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التجربة و الخبرة

تقــوم ®WT.International بتطويرأنظمــة جديــدة لتنقيــة و تطهيــر كل أنــواع الميــاه باالعتمــاد علــى 
خبــرات وتجــارب مكثفــة فــي الميــدان بالتعــاون مــع iwt شــركة إيطاليــة متخصصــة فــي تصميــم و إنتــاج 

أنظمــة تكنولوجيــة مرتبطــة بالميــاه

مل شا تقني   ملف 

نبذة عن الشركة

مل شا تقني  ملف 

مبتكــرة،  ســابقة  دراســات  مــن  مســتوحاة  درايتنــا 
باالعتمــاد علــى المــاء المحلــل كهربائيــا و المســمى 
ــول  ــي، أو محل ــل كهربائ ــد المحل ــاء المؤكس ــك بالم كذل
المــاء األيونــي فــي تركيبتــه القديمــة المكتوبــة مــن قبــل 

فــراداي ســنة 1834.

بفضــل تجربتنــا، تمكنــا مــن تطبيــق معالجــة الميــاه 
ــق  ــى تطبي ــا عل ــن خــال قدرتن ــن م ــع الميادي ــي جمي ف
تكنولوجيــا المــاء المحلــل كهربائيــا فــي حــل جميــع 
المشــاكل الصناعيــة و المنزليــة، ممــا منحنــا ميــزة 
تنافســية نظــرا لتحقيقنــا لعــدد كبيــر مــن االنجــازات 

الدوليــة. الوطنيــة و 
ــة  ــا بالتعــاون مــع شــركات إيطالي ــم تطويــر محطاتن ، ت
متخصصــة و  بحــرص شــديد علــى الجــودة ووفقــا 
ــد مــن  لمعاييــر NE، والنتيجــة هــي منتــج بســيط وفري

نوعــه.
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التنمية المستدامة هي  عنوان مشروعنا، و خفض تكاليف استهاك المقاوالت 
هي ضرورة ملحة في الوقت الحاضر، تحقيق ذلك مع احترام البيئة والتطلع 

نحو المستقبل هو خيار ال غنى عنه بالنسبة لنا.
لهذا فإن حلولنا مستدامة اقتصاديًا وإيكولوجيًا، و هي بدائل للمواد 

الكيميائية،و هي أيضا قادرة على تحقيق أرباح للشركات.
التطلع للمعرفة والمشاركة في البحوث هما أيضا جزاءين أساسيين من 

®WT.International،هذا ما يدفعنا إلى تطوير منتجاتنا باستمرار من 
أجل توسيع  نطاق استخدامها.

الماء مصدر الحياة، والحفاظ عليه  ضروري لبقائنا!
في هذا السياق،  طورت  ®WT.International تكنولوجيا جديدة 

تجعل الماء متاحا و في متناول عدد كبير من التطبيقات، دون استخدام المواد 
الكيميائية.

تعتمد تجربتنا على عملية التحليل الكهربائي، و تم استخدام نظمنا بنجاح 
في اإلنتاج الموضعي للمبيدات الحيوية من أجل تطهير الشبكات الحضرية 

والصناعية، و إزالة الملوثات من مياه الصرف الصحي الصناعية منها 
والحضرية.

التطلع للمعرفة والمشاركة في البحوث هما أيضا جزاءين أساسيين من ®WT.International، هذا 
ما يدفعنا إلى تطوير منتجاتنا باستمرار من أجل توسيع  نطاق استخدامها.

رؤية الشركة

مهمة الشركة

مهاراتنا

التحلية التطهير التنقية

مل شا تقني   ملف 



يعاني مليار شخص من عدم الحصول عل مياه الشرب.

425 لتًرا يوميًا من الماء هو االستهاك اليومي للفرد في الواليات المتحدة األمريكية ، 

في حين يستهلك الفرد في مدغشقر 10 لترات.

٪55+ هي النسبة المئوية للزيادة في الطلب العالمي على المياه بحلول عام 2050، 
.OCDEوفقا ل

2.5 مليار شخص يعيشون في مناطق ال تتوفر على شبكات الماء أو بنيات تحتية، وفقًا 

.»UN-Water« لتقرير األمم المتحدة

3 إلى 4 مليارات شخص ليس لديهم ما يكفي من المياه و بكميات ثابتة.

2.5 مليون شخص ليس لديهم خدمات النظافة.

8 مايين شخص يموتون بسبب األمراض المرتبطة بقلة إمدادات المياه.

يموت 1.4 مليون طفل كل عام بسبب األمراض المرتبطة بالمياه الملوثة وعدم وجود 
تدابير صحية كافية. يموت طفل كل 20 ثانية.

تخيل أن العالم بدون!

مل شا تقني  مل ملف  شا تقني  ملف 



215لتر هو متوسط االستهاك اليومي لمياه الشرب للشخص الواحد في فرنسا ، حتى 

عندما يكون االستعمال ال  يستدعي مياها صالحة للشرب.

140 لتر هو احتياطي المياه لكل فرنسي ،مقارنة بـ 2200 لتر لكل أمريكي ،و 3300 

 .Kinsey& Co لتر لكل أسترالي و 1100 لتر لكل إسباني وفقًا لدراسة قامت بها

OMS40 لتر هو  الحد األدنى من كمية المياه لتلبية االحتياجات الحيوية اليومية ،وفقا ل

2.88 مليارشخص، أي ما يعادل ٪40 من سكان العالم، يعيشون تحت هذا الحد.

300 لتر في اليوم هو متوسط االستهاك المقدر في الدول األكثر ثراء.

1700 متر مكعب هو االستخدام السنوي للمياه للفرد في الواليات المتحدة األمريكية )بما 

في ذلك االستخدامات الزراعية والصناعية(.

250 متر مكعب هو االستخدام السنوي للمياه للفرد في أفريقيا.

مليار شخص ليس لديهم صنبور في المنزل ، ثمانية من أصل عشرة منهم يعيشون في 
األرياف،مما يعادل ثلث سكان العالم، الذي يعيش معظمهم في مناطق ستشهد نفاذا للماء 

بحلول عام 2030.

تخيل أن العالم بدون!

مل شا تقني   ملف 



كيف يعمل،  وما مدى اختالفه عن النظم األخرى 
ــاد  ــا، باالعتم ــي إيطالي ــع IWT ف ــر وحــدات ®WT.International بالشــراكة م ــم وتطوي ــم تصمي ت
ــة              ــل كهربائي ــم محالي ــل تقدي ــن أج ــاء م ــتعمال الكهرب ــا باس ــن نوعه ــدة م ــرة وفري ــا مبتك ــى تكنولوجي عل
)®An-Eco حمضــي و ®An-Eco محايــد و ®Cat-Eco( ذات فعاليــة ال مثيــل لهــا و غير مســبوقة.
ــة إلــى  ــة المضاف ــة المــواد الكيميائي ــة مــن حيــث تقليــص كمي ــة واإليكولوجي ــى ميزتهــا البيئي ــة إل باإلضاف
المــاء، تتميــز مولــدات شــركة  ®WT.International  بميــزة اقتصاديــة تجعلهــا محــط اهتمــام خــاص 
ــات  ــع القطاع ــة وجمي ــة األغذي ــباحة  و صناع ــواض الس ــى وأح ــة المواش ــة وتربي ــاالت الزراع ــي مج ف
الصناعيــة والمدنيــة التــي تعانــي مــن مشــكلة ســامة الميــاه العادمــة، والتلــوث الجرثومــي )الفيلقيــة علــى 

ســبيل المثــال( وتنقيــة الميــاه.
®An-Eco من ®WT.International ، مطهر ممتاز.

