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"آب شما را تازه می کند"

فناوری آب ساخت یافته
بر اساس رزونانس مولکولی



فناوری آب "زنده"
بر اساس خواص طبیعی آب.

هیچ فناوری جایگزین یا مشابهی وجود ندارد.
از اصل تشدید مولکولی استفاده می شود.

 “آب هوشمند”، که درون دستگاههای Water Vital قرار دارد، در تماس با آبی که باید تصفیه شود قرار ندارد، وجود این آب
برای اطمینان از این موضوع است که آب، طبق اصل رزونانس، ساختار خود را بازیابی می کند.

 آب و غذا با کمک دستگاه های Water Vital ساختار طبیعی )شش ضلعی( خود را بدست می آورند. مشکالت تشکیل رسوبات
 و خوردگی و همچنین گسترش باکتری ها در آب با استفاده از این تکنولوژی طبیعی حل می شود، که این امر همچنین موجب

صرفه اقتصادی در کاربردهای صنعتی می شود.

 سیستم و تجهیزات Water Vital نیازی به پرسنل نگهداری و نیز منبع انرژی ندارد. همچنین این سیستم نیاز به خدمات

نگهداری، اقالم مصرفی و تعمیرات ندارد. تحویل و نصب آن بسیار آسان است.

این تکنولوژی ضایعات ندارد، کارآمد است و بصورت گسترده در 55 کشور در سراسر جهان استفاده می شود.

این تکنولوژی، همچنین دوستدار محیط زیست است، برای طبیعت ایمن است و مورد حمایت طرفداران محیط زیست است.

 دستگاههای Water Vital برای ایجاد “آب زنده” است ، نه سیستمی برای فیلتراسیون ، مغناطیسی ، یوناندار
 یا برطرف کردن سختی آب است.
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فناوری ®Water Vital چیست؟



 در آب ساختاریافته، سازماندهی ملکولهای مجزای آب بصورتی است که شش واحد H2O بصورت متوالی کنار هم
قرار می گیرند و یک ساختار حلقوی تشکیل می شود.

آب زنده دارای 18% کشش سطحی کمتر است، سبک تر است و دارای اکسیژن بیشتری است.

 در آب “زنده” باکتری های غیرهوازی آب)باکتری های مضر( از بین می روند، در حالی که ساختار طبیعی و اصلی آب
به تقویت باکتری های هوازی)باکتری های مفید( کمک می کند.

در آب ساختاریافته، کربنات کلسیم از بین می رود که منجر به تجزیه آهک و کاهش تشکیل رسوبات آهکی می شود.

 ارتباط مغناطیسی بین ملکولها و یونهای فلزی ضعیف تر می شود، بطوری که تاثیر خوردگی را تا 24 درصد کاهش
می دهد.

 یک واقعیت در مورد نمونه آب ، ذخیره و انتقال اطالعات در مورد تمام عناصر شیمیایی شامل عناصر سنگین فلزی
 و سمور است که قبل از فیلتراسیون در آب وجود دارد. تجهیزات Water Vital، با ایجاد آب ساختاریافته، آب را

بطور کامل از این اطالعات منفی پاک می کند.

 واضح است که تکنولوژی “SuYasatma” و تجهیزات Water Vital برای تولید آب طبیعی، سالم و حل مشکل
آب بی کیفیت برای مصارف شخصی و اهداف صنعتی موردنیاز است.

 استفاده از تجهیزات Water Vital، کارایی انرژی را افزایش و مصرف آب، ضایعات و مواد شیمیایی را کاهش
می دهد و به حفظ محیط زیست و طبیعت کمک می کند.

 با کمک دستگاه های Water Vital، می توانید “آب زنده” واقعی بدست آورید، به ترکیب متعادل دست می یابید و آب،
ساختاری همانند آب طبیعی خواهد داشت.
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”Water Vital“ ویژگی های تکنولوژی



Water Vital سیستم لوله ای شکل صنعتی یکی از دستگاه های تولید شده توسط 
 است که براساس تکنولوژی SuYasatma برای تولید آب ساختاریافته بمنظور
 استفاده در آشپزخانه، حمام، توالت ها، برای اهداف نظافتی، ماشین های شستشو،
 برای سیستم های گرم کننده و خنک کننده، برای استخرهای شنا و نیز برای آب

آشامیدنی بکار گرفته می شود.

 سیستم های لوله ای Water Vital براحتی و سریع بر روی خط تامین آب اصلی
 نصب می شود. مدلهای مختلف و متعددی از سیستم های لوله ای وجود دارد که

 به قطر لوله ها، مقدار آب مصرفی و دبی، فاکتور آلودگی آب و وسعت کاربرد
بستگی دارند.

