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»ينعش مياهك«

تكنولوجيا المياه المهيكلة
على أساس الرنين الجزيئي.



تكنولوجيا المياه »الحية«.
بناء على الخصائص الطبيعية للمياه.

ال توجد تقنية بديلة أو مشابهة.
يستخدم مبدأ الرنين الجزيئي.

 “المياه الذكية”، والتي تقع داخل أجهزة المياه الحيوية، ال تتالمس مع الماء لتنقيتها، ولكنها تضمن إعادة هيكلة
المياه على أساس مبدأ الرنين.

 المياه والمواد الغذائية تكتسب هيكلها الطبيعي )السداسي( مع أجهزة Water Vital. وقد تم حل مشاكل تكوين
 الرواسب الجيرية والتآكل، وانتشار البكتيريا في المياه بفضل هذه التكنولوجيا الطبيعية، التي تسمح أيضا

بالحصول على فائدة اقتصادية في االستخدام الصناعي.

 نظام المياه الحيوية والمعدات ال يحتاج إلى موظفي الصيانة ومصدر للطاقة. أيضا هذا النظام ال يحتاج إلى خدمة
 صيانة، وال توجد مواد استهالكية، كما إنها ال تتطلب إصالح. التسليم والتركيب بسيط جدا. التكنولوجيا غير
 مهدرة و فعالة وتستخدم على نطاق واسع في أكثر من 55 بلدا في جميع أنحاء العالم. التكنولوجيا هي أيضا

صديقة للبيئة وآمنة للطبيعة وهي موصى بها من قبل خبراء البيئة.

 أجهزة Water Vital التي تستخدم لخلق “مياه حيوية” ال تقوم فقط بالتنقية، أو الترشيح، ال توفر مياه
 ممغنطة، أو متأينة ، وهي ليست أنظمة تلطيف المياه.
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ما هي تقنية Water Vital؟



 المياه المنظمة هي ترتيب جزيئات الماء الفردية حيث يتم توصيل ست وحدات من الماء بالتتابع
وتشكيل هيكل حلقي.

المياه الحيوية لديها توتر سطحي أقل من 18٪، وتكون المياه أكثر ليونة وأكثر تشبعاً باألكسجين.
حلقي.

 في المياه “الحيوية” يتم القضاء على البكتيريا الالهوائية المتواجده في المياه )البكتيريا الضارة(، في
حين أن البنية الطبيعية األصلية للمياه، تعمل على تعزيز البكتيريا الهوائية )البكتيريا الجيدة(.

 في المياه المنظمة يتم تدمير كربونات الكالسيوم مما يؤدي إلى حل الحجر الجيري ويقلل من تكوين
الرواسب الجيرية.

 أصبح التعادل المغناطيسي بين جزيئات الماء وأيونات المعادن ضعيفاً لذلك فإن تأثير التآكل
ينخفض بعامل 24.

 المياه المنظمة أكثر أمتالءاً بالطاقة من المياه غير المهيكلة، وهي األكثر تفضيال للكائنات
 البيولوجية واألجسام البشرية. من الواضح أن تكنولوجيا “Water Vital” ومعدات المياه الحيوية
 مطلوبة للحصول على المياه الطبيعية والصحية وحل مشكلة سوء نوعية المياه سواء التي تستخدم

لالستخدام الشخصي أو لألغراض الصناعية.

 استخدام معدات المياه الحيوية يزيد من كفاءة استخدام الطاقة، ويقلل من استهالك المياه والنفايات
والمواد الكيميائية، ويساعد على حماية البيئة والطبيعة.

 مع مساعدة من أجهزة المياه الحيوية سوف تحصل على “مياه حيوية” حقيقية، متوازنة بالتكوين
وتحتوي على نفس هيكل المياه الطبيعية.
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Water Vital سمات تكنولوجيا



 ظمة األنابيب الصناعية هو واحدة من األجهزة التي تم تطويرها من قبل
 Water Vital على أساس تكنولوجيا SuYasatma إلنتاج المياه المهيكلة
 الستخدامها في المطبخ، في الحمام، لماكينات غسل المالبس والصحون، في
 المراحيض، ألغراض التنظيف، للتدفئة أو أنظمة التبريد، لحمامات السباحة،

وأيضا لمياه الشرب.

 أنظمة األنابيب في Water Vital يتم تركيبها بسهولة وبسرعة على خط
 إمدادات المياه الرئيسية. هناك عدة نماذج مختلفة ألنظمة األنابيب، اعتمادا

 على قطر األنابيب، كمية المياه المستهلكة ومعدل التدفق، عامل تلوث المياه
ومساحة التطبيق.