النظام

التكنولوجيا

تعتمــد تقنيــة التحليــل الكهربائــي للمــاء علــى قانــون جديــد للكيميــاء الكهربائيــة ، غيــر معــروف حتــى اآلن ، 
والــذي يتعلــق بعمليــات التغييــرات غيــر الطبيعيــة للتفاعــل وللقــدرات الحافــزة للمحاليــل المائيــة الخاضعــة 

للتنقيــة الكهروكيميائيــة أحاديــة القطــب )األنــود أوالكاثــود(.
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الجزء الكهربائي / اإللكتروني
يتكــون نظــام ®WT.International مــن خليــة التحليــل الكهربائــي التــي تحتــوي علــى قطبيــن، األنــود 

والكاثــود، مفصولــة الغشــاء الحجــاب.
لقــد تــم التغلــب علــى تدهــور القطــب التــي هــي مشــكلة معروفــة و مشــتركة للنظــم األخــرى المماثلــة عــن 

طريــق عمليــة فريــدة مــن نوعهــا، كمــا أن مقاومتــه لقــوة التيــار زادت بشــكل كبيــر.
تــم تصميــم عمليــة التنظيــف الذاتــي الحاصلــة علــى بــراءة اختــراع لتقليــل اســتخدام األحمــاض فــي تنظيــف 

األقطــاب الكهربائيــة. وتتــم إدارة النظــام مــن الشاشــة الخارجيــة، و التــي يمكــن التحكــم فيهــا عــن بعــد. 
ــول مــن المــاء  ــى محل ــة عل ــوي هذهالخلي ــب النظــام. تحت ــي، أو المفاعــل، هــي قل ــل الكهربائ ــة التحلي خلي

ــخ الكاســيكي(. ــح المطب ــوم )مل ــد الصودي وكلوري
يســمح بنــاء الخايــا ذات الحجــاب الحاجــز أيًضــا باإلخــاء الفعــال للغايــة للغــرف ذات  تفاعــات كيميائيــة 

وكهروكيميائية.
تــم تصميــم وحــدات ®WT.International إلنتــاج المحاليــل بقــدرات مختلفــة، يمكــن أن تعمــل بشــكل 

مســتقل و / أو تكــون متكاملــة فيمــا بينهــا فــي عمليــة اإلنتــاج:
• تنتج الوحدات اليدوية eLisy (M( بسهولة وبتكلفة منخفضة من 0.4 إلى 12م3 من 

An-Eco® ــا. ويمكــن أيضــا أن تكــون مصنوعــة لإلنتــاج المنفصــل للمحلــول ®An-Eco محايــد يوميً

حمضــي و ®Cat-Eco ؛

• الطرازات: eLisy M-20 ، و elisa M-40 ، و eLisy M-90 ، و eLisy M-120 ، و 
eLisy M-200 eLisy M-400 eLisy M-600 ، eLisy M-1000 ، eLisy M-1200 ، إلخ ؛

ــة للمــاء، و لحموضتــه و / أوقاعديتــه  ــة الكيميائي يرتبــط التحليــل الكهربائــي للمــاء أساســا بتعديــل التركيب
إلــى مجــال أوســع.

لهذا السبب يمكن تطبيق التحليل الكهربائي للماء من: 
• تفادي العمليات التكنولوجية الروتينية لتنظيم خصائص المحاليل بكواشف كميائية باهظة الثمن؛ 

• تحسين جودة المواد المعالجة؛ 
• تقليل من عدد ومدة العمليات التكنولوجية؛

• تقليل العمل الذي يستهلك طبيعتها؛
• تسهيل وتبسيط عمليات تنقية المياه والمياه العادمة. 

مل شا تقني   ملف 



بيــن   eLisy (A( التلقائيــة  الوحــدات  تجمــع   •
ــا  ــد  ®WT.International ومزاي ــا المول مزاي
نظــام التشــغيل و التوقــف التلقائييــن مــع التحكــم 
ــر ساســة وأبســط ،  ــات أكث ــي المســتوى ، وعملي ف

والتنظيــف والصيانــة وضوابــط أكثــر تطــورا.
ــى  ــا يصــل إل ــج م ــة أن تنت ــدات التلقائي ــن للوح يمك

ــا. ــد يوميً ــن ®An-Eco محاي ــب م ــر مكع 40 مت

يتــم اســتخدام مفتــاح بســيط لبــدء نشــاط اإلنتــاج فــي 
الموقــع.

لمزيــد مــن الفعاليــة، يتــم تثبيــت نظــام أوتوماتيكــي 
ــا للحاجــة فــي تنظيــف الخليــة. لإلخبــار وفق

 eLisy A-20 ، eLisy A-40 الطــرازات:   •
 ، eLisy A-90 ، eLisy M-120 ، eLisy
 M-200 ، eLisy M400، eLisy M-600 ،
 eLisy M-1000 ، eLisy M-1200 ، eLisy
 A-1800 ، eLisy A-2000 ، eLisy A-
 2400،  A-3000 eLisy ، eLisy A-4000

ــخ. ، إل
تتميــز  الطلــب،  عنــد  الوحــدات  توفيــر  يتــم   •
باســتهاكها المنخفــض للملــح والطاقــة، صممــت 
خصيصــا إلنتــاج كميــات كبيــرة مــن المحلــول بأقــل 

تكاليــف لتشــغيل اليومــي الممكنــة.
ــة  ــي اإلصــدارات اليدوي ــرة ف ــع الطــرز متوف • جمي

والتلقائيــة. ]خــط M-LC و A-LC[ ؛
علــى  البحــر(  )ميــاه   SW خــط  •-786يشــتمل 
وحــدات مصممــة للتشــغيل بميــاه البحــر، مثاليــة 
لاســتخدام فــي المنشــآت القريبــة مــن البحــر أو 
علــى متــن القــوارب وال تتطلــب تقريبــا أي محلــول 

ــي. ملح
اعتمــادا  كهربائيــا،  الخليــة  تصميــم  تــم    •
)التنشــيط   AEC الثوريــة  التكنولوجيــا  علــى 
المحاليــل  فعاليــة  تضمــن  الكهروكيميائي(،التــي 
ــاء  ــتهاك الكهرب ــض اس ــح خف ــا تتي ــدة. ألنه المتول
وكلوريــد الصوديــوم )كلوريــد الصوديــوم، ملــح 

؛ العــادي(  الطبــخ 
• الحــد األدنــى للمقاومــة الهيدروليكيــة لتدفــق الميــاه 
المالحــة التــي تمــر بالخايــا مــن أجــل القضــاء علــى 
أي ســبب مــن أســباب الخفــض المحتمــل فــي فعاليــة 

التحليــل الكهربائــي أثنــاء اإلنتــاج ؛
ــآكل،  ــة للت ــر قابل ــوع مــن مــواد غي • الخــزان مصن
مــادة  مــن  مصنوعــة  والتجهيــزات  واألنابيــب 
PVDF التــي تعــرف بمقاومتهــا فــي مواجهــة أكثــر 

المنتجــات عدوانيــة.
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الجزء الهيدروليكي

   يقوم الجهاز بتجميع مياه الشبكة و دمجها
   مع الملح ثم تتدفق المياه المالحة عبر المفاعل

   لتوليد منتجين اثنين يتم ضخهما في الشبكة عبر
   مضخات.

   كيفية عمله؟

®WT.International يشمل كل نظام   
   لتطهير المياه:

   ← جهاز eLisy )واحد أو أكثر( ؛

   ← خزانات لمحلول An-Eco® و 

   NaCl  )ملح الطعام( ؛

   ← مضخة )مضخات( الجرعات مع تحكم

 .ORP أو FAC   

   يتم جمع محلول  An-Eco®  المنتج عبر
   وحدة WT.International® في خزان ،

   ثم يتم إضافة جرعة محددة منه  في الماء
   الوارد )استخدام المخطط(، يعتمد نظام

   الجرعات على التدفق و جودة المياه)الخاصية(
   من مصدر إمدادات المياه ويتم التحكم فيه

   / FAC بواسطة مقياس الجريان أو وحدة تحكم   
  ORP متصلة بمضخة الجرعات.

كيف نحصل على التطهير؟

يتــم تنشــيطه المحلــول المائــي لـــ NaCl )محلــول ملحــي(  كيميائيـًـا فــي وحــدة ®WT.Internationalالتــي 
تقــوم بتوليــد مطهــر قــوي غيــر ســام وغيــر ضــار يســمى ®An-Eco، وهــو العنصــر النشــط الرئيســي الناتــج 

.eLisy عــن وحــدات
®An-Eco هو سائل شفاف عديم اللون، رائحته تميل إلى رائحة الكلورالخفيفة، في شكله المركز.

يحتــوي علــى العديــد مــن المــواد المؤكســدة المختلطــة، كحمــض الهيبوكلــوروس كمكــون رئيســي الــذي يمنــح 
®An-Eco خاصيتــه كمبيــد للجراثيــم و األبــواغ.

خصائص ®An-Eco هي كما يلي:
• درجة الحموضة 2.5 إلى 9.0؛

• تركيز الكلور النشط 2000-100 ملغم / لتر؛
• نشــاط األكســدة عالــي جــدا فــي تركيــزات منخفضــة )مئــات النســب المئويــة( مــن المــواد الفعالــة التــي ال تضــر 

الخصائــص الكيميائيــة وغيرهــا مــن الخصائــص الحيويــة للميــاه المعالجــة، كمــا ال تشــكل أي مركبات ســامة.