M300 3″ M250 2,5″ M200 2″ M150 1.5″ M34 3/4″
 میزان جریان در ساعت

100 m³
 میزان جریان در ساعت

75 m³
 میزان جریان در ساعت

50 m³
 میزان جریان در ساعت

15 m³
 میزان جریان در ساعت

3,5 m³
 میزان جریان در ساعت

10 m³

M100 1″

Water Vital® نصب و راه اندازی سیستم های لوله صنعتی
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سیستم های نوع لوله



 “آب هوشمند”، که درون دستگاههای ®Water Vital قرار دارد، در تماس با آبی که باید تصفیه شود
 قرار ندارد، وجود این آب برای اطمینان از این موضوع است که آب، طبق اصل رزونانس، ساختار خود

را بازیابی می کند.

می توان بصورت سیستم تکی یا دوتایی استفاده کرد.

 شرکت ®Water Vital ارائه کننده سیستم های غوطه ور مخازن صنعتی)به
 شکل سیلندرهای استیل( برای چاهها، مخازن آب، حمام ها، حوض ها، دریاچه ها،

 استخرها، دریاچه های مصنوعی و اکواریوم ها است.

 سیستم های غوطه ور در مخازن را می توان در قالب یک سیلندر مجزا، یا
 سیلندرهای دوتایی استفاده کرد. این سیستم ®Water Vital آب را “زنده”
 می کند، آب ساختار صحیح خود را دوباره بدست می آورد، کیفیت آب را در

مقادیر صنعتی و برای اهداف صنعتی بهبود می دهد.

BB300 BB250 BB200 BB90 LB5MB20
1000m³ 500 برایm³ 1 برایm³ 250برایm³ 50 برایm³ 10 برایm³ برای

LB3LB4
برای 0,5m³برای بطری ها

Water Vital® نصب و راه اندازی سیستم های شناور صنعتی
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سیستم های غوطه ور در مخزن
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قلم انرژی

آویز انرژی

 قلم انرژی ®Water Vital با داشتن فرمول
 “SuYasatma” درون خود، به شما کمک

 می کند تا هرگونه آب آشامیدنی را “زنده” کنید و
 ساختار آب در هر زمان و هر مکانی بازیابی

شود.

 قلم انرژی برای استفاده شخصی افرادی طراحی
شده است که به سالمت خود می اندیشند.

 آویز انرژی ®Water Vital با داشتن فرمول “SuYasatma” درون خود، به آب بدن شما کمک
 می کند ساختاری سالم داشته باشد، بدن شما پرانرژی بماند و در مقابل فرکانس های منفی، مقاوم باشد.
 این آویز انرژی، باعث افزایش انرژی شخصی شما از طریق تقویت مراکز انرژی بدن و ایجاد یک

محیط دفاعی طبیعی در بدن می شود.

آویز انرژی دارای طراحی شیک است، می توانید آنرا بر روی لباس نیز بپوشید.



آب به تنظیم محیط بدن کمک می کند

 آب به کلیه برای دفع سموم بدن کمک
می کند

آب به حفظ لغزندگی مفاصل کمک می کند

 آب به اکسیژناسیون)افزایش میزان
اکسیژن( کمک می کند

آب به هضم کمک می کند

 موادمغذی و اکسیژن را به درون سلول
منتقل می کند

 به اندام های ما برای جذب بهتر مواد مغذی
کمک می کند

هوای درون شش را مرطوب می  کند

دمای بدن را تنظیم می کند
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کارکردهای آب در بدن انسان
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”Water Vital“ حوزه های کاربرد تکنولوژی

کاهش سختی آب
 تکنولوژی ساختاردهی آب را می توان در سیستم های برطرف کننده
 سختی آب، برای افزایش عمر چنین سیستم هایی و همچنین بمنظور

صرفه جویی در مصرف انرژی و نمک ها بکار گرفت.

سیستم های فاضالب
 با کاهش مقدار باکتری ها و بوی بد، و ایجاد یک محیط اکولوژیکی،

موجب بهبود سیستم های فاضالب می شود.

سیستم های گرم کننده، خنک کننده و تولید بخار
 با استفاده از تجهیزات ®Water Vital، تشکیل آهک، زنگ زدگی
 و پوسته پوسته شدگی کم می شود و کارآیی استفاده از انرژی و مواد

شیمیایی افزایش پیدا می کند.

مصرف مواد شیمیایی
 کاهش کشش سطحی آب، موجب کاهش مصرف مواد شیمیایی در

صنایع مختلف و افزایش اثربخشی آنها می شود.

استخرهای شنا
 Water Vital موجب سالم تر شدن و ایمن تر شدن آب درون

 استخرهای شنا می شود، رنگ و شفافیت آب را بهبود می دهد، مصرف
 مواد شیمیایی برای استخرهای شنا را کاهش می دهد و رشد باکتری ها

را کم می کند.



