة للبيئة حيث
أنه يعتمد إعتمادا َ كليآ على مصادر الطبيعة األساسية مثل الشمس والهواء.
إن جهاز  AGRIGREENال يستهلك أي طاقة صناعية مثل الوقود األحفوري أو
الكهرباء ,وإمنا يوفر لنفسه الطاقة الكهربائية الالزمة إلقالعه وتشغيله طوال العام
وذلك من مصادر الطبيعة اجملانية من الشمس والهواء.
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