مل شا تقني   ملف 



المفاعل، اختراع المستقبل
كيف يعمل، أين يكمن اختالفه؟

يكمن جوهر تكنولوجيا AT في ®WT.International في خلية الحجاب الحاجز ، المصممة بتقنيات 
فريدة ومبتكرة إلنتاج أفضل الحلول الممكنة للمياه بالكهرباء )®An-Eco و ®Cat-Eco( ، باستخدام 

محلول مشبع من كلوريد الصوديوم.
تتمثل من خاله  الذي  األيونات،  لنفاذ  قابل  يوجد في غرفنا غشاء  الكهربائية،  الخايا  لغيرها من  خافا 

الدراية التكنولوجية ل ®WT.International و الذي يمكن من إنتاج المحلولين ®An-Eco و 
®Cat-Eco اللذان ينتجان على التوالي في غرفة األنود والكاثود في الخلية.

وبهذه الطريقة، نتجنب خلط السائلين والتفاعل النسبي بينهما الذي يشكل هيبوكلوريت الصوديوم البسيط، 
كما هو الحال في جميع الخايا األخرى المتواجدة حاليا في األسواق.

حد  إلى  التفاعل  كفاءة  بزيادة  كهربائيا  المحللة   WT.International® لخايا  المميز  الشكل  يسمح 
أقصى، خال وقت تامس أطول لجميع الكميات الماء الصغيرة مع األقطاب الكهربائية.

منتجات  لجميع  األساسي  )العنصر  مزدوجة  حاجز  حجاب  غرفة  ذات  كهربائيا  المحللة  الخلية  اختراع 
®WT.International( يمثل طفرة مهمة في تقنيات التطهير والتعقيم وتنقية المياه.
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سبق أن استخدمت أنظمة التحليل الكهربائي المماثلة من قبل: تكنولوجيا EW التي تم تطويرها في أواخر 
السبعينيات بالتعاون مع المعهد الروسي للبحوث الطبية والعلمية والنماذج السابقة من منتجات EW والتي 
كانت تباع في جميع أنحاء االتحاد السوفياتي السابق، والتي كانت تستعمل عادة لتطهير المياه وللتعقيم في 

المستشفيات.
ميزة  وقدمت  التجارية  التطبيقات  في  بالتوسع   WT.International® تكنولوجيا  مكنت  ذلك،  ومع 
تنافسية ال جدال فيها و تكنولوجيا 

فريدة من نوعها في العالم كله.
الكيمياء الكهربائية جزء من العلوم 
التيارات  بين  العاقة  تتناول  التي 

الكهربائية وشدة التيارات 
والتحويل  الكيميائية  التفاعات 
الكيميائية  للطاقة  المتبادل 

والكهربائية.
الكهربائي  التحليل  تقنية  تعتمد 
للماء )EE( على تقنية جديدة في 
غير   ، الكهربائية  الكيمياء  قانون 
هذا  يتعلق   ، اآلن  حتى  معروف 
غير  تغييرات  بعمليات  القانون 
والقدرات  الفعل  رد  في  طبيعية 
التي  المائية  للمحاليل  الحافزة  
الكهروكيميائية  للمعالجة  تخضع 
أحادية القطب )أنودي أوكاثودي(.

يرتبط EE بالضرورة بتعديل 
تركيبته الكيميائية، حموضته و / 

أو قاعديته إلى مجال أوسع.
هذا هو السبب الرئيسي الذي 

يمكن تطبيق EE من:
• استبعاد العمليات التكنولوجية 
الروتينية والحلول باهظة الثمن.
• تحسين جودة المواد المعالجة؛

• تقليل عدد ومدة العمليات 
التكنولوجية؛

• تقليل العمل الذي يستهلك طبيعته؛
• تسهيل وتبسيط عملية تنقية المياه والمياه العادمة.

مل شا تقني   ملف 
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يكمن جوهر تكنولوجيا AT في 
الحجــاب  خليــة  فــي   WT.International®
الحاجــز  المصممــة بتقنيــات فريــدة ومبتكــرة إلنتــاج 

ــاء  ــاه بالكهرب ــة للمي ــول الممكن أفضــل الحل
)An-®Eco و ®Cat-Eco( ، باســتخدام محلول 

مشــبع مــن كلوريــد الصوديوم.
ــي  ــد ف ــة يوج ــا الكهربائي ــن الخاي ــا م ــا لغيره خاف
غرفنــا غشــاء قابــل لنفــاذ األيونــات الــذي تتمثــل مــن 

ــه الدرايــة التكنولوجيــة ل  خال
مــن  يمكــن  الــذي  و   WT.International®
 Cat-Eco® و   An-Eco® المحلوليــن  إنتــاج 
اللــذان ينتجــان علــى التوالــي فــي غرفــة األنــود 
والكاثــود فــي الخليــة. وبهــذه الطريقــة، نتجنــب خلــط 
الســائلين والتفاعــل النســبي بينهمــا الــذي يشــكل 
ــوم البســيط، كمــا هــو الحــال  ــت الصودي هيبوكلوري

ــوق. ــي الس ــا ف ــرى حالي ــا األخ ــع الخاي ــي جمي ف

يسمح الشكل المميز لخايا 
كهربائيــا  المحللــة   WT.International®
ــت  ــى أقصــى حــد مــع وق ــاءة التفاعــل إل ــادة كف بزي
تامــس أطــول لجميــع الكميــات الصغيــرة مــن المــاء 

ــة. ــاب الكهربائي ــع األقط م
تتوجــه محاليــل المــاء المحلــل كهربائيــا التــي تنتجهــا 

WT.International®
القنــوات  إلــى   )Cat-Eco® و   An-Eco(  

الحاجــب. بالغشــاء  المفصولــة  والغــرف 
تســمح هــذه العمليــة الحصريــة بتوزيــع أكثــر تكافــؤاً 
ــول ملحــي( فــي الغــرف  ــول الكهربائــي )محل للمحل
ــدة  ــن مناطــق راك ــل مــن خطــر تكوي ــا يقل ــذا م ، ه

ــة.  ــول عالي ــق المحل ــا تكــون معــدالت تدف عندم
أيضــا  يســمح  الحاجــز  الحجــاب  تصميــم خايــا 
بإخــراج أكثــر كفــاءة للمنتجــات مــن التفاعــات 

للغــرف. والكيميائيــة  الكهروكيميائيــة 

مل شا تقني  مل ملف  شا تقني  ملف 



فريد ومبتكر - سهل االستخدام

حجم صغير - سعة كبيرة

دور خلية الحجاب الحاجز 

إنتاج جميع خايا  قدرة  تتراوح  صغيرة ومحمولة، 
®WT.International من 20 لتر إلى 1200 

لتر من ®An-Eco في الساعة.
عاج  يمكنها  واحدة   eLisy وحدة  لذلك،  نتيجة  و 
الماء  من  ساعة   /  3 م   1200 إلى   20 وتطهير 
من  ساعة   / لتر   1200 إلى  يصل  ما  واستام 

.An-Eco®

الذي  الرئيسي  الكهروكيميائي  التفاعل  جانب  إلى 
عالية  كثافة  هناك  الكهربائية،  األقطاب  بين  يحدث 
من المجال الكهربائي على سطح القطب يعطي الماء 
وبالتالي   ، الكهربائي  االستقرار  الذائبة  وأماحه 
 -800mv ارتفاعا قدره ORPيعرف جهد االختزال

و+ 1200mv للتدفقيين على التوالي.

تبقى هذه الحالة شبه مستقرة لمدة تزيد عن 72 ساعة 
بعد المعالجة، هذا ما يحافظ على مستوى عال للتفاعل 
و والنشاط الكيميائي خال هذه الفترة و لفترة أطول 
المحاليل بشكل صحيح وتخزينها  تفعيل  يتم  )عندما 

تبقى فعالة جدا من 6 إلى 18 شهرا(.
جهد االختزال ORP أعلى بكثير من أي منتج آخر ، 
مما يزيد إلى حد كبيرخواص قابلية الذوبان والتشتت

و تفاعل الماء واألماح الذائبة بكميات كبيرة وهو مؤشر مهم على اإلبادة البيولوجية المحتملة.
تعتمد خصائص هذه المحاليل على الخصائص الكهربائية إلمدادات الطاقة والتركيبة الكيميائية للمحاليل 
المعالجة. يتم التحكم في مستوى pH الرقم الهيدروجيني للمحاليل المركبة بين 2.5 - 13.0 ، و كونه قابل 

للتعديل ، يمكن ضبطه إلعدادات محددة.