-9-

”Water Vital“ حوزه های کاربرد تکنولوژی

گیاهان و فضای سبز
 آب ساختاریافته، ساختار گیاهان را تقویت می کند، جذب آهن از خاک

 بهتر می شود، گلدهی بیشتر می شود، بیماری گیاهان کمتر و نیاز به
کودها کمتر می شود.

اتوکالو
 تشکیل زنگ و رسوب کم می شود، طول عمر و کارآیی اتوکالو بیشتر

می شود و وضعیت بهداشت وسایل اتوکالو شده بهتر می شود.

چاپخانه
 رنگ ها و کنتراست پرینت بهتر می شود، سرعت خشک شدن افزایش

 می یابد، مصرف رنگ ها کم می شود، گسترش باکتری ها در آب و
تشکیل رسوب متوقف می شود.

آشپزخانه و غذا
 خوراک خوشمزه تر، معطر و سالم تر می شود و برای مدت

 طوالنی تری تازه می ماند. فواصل نگهداری برای تجهیزات آشپزخانه
افزایش پیدا می کند.

سونا و چشمه های آب معدنی
 آب ساختاریافته، مو و پوست را شفاف تر، نرم تر و لطیف تر می کند،

 کیفیت بخار و آب بیشتر می شود، کارآیی فرایندهای سونا افزایش پیدا
می کند، رشد باکتری ها متوقف می شود.
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”Water Vital“ حوزه های کاربرد تکنولوژی

سالمت
 آب ساختاریافته موجب حفظ تعادل  فرایندها در بدن می شود، مشکل
 افزایش اسیدیته سلولهای بدن را برطرف می کند، اکسیژن رسانی را
 بهبود می بخشد و مقاومت بدن در مقابل اثرات مضر و نامطلوب را

افزایش می دهد.

شیر و محصوالت لبنی
 آب “SuYasatma” موجب بهبود طعم شیر و محصوالت لبنی

 می شود، مصرف مواد شیمیایی برای نظافت تجهیزات صنایع لبنی را
کاهش می دهد.

تولید آرد
 دوره نگهداری تجهیزات برای تولید آرد افزایش پیدا می کند، در

 مصرف انرژی صرفه جویی می شود، جداسازی سبوس از گندم بهتر
 انجام می شود، که در نهایت منجر به افزایش آرد سفید استحصالی با

ماندگاری بیشتر می شود.

گوشت و محصوالت گوشتی
 استفاده از آب ساختاریافته بعنوان آب شستشو موجب بهبود کیفیت

 گوشت، افزایش طعم و طوالنی شدن عمر نگهداری محصول می شود
و مصرف نمک برای نمک سود کردن را کاهش می دهد.

نوشیدنی ها
 نوشیدنی های تولید شده از آب زنده، معطرتر هستند، مزه بهتر و

 بیشتری دارند، اندازه حباب های دی اکسید کربن کوچک تر می شوند و
نرخ تخمیر بیشتر می شود.
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”Water Vital“ حوزه های کاربرد تکنولوژی

شستشو
 پارچه ها نرم تر و تمیزتر می شوند، مصرف پودر شوینده و نرم کننده

 کاهش پیدا می کند، بوی آب حاصل از شستشو متعادل می شود، تشکیل
رسوب کاهش می یابد.

پرورش گاو
 سالمت حیوانات را بهبود می دهد، درخشندگی پوست بیشتر می شود،

 وزن حیوانات افزایش پیدا می کند و نرخ زاد و ولد بیشتر می شود.
تشکیل بو در محل نگهداری حیوانات بمیزان زیادی کم می شود.

پرورش طیور
 نیاز پرندگان به ویتامین ها کاهش می یابد، آنها شاداب تر، سرحال تر

 می شوند و نرخ مرگ و میرشان کاهش چشمگیری پیدا می کند.
مصرف آب افزایش و مصرف خوراک کاهش می یابد.

محصوالت نانوایی و شیرینی پزی
 خمیر، یکدست تر می شود و طعم اصیل گندم آشکار می شود، مصرف

 مخمر 30-20 درصد کاهش پیدا می کند، نان یا شیرینی برای مدت
طوالنی تازه و معطر می ماند و خرد نمی شود.

کشاورزی
 آب ساختاریافته موجب افزایش نرخ انحالل مواد معدنی در خاک

 می شود، رشد گیاه شدت می گیرد، عملکرد محصول بیشتر می شود،
 گیاهان کمتر بیمار می شوند، مصرف کود و مواد شیمیایی کاهش پیدا

می کند.
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اسناد

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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