M300 3″ M250 2,5″ M200 2″ M150 1.5″ M34 3/4″
100 m³
في الساعة

75 m³
في الساعة

50 m³
في الساعة

15 m³
في الساعة

3,5 m³
في الساعة

10 m³
في الساعة

M100 1″

Water Vital تركيب أنظمة األنابيب الصناعية
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أنظمة األنابيب



 “المياه الذكية”، والتي تقع داخل أجهزة المياه الحيوية، ال تتالمس مع الماء لتنقيتها،
ولكنها تضمن إعادة هيكلة المياه على أساس مبدأ الرنين.

 تقدم لكم Water Vital أنظمة الخزانات الصناعي )في شكل
 اسطوانات صلبه( لآلبار وخزانات الماء والحمامات والبرك والبحيرات

 وحمامات السباحة واألحواض الصناعية وأحواض السمك.

 يمكن استخدام أنظمة الخزانات كأسطوانة واحدة، أو مزدوجة. نظام
 المياه الحيوية يجعل المياه تستعيد هيكلها الصحيح، كما نحسن من نوعية

المياه نفسها في الكميات الصناعية واألغراض الصناعية.

BB300 BB250 BB200 BB90 LB5MB20
1000 m³ للحجم 500 m³ للحجم 250 m³ للحجم 50 m³  للحجم 10 m³ للحجم

LB3LB4
للحجم m³ 1للحجم m³ 0,5لزجاجة

تركيب أنظمة Water Vital الغاطسة
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أنظمة غاطسة
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أقالم طاقة

قالدة الطاقة

 أقالم طاقة Water Vital مع صيغة “SuYasatma” الداخلية
 سوف تسمح لك بتحويل أي مياه شرب إلى مياة “حيوية” واستعادة

 هيكل المياه في أي وقت وفي أي مكان.تم تصميم قلم الطاقة
لالستخدام الشخصي ألولئك الذين يهتمون بصحتهم.

 قبل أن تشرب، فقط أغمر قلم الطاقة في كوب من الماء أو
 المشروب لفترة من الوقت، لكي تسمح للمياه بأن تتحول، لتأخذ

الهيكل الصحيح والتركيب المثالي.

 قالدة Water Vital للطاقة مع صيغة “SuYasatma” الموجودة بداخلها تسمح بالمحافظة على
 البنية الصحية للماء في جسدك مع إبقاء جسدك أكثر حيوية ومقاومة للترددات السلبية. تعمل قالدة

 الطاقة على تعزيز طاقتك الشخصية من خالل تعزيز مراكز الطاقة الخاصة بالجسم وخلق حقل دفاع
طبيعي.

قالدة الطاقة لديها تصميم أنيق، يمكنك أيضا ارتداء القالدة على المالبس.

االستخدام اليومي لقالدة الطاقة سيجعل جسدك أكثر قوة وصحة، وسوف يكون مليئاً بالطاقة.



 الماء يساعد على تنظيم بيئة الجسم

  الماء يساعد الكلى على التخلص من
النفايات

  الماء يساعد على الحفاظ على ليونة
المفاصل

 يساعد الماء على توفير األوكسجين

 الماء يساعد على الهضم

 نقل األغذية واألكسجين إلى الخاليا

  يساعد أعضاء الجسم على امتصاص
العناصر الغذائية بشكل أفضل

 يرطب الهواء في الرئتين

 ينظم درجة حرارة الجسم
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وظائف المياه في الجسم البشري
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”Water Vital“ مجاالت تطبيق تكنولوجيا

تليين المياه
 تكنولوجيا هيكلة المياة “Water Vital” يمكن أن تستخدم في أنظمة تليين

المياه إلطالة عمر هذه األنظمة، وكذلك لتوفير الطاقة واألمالح.

أنظمة الصرف الصحي
 تحسن شبكات الصرف الصحي، والحد من كمية البكتيريا والرائحة السيئة،

وخلق بيئة صحية.

أنظمة البخار والتدفئة والتبريد
 بفضل معدات Water Vital، يتم تقليل حجم تشكيل الجير، الصدأ، مع

زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمواد الكيميائية .

إستخدام الكيمياويات
في الكيميائية  المواد  استهالك  من  يقلل  للمياه  السطحي  التوتر  من   الحد 

الصناعات المختلفة ويزيد من فعاليتها.