تتميــز الخليــة الغشــائية فــي المفاعــل بالكهربــاء مــن 
®WT.International بشــكل دائــري مصنــوع 
مــن التيتانيــوم ومعــادن أخــرى نــادرة. األقطــاب 
مفصولــة بواســطة البوليمــر أو حجــاب حاجــز مــن 
الســيراميك، حتــى فــي الظــروف القاســية، تقريبــا ال 

يمكــن ألي عنصــر خلــوي كســرها أو إلحــاق أي 
أضــرار جســيمة بهــا.

ــل  ــاج المحالي ــة لع ــز العالمي ــاب الحاج ــة الحج خلي
المائيــة المخففــة والمركــزة، هــي قلــب أي وحــدة مــن 

.WT.International®

مل شا تقني   ملف 



المنتجات
عملية وحيدة = خدمات محسنة و أداء عالي

التعبير المثالي لهذه التكنولوجيا هو ®An-Eco محايد: على الرغم من أن معظم المعدات المحللة كهربائيا 
تنتج هيبوكلوريت الصوديوم، تسمح تقنيتنا بحل فعال ذو درجة منخفضة من حمض كلورور قوي في درجة 
القاعدية، ويجمع بين الخصائص المثالية وقوة مؤكسدة عالية في درجة الحموضة غير عدوانية تجاه الخايا 

البشرية والحيوانية و الطبيعة واألشياء.

®An-Eco محايد

تعريف

ثاني  الهيبوكلوريت و  أيونات  )HClO( و بعض  الهيدروكلوريك  An-Ecoمحايد من حمض  يتكون® 
أكسيد الكلور و األوزون وبيروكسيد الهيدروجين واألكسجين الحر: خليط من المستحيل الحصول عليه 

في المختبر من خال مزيج بسيط للعناصر المختلفة.
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 ليس لديه سمية حادة أو طويلة املدى إذا �ت إذابته
يف املاء

 ال يولد منتجات ثانوية سامة مثل ثا� أكسيد الكلور
(ClO2) و كلورات (ClO3)

 يسمح بالسيطرة عىل درجة الحموضة دون استخدام
املواد الكيميائية

يجنب مشاكل تخزين و نقل منتجات املواد الكيميائية

يسمح بتخزين ومعالجة آمنة وسهلة

 تكاليف تشغيله منخفضة بالنسبة لكل مرت مكعب من
املادة املطهرة

.ال يرتك مخلفات ضارة يف البيئة

مطهر قوي و مؤكسد فعال جدا

ضد جميع أنواع البكت¶يا والف¶وسات

فعال جدا كعامل مبيد األبواغ

فعال يف إزالة الروائح الكريهة واملذاقات 

فعال يف أوقات تالمس ضئيلة 

يبقى نشطا يف درجة الحموضة بÀ 5 و 8.5 

يزيل األغشية الحيوية

L’An-Eco®  
 محايد:

يستخدم  ®An-Eco محايد أينما كان الرقم الهيدروجيني pH عالي )التآكل( وأينما ال يمكن تجنب تبخر 
الكلور.

®An-Eco محايد فعال للغاية ضد البكتيريا والفيروسات كما أنه يستخدم أساسا لتطهير أحواض السباحة 

أو مياه الشرب أو جميع مصادر المياه األخرى.
باإلضافة إلى ذلك، يستخدم ®An-Eco محايد على نطاق واسع لتطهير / تعقيم المساحات و األشياء مثل 

األرضيات والجدران والمعدات والمواد الغذائية وما إلى ذلك

pHالكلور الفعال mg/lالنظام
ORP mV

(جهد االختزال) 
مواصفات المفاعل

L’An-Eco®~500-700~5-7,2~700-900 محايد

eLisy كل وحدة  
WT. International® من جهزت 

لصناعة
 ®An-Eco محايد

مل شا تقني   ملف 



الرمز% الوزن/الحجم°CAS-N°EINECS-Nالمادة الفعالة

NaCl%30-598-5231-14-7647كلورور الصوديوم

حمض الهيبوكلوريت
+

ايون الهيبوكلوريت

90-92-3
+

7681-52-9

231-959-5
+

231-668-3
0%

HClO
+

OCl-

H20%2100-791-5231-18-7732الماء

 An-Eco® حمضي

pHالكلور الفعال mg/lالنظام
ORP mV

(جهد االختزال) 
مواصفات المفاعل

L’An-Eco®~500-7002.0-3.5~1000/1200 حمضي

eLisy كل وحدة  
WT. International® من جهزت 

لصناعة
 ®An-Eco حمضي

الرمز% الوزن/الحجم°CAS-N°EINECS-Nالمادة الفعالة

NaCl%30-598-5231-14-7647كلورور الصوديوم

Cl2%50-959-5231-50-7782الكلور

H20%2100-791-5231-18-7732الماء
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مبيــد  ســائل  عــن  عبــارة  محايــد   An-Eco®

ــل  ــة تمي ــة خفيف ــز برائح ــون ،يتمي ــم الل ــوي عدي حي
لرائحــة الكلــور. يتكــون بشــكل رئيســي مــن حمــض 
هيبوكلوريــت  )HClO(وأيــون  الهيبوكلــوروس 
)OCl-( الــذي تمنحــه القــدرة العاليــة كمبيــد حيــوي.

حمــض  مثــل  كهربائيــاً،  المنّشــطة  المــواد 
مطابقــة   ،)L’An-Eco®( الهيبوكلــوروس 
والتوجيــه  للتوجيهــات CE 98/8 و 03/2032 
ــوائل  ــويق س ــأن تس ــم 528/2012 بش ــق رق الاح

األوروبيــة. الســوق  فــي  الحيويــة  المبيــدات 

An-  التعبيرالمثالــي عــن هــذه التكنولوجيــا هــو
معظــم  أن  مــن  الرغــم  علــى  Eco®حمضــي: 

هيبوكلوريــت  تنتــج  الكهربائــي  التحليــل  معــدات 
الصوديــوم، تتيــح تقنيتنــا حــاً فعــااًل ذو مســتوى 
منخفــض مــن  حمــض هيبوكلــوروس، قــوي حتــى 

ــى  ــة إل ــة ، باإلضاف ــة القاعدي ــة الحموض ــي درج ف
درجــة  مــع  المثلــى  المؤكســدة  القــوة  خصائــص 
حموضــة غيــر العدوانيــة تجــاه الخايــا اإلنســان 

والحيــوان و الطبيعــة واألشــياء.

• ®An-Eco حمضــي هــو ســائل مبيــد حيــوي 
شــفاف وعديــم اللــون و ذو رائحــة خفيفــة تشــبه 

رائحــة الكلــور.
درجــة  مــع   )Cl2( الكلــور  مــن  أساســا  يتكــون 
حموضــة منخفضــة و ORP جهــد اختــزال عالــي، 
ــوي. ــد حي ــة كمبي ــدرة العالي ــه الق ــص تمنح وخصائ

حمــض  مثــل  كهربائيــاً،  المنّشــطة  المــواد   •
مطابقــة    ،)An-Eco®( الهيبوكلــوروس 
والتوجيــه   0/2032 و   CE 98/8 للتوجيهــات 
الاحــق رقــم 528/2012بشــأن تســويق ســوائل 

األوروبيــة. الســوق  فــي  الحيويــة  المبيــدات 

مل شا تقني  مل ملف  شا تقني  ملف 



 An-Eco® المواصفات المتعددة لـ 

الكيميائية  األسرة  من  الزوال  سريع  منتج  مجرد  الهيبوكلوروس  HClO حمض  يعتبر  كان  اآلن،  حتى 
للكلور. ومع ذلك، فإن حمض الهيبوكلوروس الذي تنتجه ®WT.International يولد هيدروكسيدات 
 HClOالكيميائي السابق الذي يتم الحصول عليه بتفكيك هيبوكلوريت الصوديوم. لهذاHClO سالبة أقل من
الذي تنتجه®WT.International يتصرف بشكل فريد، لذلك يجب اعتباره بشكل منفصل عن الكلور 

أو أي منتجات أخرى ذات صلة.
يختلف حمض الهيبوكلوروس كمادة كيميائية عن الكلور، فهو لم يكن متوفرا في السوق من قبل.

 هذا التقدم المهم يحث على نقلة نوعية في نهج المبيدات الحيوية.
حمض الهيبوكلوروس هو مادة كيميائية »قديمة« ذات قيمة عالية، ولكن المنتج الجديد المتوفر حاليا كحل 

يتم إنتاجه في الموقع.

1. محتوى الكلور الحر:

الكلور هو  الكلور«. الطلب  الكلور مطهر جيًدا، يجب أن نصل إلى »الطلب على  لجعل محلول أساسه 
الكمية المتوفرة من الكلور الحر  )FAC( المطلوب لتطهير أو أكسدة المادةالعضوية قبل الوصول إلى 

الكلور الحر  المتبقي.  يدعى هذا المنتج عادة بحمض الهيبوكلوروس.
إذا لم يتم الوصول إلى الطلب على الكلور، فلن يكون التطهير كاماً فإذن لن تتحقق النتيجة المرجوة.

واحدة من أفضل العامات على أن الطلب على الكلور لم يتم توفيره  هي قوة رائحة الكلور الماحظة  في 
المياه المعالجة.

إذا كان محلول الكلور ال يحتوي على كمية كافية من HClO لتطبيقه على السطح أو المنتج المراد تطهيره، 
فان الكلورامين سيشكل من مزيج من الكلور والمواد القائمة على النيتروجين.

أمثلة على المواد التي أساسها النيتروجين هي البروتينات والدم.
الكلورامينات مسؤولة عن الرائحة الكريهة المرتبطة أحيانًا بالتطهير بالكلور. الرائحة كريهة ومهيجة التي 
يتم تحديدها بشكل غير صحيح على أنها كلور حر تشير إلى عدم فعالية الكلور، بعد خلط الماء / الكلور، 

بما معناه أنه ال يوجد ما يكفي من حمض الهيدروكلوريك لتلبية الطلب على الكلور.

مل شا تقني   ملف 



2. فعالية الكلور التي تحددها درجة الحموضة:

ينقسم الكلور في الماء إلى شكلين: حمض الهيبوكلوروس وأيون هيبوكلوريت )OCl(. في درجة 
الحموضة العالية، يحتوي الكلور الناتج عن المبيض على أعلى نسبة من هيبوكلوريت أيون.

الكلور المنتج في الموقع بواسطة مولدات eLisy من ®WT.International يحتوي أعلى نسبة من 
.(HClO( تركيز حمض الهيبوكلوس

وبالتالــي، كلمــا كان الرقــم الهيدروجينــي أعلــى، كلمــا كان حمــض الهيبوكلوروس أقل و أيــون هيبوكلوريت 
أكثرفــي المحلول.

فــي الوقــت نفســه، كلمــا كان الرقــم الهيدروجينــي أعلــى، قلــت قــدرة اإلبــادة البيولوجيــة إلزالــة الملوثــات 
بشــكل فعــال.

أثبتــت دراســات مــن جامعــة إلينــوي أن حمــض الهيبوكلــوروس مبيــد بيولوجــي120 مــرة أكثــر فعاليــة 
 ®An-Eco ــول مطهــر ــي لمحل ــم الهيدروجينــي المثال مــن األيــون الكلــوري OCl-. الرق

®WT. International هو 6-7.
ــوي عــل درجــة الحموضــة  ــال، تحت ــى ســبيل المث ــت الكالســيوم عل ــدة لهيبوكلوري ــل الجدي معظــم المحالي
بيــن 7 و 8. جميــع المحاليــل )جديــدة أو قديمــة( لهيبوكلوريــت الصوديــوم )»ماءجافيــل«( لديهــا درجــة 
حموضــة أعلــى مــن 10.25 مــع عــدم أمكانيــة إنتــاج أي حمــض الهيبوكلــوروس علــى اإلطــاق. ! هــذه 
المحاليــل تنتــج فقــط أيونــات OCl- ، و هــو مطهــر ســيئ و أقــل فعاليــة بنســبة 80 إلــى 120 مــرة مــن 

)An-Eco® (HClO ، مــع افتــراض عــدم وجــود كلــور متبقــي فــي المحلــول.

3. وقت التامس:

يسمى الوقت الذي يوجد فيه الكلور في المعالجة بوقت التامس.
ــي النظــام  ــا موجــوًدا ف ــي يجــب أن يكــون المطهــر فيه ــدة الت ــد الم ــات التامــس لتحدي ــم احتســاب أوق يت

ــر. ــن المطه ــن م ــز معي ــي تركي ــة خصوصــا ف ــة المختلف ــة الدقيق ــات الحي ــن الكائن ــص م للســماح بالتخل
حيــن يطــول وقــت التامــس فهــذا يعنــي أن التطهيــر وحــده لــن يكــون كافيــاً ممــا يســتدعي الحاجــة إلــى 
ــواد  ــة الم ــرة بفعالي ــس مباش ــت التام ــط وق ــة. يرتب ــة الدقيق ــات الحي ــى الكائن ــرى للقضــاء عل طــرق أخ

ــاء. ــي الم ــا والفيروســات ف ــى البكتيري ــي القضــاء عل ــة ف الكيميائي
يتطلــب )An-Eco® (HClO وقــت التامــس أقصــر بكثيــر مــن أي منتــج أخــر يحتــوي علــى الكلــور 

لتحقيــق تدميــر بنســبة ٪99 علــى ســبيل المثــال E. coli)رينولــدز(.
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4. المدة الزمنية وإضافة الصودا الكاوية:

تماما مثل الشمبانيا أو الماء الفوار عند »التوقف عن 
الفوران«، عندما تتشتت فقاعات كربونات الكالسيوم 
في الهواء، يتسرب الكلور من محلول الهيبوكلوريت 

فيضعف بدوره قيمة المبيد الحيوي.
المنتجون  يضيف  التسرب،  هذا  إبطاء  أجل  من 
إلى  الكاوية(  )الصودا  الصوديوم  هيدروكسيد 
الهيبوكلوريت الصوديوم مما يؤدي الى زيادة كبيرة 

في درجة الحموضة.
الحيوانية  األنسجة  تحرق  الكاوية  الصودا  أن  إال 

والنباتية ويحول الدهون من الدواجن واللحوم.
حمض الهيبوكلوروس ® ان-ايكو الذي توفره أنظمة 
يحتوي  ال   WT.International® من   elisy

على الصودا الكاوية.
حددتها  التي  والتحليات  االختبارات  لنتائج  وفقًا 
محاليل  جميع  والعلمية،  التقنية  المصنفات  جميع 

هيبوكلوريت الصوديوم تفقد نصف قوتها على األقل 
خال  ثاثين يوما وفقا لظروف التخزين. العوامل 

الرئيسية هي الضوء ودرجة الحرارة والمدة.
المنزلي  جافيل  ماء  أن  هو  خطأ  اعتقاد  أكبر 
)هيبوكلوريت الصوديوم( ال يفقد قوته. في الحقيقة، 
ماء جافيل المنزلي هومحلول هيبوكلوريت الصوديوم 
)النه يحتوي على الماء و بذلك سوف يبدأ في التدهور 
مباشرة بعد إنتاجه في المصنع. ولهذا إن ماء جافيل 
في  المتواجد  المثال،  سبيل  العبواتعلى  في  المعبأة 
المتاجر أو عند مورد المواد الكيميائية ليس محلوال 
محلول  ولكنه  الصوديوم،  هيبوكلوريت  من  طازجا 
من هيبوكلوريت الصوديوم ذو محتوى غير معروف 

من كلور، لذلك عند تحضير المحلول يتم تخفيف
محلول هيبوكلوريت  ذو تركيز وفعالية منخفضين 

مسبقا.

ــي  ــات الت ــارات والتحلي ــج عــن االختب ــا نت ــا لم وفقً
ــة، ،  ــة العلمي ــات التقني ــع المصنف ــا جمي ــت عنه أبلغ
فــي حالــة اســتخدام »مــاء جافيــل« يوصــى بإجــراء 
اختبــارات اليوميــة فــي المختبــر للتحقــق مــن قوتــه.

علــى  ينطبــق  ال  اآلن،  حتــى  ذكــره  تــم  مــا  كل 
®An-Eco، ألنــه محلــول يتــم إنتاجــه فــي الموقــع 

وفقــا للطلــب والحاجــة.

مل شا تقني   ملف 



 تنتج كمية قصوى من حمض الهيبوكلوروس ، وذلك بفضل ®WT.International من ELisy انظمة
عملية التحليل الكهربائي في الموقع لمحلول ملحي يمكن تنظيم والتحكم بدقة في درجة حموضته بين 3 و9

1. في درجة الحموضة من ~ 5 ، يتكون محلول الحمض الهيبوكلوروس فقط من الكلور الحر المتوفر 
ويتيح أقصى قدر من التطهير.

2. يتطلب حمض الهيبوكلوروس وقت التامس أقصر للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة.

3. بما أن حمض الهيبوكلوروس ينتج في الموقع، فليس من الضروري خلط أو تخفيف محاليل هيبوكلوريت 
الصوديوم التي لديها مستوى كلور غير معروف.