حمامات السباحة
وصحة، أماناً  أكثر  السباحة  حمامات  في  المياه  تجعل   Water  Vital 
 ويحسن لون وشفافية المياه، ويقلل من إستهالك المواد الكيميائية لحمامات

السباحة، ويقلل من نمو البكتيريا.
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”Water Vital“ مجاالت تطبيق تكنولوجيا

النباتات والمناظر الطبيعية
من للحديد  إمتصاصاً  أكثر  أقوى،  النباتات  هيكل  تجعل  المنظمة   المياه 
 التربة، ويزيد من نمو الزهور، ويجعل النباتات أقل عرضة للجفاف، كما

تنخفض الحاجة إلى األسمدة.

التعقيم
 يقلل من تشكيل الصدأ والحجر الجيري، ويزيد من كفاءة مراحل التعقيم ،

مما يوفر نظافة أفضل للعناصر المعقمة.

دار النشر
ويقل التجفيف،  سرعة  وتزيد  الطباعة،  أثناء  والتباين  األلوان  تشبع   يتم 

استهالك الدهانات، ويتم منع انتشار البكتيريا في الماء وتشكيل التآكل.

المطبخ والطعام
 الغذاء يصبح أكثر لذة، بنكهة أفضل كما إنه يصبح صحيا أكثر، ويبقى

طازجاً لفترة أطول. وتتم زيادة فترات الصيانة لمعدات المطبخ.

الساونا والسبا
 المياه المنظمة تجعل الشعر والجلد أكثر لمعة وليونة، ونعومة، كما ترتفع
 جودة البخار والماء، كما تزيد كفاءة العمليات في الساونا، كما يتم منع نمو

البكتيريا.
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”Water Vital“ مجاالت تطبيق تكنولوجيا

الصحة
 المياه المنظمه تسمح لك بتحقيق توازن العمليات في الجسم، وإزالة

 الحموضة الزائدة في خاليا الجسم، وتحسين إيصال األوكسجين، وزيادة
مقاومة الجسم لآلثار الضارة.

الحليب ومنتجات األلبان
 مياه “Water Vital” تحسن من طعم الحليب ومنتجات األلبان، وتقلل

من الحاجة إلى المواد الكيميائية لتنظيف معدات صناعة األلبان.

إنتاج الدقيق
 سوف تزيد فترات صيانة المعدات الالزمة إلنتاج الدقيق، ويتم تقليل
 إستهالك الطاقة، ومن األفضل فصل النخالة عن القمح، والذي يسمح

بالحصول على المزيد من الدقيق األبيض مع ارتفاع العمر االفتراضي.

اللحوم ومنتجاتها
 استخدم المياه المهيكلة كمياه غسيل تحسن من نوعية اللحوم، وتعزز

 الطعم وتطيل من العمر االفتراضي، وتقلل من تناول الملح في المحاليل
الملحية.

المشروبات
 المشروبات التي يتم إعدادها من المياه الحيوية تكون ذات نكهة أفضل،

 كما يكون الطعم أكثر خفة وكثافة، كما يتم تقليل حجم فقاعات ثاني أكسيد
الكربون ، ويزيد معدل التخمير.
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”Water Vital“ مجاالت تطبيق تكنولوجيا

الغسيل
 الكتان يصبح أكثر ليونه، وأنظف، ويتم تقليل استهالك مسحوق الغسيل
 والمكيف، يتم إزالة رائحة مياه الصرف الصحي، ويتم تخفيض تشكيل

الحجر الجيري.

تربية الماشية
 تعمل على تحسين صحة الحيوانات، حيث تصبح جلودها أكثر لمعة،
 زيادة وزن الحيوانات وزيادة معدل المواليد. يتم تقليل تكوين الروائح

بشكل كبير.

تربية الدواجن
 تقل الحاجة إلى فيتامينات الطيور، وتصبح أكثر حيوية، وأكثر

 ديناميكية، وينخفض معدل الوفيات. ويزيد استهالك المياه وينخفض
استهالك العلف.

منتجات المخبز
 يصبح العجين أكثر تجانساً ويظهر الطعم الكامل للقمح، يتم تقليل

 استخدام الخميرة من 30-20٪، ويظل الخبز طازجاً لفترة طويلة وذو
نكهة جميلة وال يفسد.

الزراعة
 تؤدي المياه المنظمة إلى زيادة معدل انحالل المعادن في التربة، وتسارع

 نمو النبات، وزيادة العائدات، كما تصبح النباتات أقل جفافاً، وينخفض
استهالك األسمدة والمواد الكيميائية.
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وثائق

OHSAS 18001 ISO 14001

ISO 9001 GMP



Water Vital Doğal Enerji Araştırma Geliştirme
İthalat İhracat ve Sanayi Ltd. Şti.

suyasatma.com
watervital.com
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