المدة ليست مهمة، ألن محلول حامض الهيبوكلوروس )®An-Eco( يتم إنتاجه عند الطلب.         
لذلك، إضافة الصودا الكاوية ليست ضرورية ألن المدة تصبح غير ذات صلة بفعالية المحلول.

 WT.International® من An-Eco® في الحاالت التي يجب فيها أخذ المدة بعين االعتبار، فإن
يبقى مبيًدا حيويًا فعااًل لمدة تصل إلى 24 شهًرا ومبيدا لابواغ فعال لغاية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

مل شا تقني  مل ملف  شا تقني  ملف 

W
T

.I
n

t
e

r
n

a
t

io
n

a
l



لماذا يفضل  An-Eco®  المحايد على  هيبوكلوريت الصوديوم )الكلور / المبيض(؟

هيبوكلوريت هو:
هيبوكلوريت الصوديوم فعال ولكن حساس لدرجة 

الحموضة التي تزيد عند التفاعل مع الماء و
 تحول هيبوكلوريت الصوديوم إلى أيون 

هيبوكلوريت OCl أقل قوة:

An-Eco محايد هو:

حمض هيبوكلوروس )HClO(، باإلضافة إلى
أيونات الهيبوكلوريت، ثاني أكسيد الكلور،

األوزون، بيروكسيد الهيدروجين، األكسجين
الحر، و هو خليط من المستحيل الحصول عليه 
في المختبر بواسطة مزيج بسيط من المكونات 

المختلفة:

 محايد، فعال ضد ®An-Eco هيبوكلوريت ، مثل
لألمراض المسببة  الدقيقة  الحية  الكائنات   معظم 

ويمكنه أن ينتج في الموقع ولكنه
• غير فعال ضد األبواغ ) مثل الجيارديا، 

الكريبتوسبوريديوم(.
• يشكل كميات مهمة من ثاثي الميثان والمركبات 
المكلورة )كلورات، كلوريت، الكلورامينات(، كلها 

ضارة.
• ليس فعاال في إبادة االبواغ.

• ال يزيل الروائح و نكهات الغير المرغوب فيها.
• ال يزيل الغشاء الحيوي

• يمكنه أن يكون ساما بالرغم من تخفيفه بالماء.
• يمكنه أن ينتج كميات ضارة من الهيدروجين 

خال اإلنتاج.
• يمكنه أن يسبب التهاب األنف و جفاف الجلد و 

تغير لون األنسجة.
• ال يمنع تكون الطحالب.

• يجب إضافة الحمض للتحكم في الرقم 
الهيدروجيني.

• يجب أن يتم تناوله بحذر.
• يتم حقنه بكميات جزء في المليون )اإلعداد 1.3 

An-Eco® جزء في المليون( مقارنة ب
• ال يعزز شفافية المياه

• ال يعزز التلبد
• ال يترك مخلفات ذات فعالية طويلة أي أنه يتحلل 

بسرعة أكبر.

 عكس ®An-Eco المحايد:

• مطهر قوي و مؤكسد
• فعال جدا ضد جميع أنواع البكتيريا 

والفيروسات.
• فعال جدا كعامل مبيد األبواغ

• يزيل الروائح الكريهة والمذاقات بفعالية
• فعال في أوقات تامس ضئيلة

• يبقى نشطا في درجة الحموضة بين 5 و 8.5.
• يزيل األغشية الحيوية.

• يقلل بشكل كبير من تشكيل الكلور، الهالوجينات 
THM و

• ال يولد منتجات ثانوية سامة مثل ثاني أكسيد 
(ClO3( كلورات )ClO2( الكلور

• يمنع تكون الطحالب
• يعزز التلبد

• يسمح بالسيطرة على درجة الحموضة دون 
استخدام المواد الكيميائية

• تكاليف تشغيله منخفضة
• يجنب مشاكل التخزين و نقل منتجات المواد 

الكيميائية
• يسمح بتخزين ومعالجة آمنة وسهلة

• له تكاليف تشغيل منخفضة لكل متر مكعب 
مطهر

• ال يترك مخلفات ضارة في البيئة.

مل شا تقني   ملف 



Cat-Eco®

يقــوم النظــام بتجميــع الميــاه مــن الشــبكة التــي تمتــزج مــع الملــح، ثــم يمــر المحلــول المالــح عبــر المفاعــل 
فيتــم توليــد منتجيــن اثنيــن اللــذان يتــم إعــادة حقنهمــا فــي الشــبكة مــن خــال مضخــة.

ــن 11 و 13 ويمكــن اســتخدامه مــن  ــراوح بي ــى درجــة حموضــة تت ــوي ®Cat-Eco القاعــدي عل يحت
ــر و الغســيل و االســتخراج. ــة( و التخث ــد )المعــادن الثقيل ــات التلب أجــل عملي

ــن  ــا كان م ــود( وحيثم ــن الي ــدالً م ــل الجــروح )ب ــول لغس ــذا المحل ــتخدام ه ــن اس ــك، يمك ــى ذل ــادة عل زي
ــا. ــراد معالجته ــاه الم ــي للمي ــم الهيدروجين ــادة الرق ــروري زي الض

pHالكلور الفعال mg/lالنظام
ORP mV

(جهد االختزال) 
مواصفات المفاعل

Cat-Eco®011-13~-800-900
  eLisy A أو eLisy M كل وحدة 

  ®WT. International من

الرمز  الوزن/الحجم %°CAS-N°EINECS-Nالمكون

NaCl%3413-598-5231-14-7647كلورور الصوديوم

NaOH%50-185-2215-73-1310هيدروكسيد الصوديوم

H2O2%00-765-1231-84-7722بيروكسيد الهيدروجين

-OH%50-185-2215-73-1310ايون هيدروكسيد )هيدروكسيد الصوديوم)

H2O%299-791-5231-18-7732الماء

ــود الصناعــي )NIFES( لحســاب الشــركة  ــاءة الوق ــة لكف ــل الشــركة الوطني ــن قِب ــات م ــار وإثب ــم اختب ت
االســكتلندية  Scottish Borders  أن محاليــل ®An-Eco و ®Cat-Eco المنتجــات  بوحــدات 

ــن  ــذا اإلعــان م ــع ه ــق م ــص تتواف ــا خصائ ــن ®WTInternational له eLisy م

.WT. International®
هنــاك اختافــات مميــزة بيــن محلــول هيبوكلوريــت الصوديــوم ومحلــول هيبوكلوريــت الكالســيوم ومحلــول 
.WT. International® مــن An-Eco® حامــض الهيبوكلوريــت المنتــج في الموقــع، أو بمعنى آخر
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محلول بيئي
عملية واحدة = خدمات أحسن وأداء عالي 

محاليل ®An-Eco و ®Cat-Eco ليست موادا كيميائية مركزة بل هي محاليل مفعلة. و هي محاليل 
ذات نسب ضعيفة من المعادن في حالة استقرا ر تقدم ارتفاعا في النشاط الكيميائي.

تخليق المحاليل الكهروكيميائية المنشطة ممكن فقط عندما يتم الجمع بين التعرض الكهروكيميائي أحادي 
القطب مع عاج أكبر عدد من الكميات الصغيرة من السوائل في مجال جهد عالي لطبقة كهربائية 

مزدوجة بالقرب من سطح القطب.
وقد أظهرت االختبارات الميكروبيولوجية والمتعلقة بالسموم أن التكنولوجيا المستخدمة بواسطة
®WT. International غير مؤذية تماًما للكائنات الحية رغم قدرتها على إبادة للبكتيريا.

حلولنا مفيدة من الناحية البيئية ألنه يتم التخلص جميع المواد غير المرغوب فيها والضارة بالصحة 
  Cat-Eco® و An-Eco®والبيئة، مثل الكلوريت والكلورات في المياه المعالجة ب

مل شا تقني   ملف 



لماذا تكنولوجيا تطهير المياه  ®WT.International أفضل من استعمال الكلور التقليدي؟

على الرغم من تشابهه الظاهر مع الكلور، إال أن من الواضح أن An-Eco® فريد من نوعه و متفوق 
على هيبوكلوريت الصوديوم  في تدمير الجراثيم والبكتيريا والفيروسات ومسببات األمراض األخرى 

على قدم المساواة من حيث المواد المتبقية.
هيبوكلوريت الصوديوم في تركيز 5 ٪ فعال فقط في التطهير، وليس في التعقيم. هيبوكلوريت الصوديوم 

يعطي نتائج سلبية، على سبيل المثال ضد الخراجات )مثل جيارديا المبليا ، كريبتوسبوريديوم (.
معظم مسببات األمراض، وخاصة تلك التي تحملها المياه، تطور مقاومة قوية لهيبوكلوريت الصوديوم 

مع مرور الوقت.
أظهر االستخدام اليومي لAn-Eco® كمطهر للمياه ألكثر من عشر سنوات أن الكائنات الحية الدقيقة ال 

تطور مقاومتها لAn-Eco® مع مرور الوقت.

طبيعي فعال ايكولوجي

تطلب  ®An-Eco وقت تامس أقل من جميع المبيدات الحيوية ذات الطبيعة الكيميائية الموجودة في 
السوق اليوم والشائعة االستخدام. هيبوكلوريت الصوديوم على سبيل المثال، يفقد قدرته كمبيد حيوي أثناء 

التخزين على المدى الطويل، ويمثل خطرا محتما من انبعاث غاز الكلور خال االحتفاظ به.
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عديم الرائحة

ليس عدوانيا

An-Eco® تفوق خصائص  ولديه   أفضل 
 هيبوكلوريت الصوديوم حتى بعد التخفيف ، وفعالية

 اإلبادة ال تزول حتى في درجة حموضة محصورة
.بين 5 و 7,2

التــآكل )إال عندمــا تكــون  ®An-Eco ضعيــف 

حموضتــه مرتفعــة( بشــكل رئيســي بســبب انخفــاض 
بســبب  وحتــى  هيبوكلوريــت  أيــون  تركيــزات 
القضــاء علــى عنصــر الكاويــة الموجــود عــادة فــي 

والكالســيوم. الصوديــوم  هيبوكلوريــت 
ينتــج التفاعــل بيــن An-Eco® والمــواد العضويــة 
ــي  ــة ثاث ــي نصــف كمي ــاء حوال ــي الم الموجــودة ف

هالــو الميثــان التــي ينتجهــا الكلــور.

األمــراض  مســببات  علــى  يقضــي   An-Eco®

الموجــودة فــي المــاء ويحــد مــن المــواد الصلبــة 
علــى  نهائيــا  يقضــي  فإنــه  ذلــك  علــى  وعــاوة 

الحيويــة! األغشــية 
ال    WT.International® أنظمــة  تركيــب   
ــاء  ــى أثن ــي  المبن ــة الســباكة ف ــق أنظم يســتدعي غل
العــاج وعلــى وجــه الخصــوص  ال تتضمــن أنظمــة 
®WT.International اســتخدام مــواد كيميائية 

خطــرة أو صيانــة باهظــة الثمــن.

مل شا تقني   ملف 



محلول مستدام
استثمار بسيط ومثالي واقتصادي

الوقت والمال هي موارد قيمة ليست فقط بالنسبة للشركات الكبيرة و الصغرى والمتوسطة، بل أيضا لألفراد. 
بفضل انخفاض تكلفة التركيب والصيانة، تمثل أنظمة ®WT.International استثماًرا مثاليا، وضمانا لربح 

فوري وزيادة في األرباح مع مرور الوقت.

خفض التكاليف بساطة االستخدام أمد حياة طويل
تركيــب  تكاليــف  لهــا  أنظمتنــا 
منخفضــة و ال تحتــاج إلــى صيانــة 
ــح  باهظــة الثمــن و اســتهاكها للمل
مقارنــة  منخفضيــن  والطاقــة 
ــر  ــد مطه ــة لتولي ــة التقليدي باألنظم

فعــال.
يضمــن اســتخدام أنظمتنــا أيًضــا 
مراقبــة أفضــل لتخزيــن المنتجــات.

منشــآتنا،  تثبيــت  الســهل  مــن 
فــي معظــم التطبيقــات ال حاجــة 
لمقاطعــة النشــاط الطبيعــي أثنــاء 

لجــة. لمعا ا
و  واســعة  خيــارات  مجموعــة 
تخزيــن  أكبــر،  )تدفــق  متعــددة 
ــن  ــح( يمك ــول المال ــح و المحل المل
ــد. ــن بع ــا ع ــم فيه ــا والتحك إدارته

الخايــا المحللــة كهربائيــا ألنظمتنــا 
لهــا أمــد حيــاة طويــل.

ــي،  ــان قانون ــز بضم ــل يتمي المفاع
ــد مــن  ــم فحــص العدي ــك ت رغــم ذل
ســليما  األداء  ووجــد  الحــاالت 

ألكثــر مــن 5 ســنوات
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نشاط مضاد للجراثيم
تم إجراء اختبار ®An-Eco على سالتين بكتيريتين معزولتين من طرف ״Capital Diagnostc״ 

اسكتلندا، المملكة المتحدة.
Zooepidemicus numération :S السالة البكتيرية

تخفيف المجموع في 
المختبر

زمن االختبار

30 s1 min5 min10min20 min

1000000 العينة الثانية

1000000 العينة الثالثة

1000000 العينة الرابعة

1000000 العينة الخامسة

مل شا تقني   ملف 



نشاط مضاد للجراثيم

تم االختبار من قبل قسم طب المختبرات وقسم الطب الباطني جامعة ناغازاكي اليابان.
تــم اختبــار النشــاط الميكروبــي لـــ ®An-Eco ضــد المكــورات العنقوديــة الذهبيــة، والمكــورات العنقوديــة 

الجلديــة، و ســيراتيا مارسيســنس، و اإلشــريكية القولونيــة، و الزائفــة الزنجاريــة و بيركهولدريــة بصليــة.
تم تقييم خصائص مبيد الجراثيم®An-Eco مع ثاثة المطهرات 

الكلورهيكســيدين 0.1 ٪ )محلــول الهربــان، ICI-pharma،أوســاكا، اليابــان(،و 0.02 ٪ بوفيــدون 
اليــود )محلــول isodica ، Meiji Seika ، طوكيــو( و80 ٪ مــن اإليثانــول )يســتخدم اإليثانــول 

أوســاكا(.  ،Maruisha Pharmaseutical Co  - للتطهيــر 

ــل  ــع المحالي ــط جمي ــم خل ــن ت ــل غســل اليدي ــي محالي ــك المســتخدمة عــادة ف ــارة هــي تل ــزات المخت التركي
المطهــرة بالمــاء المقطــر المعقــم فــي لحظــة اســتخدامها. تــم اســتخدام المــاء المقطــر المعقــم كعنصــر تحكــم.

تم تلخيص النتائج في الجدولين 1 و 2.

مل شا تقني  مل ملف  شا تقني  ملف 

W
T

.I
n

t
e

r
n

a
t

io
n

a
l



جدول 1. المبيد الحيوي )مضاد للجراثيم( تأثير An-Eco® تلقيح في cfu 104 × 1.7 / مل

s60 s180 s 10المطهرالبكتيريا

المكورات العنقودية الذهبية
(MSSA(

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

المكورات العنقودية الذهبية المقاومة 
للميثيسيلين
MRSA

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

عنقودية الجلد الخارجي

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

الزائفة الزنجارية

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
0
0
41

>500

0
0
0
0

>500

0
0
0
0

>500

اإلشريكية القولونية

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
0
0
0

>500

0
0
0
0

>500

0
0
0
0

>500

سيراتيا مارسينسينس

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
0
0

>500
>500

0
0
0
27

>500

0
0
0
0

>500

بيركهولدرية بصلية

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

مل شا تقني   ملف 



المبيد الحيوي )مضاد للجراثيم( تأثير An-Eco® تلقيح في cfu 106 × 1.7 / مل

s60 s180 s 10المطهرالبكتيريا

المكورات العنقودية الذهبية
(MSSA(

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
8
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

المكورات العنقودية الذهبية المقاومة 
للميثيسيلين
MRSA

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
15
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

عنقودية الجلد الخارجي

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

الزائفة الزنجارية

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

اإلشريكية القولونية

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
71
0
0

>500

0
0
0
1

>500

0
0
0
0

>500

سيراتيا مارسينسينس

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
0
0

>500
>500

0
0
0
27

>500

0
0
0
0

>500

بيركهولدرية بصلية

An-Eco®

بوفيدون يودي 0.02%
ايثانول 80%

كلور هيكسدين 0.1%
ماء مقطر

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

0
0
0

>500
>500

الخالصة:

تم تقليل عدد البكتيريا إلى ما دون حد من الكشف بعد فترة حضانة مدتها 10 ثواني في ®An-Eco. كان 
النشاط البكتيري ®An-Eco مشابًها إلى اإليثانول بنسبة 80 ٪ ، ولكن أعلى من الكلورهيكسيدين وب 

0.02 ٪من البوفيدين اليود. و منه، قد ثبت أن ®An-Eco مطهر قوي وفعال للغاية باإلضافة إلى أنه منتج 

غير مكلف.
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نشاط مضاد للجراثيم

تم في مختبر أبحاث العدوى في المستشفى NHS Trust City Hospital برمنغهام المملكة المتحدة.

جراثيم Log10 المتبقية بعد التعرض ل An-Eco® أو 2 ٪ من الجلوتارالدهيد

2٪ غلوتارلديهايد®An-Ecoوقت التامس
7.767.76تجربة التطهير األولي

14.847.63 دقيقة 

22.347.60 دقيقة 

51.307.46 دقيقة 

1007.19 دقيقة 

2006.87 دقيقة

3006.34 دقيقة

02.75 10 ساعة

2000 ساعة

الخاصة: 

باستخدام معدات  المنتج   An-Eco® (ORP>1100mV et pH 2.0-3.5(الدراسة أن توضح هذه 
®WT.International  فعال جًدا كعامل مبيد للبكتيريا.

تم الحصول على انخفاض log10 6 في الجراثيم في مدة ال تزيد عن 5 دقائق بواسطة محلول من الجيل 
الجديد.

®An-Eco أسرع بكثير من ٪2 منالغلوتارالدهيد  في القضاء على الجراثيم، وهو اليوم المنتج األكثر 

استخداما لهذا النوع من النشاط.

مل شا تقني   ملف 



تطبيقات
خصائص وبراعة منتجاتنا، وبساطة تثبيتها، وتصميمها وأحجامها  تجعل منها أنظمة قابلة للتكيف بسهولة 

و تضمن مجموعة واسعة من التطبيقات. 
حتى اآلن، تستخدم 40 شركة وشركات أدوية وعيادات ومستشفيات وفنادق أحواض السباحة أنظمتنا 

بارتياح كبير.
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السياحة والرياضة

المياه العامةمياه األرياف

أحواض السباحة

التربية الحيوانات

المساعدة الصحية

الزراعة

النفط والغاز

مل شا تقني   ملف 



BPR فهم
تنظيم منتجات المبيدات

تتعلق الئحة المنتجات البيولوجية )الئحة BPR )االتحاد األوروبي( 528/2012( بالوضع في السوق 
واستخدام منتجات المبيدات، والتي تعمل على حماية البشر أو الحيوانات أو المواد أو األشياء ضد الكائنات 
الضارة مثل الطفيليات أو البكتيريا ، عن طريق عمل المواد الفعالة الواردة في المنتج المبيد الحيوي. تهدف 
هذه الائحة إلى تحسين أداء سوق منتجات المبيدات الحيوية في االتحاد األوروبي، مع ضمان مستوى عال 

من حماية اإلنسان والبيئة.

تم اعتماد النص في 22 مايو 2012 والذي أصبح ساريًا ابتداء من 1 سبتمبر2013، مع فترة انتقالية 
.(EC / 98/8 لبعض األحكام، و بذلك تم إلغاء التوجيه بشأن منتجات المبيدات الحيوية )التوجيه

تتطلب جميع منتجات المبيدات الحيوية إذنًا قبل طرحها في السوق،كما يجب أن تتم الموافقة المسبقة على 
المواد الفعالة الموجودة في المبيد الحيوي. ومع ذلك، هناك بعض االستثناءات لهذا المبدأ. 

على سبيل المثال، منتجات المبيدات الحيوية التي تحتوي على مواد فعالة في برنامج التنقيح قد تكون متاحة 
في السوق و قابلة لاستخدام )تخضع للقوانين الوطنية( في انتظار القرار النهائي بشأن الموافقة على المادة 
الفعالة)حتى بعد ثاث سنوات( .أما المنتجات التي تحتوي على مواد نشطة جديدة التي ال تزال قيد التقييم 

يمكن أيضا أن يسمح باستعمالها وفقا لتصريح مؤقت.
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الفعالة  المواد  على  الموافقة  تبسيط  و  األوروبي  االتحاد  مستوى  على  السوق  تنسيق  إلى   BPR يهدف 
وترخيص منتجات المبيدات الحيوية  وتقديم التقويمات الخاصة بتقييمات الدول األعضاء وتكوين الرأي

وصنع القرار. كما أنه يشجع على الحد من التجارب على الحيوانات عن طريق فرض قوانين إلزامية لتبادل 
البيانات والتشجيع على استخدام طرق االختبار البديلة.

كما في التوجيه السابق، تتم الموافقة على المواد الفعالة على مستوى االتحاد األوروبي ومنح الترخيص 
الاحق لمنتجات اإلبادة البيولوجية في الدول األعضاء. يجوز تمديد هذا الترخيص ليشمل الدول األعضاء 
األخرى عن طريق االعتراف المتبادل. ومع ذلك، فإن القانون الجديد يتيح أيضا للمقدمين إمكانية نوع جديد 

من الترخيص على مستوى االتحاد )ترخيص االتحاد(.

An-Eco® الوضع البيولوجي لـ
نشاط مضاد للجراثيم

BPR

االتحاد االوروبي
فريق الخبراء للحصول على المشورة التقنية بشأن اإلنتاج البيولوجي

www.wtinternational.ma

:EGTOP ملخص
المواد المدرجة في الملحق السابع )1( مرخصة  لإلنتاج العضوي في االتحاد األوروبي.
في مجموعات )فريق الخبراء للحصول على المشورة التقنية بشأن اإلنتاج العضوي(

وفقا للرأي العام، هناك اتفاق واسع في اآلراء على أن هذه المواد )المدرجة في الملحق 
)1(( هي وفقا ألهداف ومبادئ اإلنتاج العضوي.

االستنتاجات:
هيبوكلوريت  استخدام  يشبه  كهربائيا  المحلل  الماء  استخدام  فإن  المجموعة،  رأي  في 
باستخدام  فيها  المسموح  األغراض  لجميع  استخدامه  يمكن  وبالتالي  الصوديوم. 

هيبوكلوريت الصوديوم ، ولكن دون غرض آخر.
المحلل  الماء  إلى  المباشرة  اإلشارة  ضرورة  المجموعة  ترى  ال  الحالي،  الوقت  في 

بالكهرباء.

مل شا تقني   ملف 



الواليات المتحدة األمريكية
مذكرة السياسة - NOP-PM15-4 الماء المحلل كهربائيا:

www.wtinternational.ma

تقوم هذه المذكرة بتحديث وضع الماء المحلل كهربائيا وفقا ل CFR 7 USD ، الجزء 
205 ، من الئحة الواليات المتحدة مجال الزراعة )وزارة الزراعة(. تنص المذكرة 

على أن الماء المحلل كهربائيا
هو نوع من الكلور المسموح به في اإلنتاج والتداول العضوي.

يتم إدراج المواد المكلورة في القائمة الوطنية للمواد المصرح بها والمواد المحظورة 
)القائمة الوطنية(.

توازن  من  الماء  في  والصوديوم  الكالسيوم  هيبوكلوريت  مثل  المكلورة  المواد  تتكون 
 (HOCI( الهيبوكلوروس  حمض  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  المكلورة  المكونات 

.(CIO( والهيبوكلوريت
 ،NOP ل  وفقا  كهربائيا  المحلل  الماء  توليد  من  المماثلة  الكلور  عناصر  اشتقاق  يتم 
حمض هيبوكلوريوس الناتجة عن الماء المحلل بالكهرباء هو نوع من الكلور المقبول.

كندا
الماء المحلل كهربائيا :

www.wtinternational.ma

تمت الموافقة على الماء المحلل كهربائيا )والذي قد يحتوي على حمض هيبوكلوروس 
كمكون ثانوي ناتج عن التحليل الكهربائي أوعن إذابة المركبات المكلورة في الماء(.

نيوزيلندا

RN 2016 1عدد  Biogroشهادة  تمت الموافقة عليه لاستخدام في اإلنتاج العضوي 

CORأو لتجهيز ومناولة األغذية وفقًا لمعايير
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المستقبل
البحث والتطوير

السيطرة على األعشاب الضارة

المواد المنظفة البيولوجية

التطبيق في المجال الطبي

تهدف السياسة العامة لشركتنا إلى البروز في قطاع معالجة المياه من أجل تقديم منتجات مبتكرة مع احترام 
الموارد الطبيعية. لهذا السبب، تواصل فرقنا تعميق البحوث والخبرات، لمواصلة الغوص في غمار هذا 

القطاع من أجل الحفاظ على الريادية في السوق.

مل شا تقني   ملف 



www.wtinternational.ma +212 5 37 68 28 27 info@wtinternational.ma

الرباط أكدال شارع سبو مبنى رقم 50 شقة رقم 5 طابق الثاني


