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تصميم

نقدم في مرحلة التصميم االحترافية حلوالً مثالية لمشاريعكم الخاصة من خالل مشاريعنا التي تراعي
أدق التفاصيل وذلك بفضل نهجنا االحترافي والخبرة القطاعية والبنية التحتية والتكنولوجية

البحث والتطوير
نواصل أنشطة تصميم وتطوير المشاريع الخاصة بنا للحصول على األفضل من خالل متابعة التطورات العالمية في
القطاع عن كثب للحصول على المنتجات األكثر راحة واألكثر فائدة واألنجع اقتصادا ً
تعمل عالمتنا التجارية على تطوير نطاق منتجاتها يو ًما بعد يوم من خالل تصميم منتجات جديدة وحديثة يحتاجها
قطاع المستشفيات واألغذية والفنادق والصرف الصحي المنزلي

تكنولوجيا اإلنتاج
نهدف إلى االستمرارية في الجودة ألجل الجودة واإلنتاج االقتصادي من خالل بنيتنا التحتية التكنولوجية
واآلالت القوية ومصانع اإلنتاج ومصانع المخزونات وموظفينا الذين جعلوا من مهنتهم فلسفة حياة
باإلضافة الى اإلشراف والتحسينات المستمرة في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج

معايير الجودة
نهدف من خالل سياسة الجودة المتبعة لدينا إلى الحفاظ على رضا الموظفين والعمالء في أعلى مستوى مع تقديم المنتج بأعلى جودة وبأفضل الطرق
.اقتصاديا ً وذلك من خالل استهداف التطوير والتحسين المستمر من كل مرحلة من مراحل اإلنتاج من البداية حتى النهاية
والمعايير الدولية  HACCPوفقًا لشروط  CEتقوم عالمتنا التجارية بتصنيع منتجات معتمدة من

خدمة العمالء

من باب الحفاظ على رضا العمالء في أعلى مستوى فإننا نتخذه واجبا ً على أنفسنا أن نكون دائ ًما إلى
جانب عمالئنا في مواضع ما بعد اإلنتاج من التركيب والتجميع وصوالً إلى خدمة العمالء

إنها سياستنا األساسية وعهدنا أن نقدم
األفضل لعمالئنا دائما ً وفي أقصر وقت
وبأكثر الطرق االقتصادية
نحن ندرك تماما ً كشركة تهدف الى أن تصبح العالمة التجارية الرائدة في الصناعة وتركز على إرضاء العمالء من خالل الحلول المهنية والبنية التحتية التكنولوجية
والمعرفة والتراكم العلمي ،أن الخطوة التي ال غنى عنها هي تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة .الجودة هي الخطوة األولى في اإلنتاج وتستمر حتى الحصول على
المنتج النهائي تحت الرقابة
ننقل الجودة وإمكانية التتبع عند االنتقال الى المرحلة التالية في كل خطوات اإلنتاج .وهكذا يتم الكشف عن أية مشكلة في الوقت المحدد .يتحلى موظفينا المحترفين
.بروح المسؤولية عن مراقبة الجودة .كما يمنح النظام ذو الصلة بتحسين جودة خطوات اإلنتاج وتحسينها في آن واحد
هدفنا األساسي أثناء تنفيذ سياسة الجودة بالكامل هو تحقيق المشاركة في التطوير والتحسين المستمرين وتشجيع موظفينا في على هذا وضمان تطورهم من خالل
استثماراتنا .إنها سياستنا األساسية وعهدنا أن نقدم األفضل لعمالئنا دائما ً وفي أقصر وقت وبأكثر الطرق االقتصادية
نحن نتقدم بسرعة في هدفنا ألن نصبح عالمة تجارية معروفة ومطلوبة مرارا ً وتكرارا ً في األسواق المحلية والدولية وذلك من خالل مشاريعنا المتعلقة بصحة اإلنسان
مثل خطوط الصرف الصحي وحواجز النظافة وأنظمة التعقيم البشرية وأنظمة التعقيم الصناعي وأنظمة تعقيم المركبات وأنظمة تعقيم اإلنسان باإلضافة إلى ما تحتاجه
مزارع الثروة الحيوانية وقطاع إنتاج األغذية وخدمات الطعام من مشاريع السالمة البيولوجية والتعقيم والصرف الصحي

أحدث التقنيات في أنظمة السالمة الحيوية
عند الحديث عن أنظمة السالمة الحيوية فإن أولى الحلول المهنية التي تتبادر الى الذهن هي أنظمة التعقيم البشرية وأنظمة تطهير المركبات وخطوط الصرف الصحي
وحواجز النظافة .كتطبيق عملي لذلك على البشر فإنه يتم تعقيم اليدين تعقيم أسفل القدم باإلضافة إلى تعقيم المالبس .وفي المركبات يتم تعقيم العجالت الشاسيه وتعقيم المركبة
كبيرا في السنوات األخيرة واكتسبت بنية أكثر حداثة .كما بدأت أنظمة التعقيم المستخدمة في بالدنا في جذب
بالكامل .حققت التقنيات المستخدمة في أنظمة التعقيم تقد ًما ً
اهتمام كبير خاصة في قطاعي اإلنتاج الحيواني والغذائي .ولمنفذي مشاريع قطاعي اإلنتاج الحيواني والغذائي ذوي البصيرة والمهنية والوعي المتزايد الفضل الكبير في
منح موضوع السالمة الحيوية األهمية هذه .كما أن إنشاء أنظمة السالمة الحيوية واتخاذ تدابير السالمة الحيوية في قطاع الثروة الحيوانية أصبحت ملزمة قانونيا ً (وذلك تبعا ً
IPARDو  TDKلتعليمات السالمة األحيائية في شركات الدواجن المقرة من قبل المديرية العامة لألغذية والرقابة) .كما يقدم كل من مؤسسة دعم التنمية الزراعية والريفية
للتنمية الريفية باإلضافة لحوافز ضريبة القيمة المضافة الدعم االقتصادي للشركات في هذا السياق.

مزايا أنظمة التعقيم
:أهم مزايا األنظمة الحديثة ذات أحدث وحدات األتمتة والتطبيق هي كما يلي
صديقة للبيئة :توفر ما ال يقل عن  ٪ 80في استخدام المياه والمعقمات
اقتصادية :يتم تنفيذ التعقيم بشكل أوتوماتيكي كامل ،األمر الذي ال يتطلب تشغيل عاملين وال يحتاج لعناية خاصة
التغلغل المكثف :حيث يتم التغلغل في الحجم الكامل لألشخاص أو المركبات المعقمة على المستوى الجزيئي
يعد التعقيم باستخدام تكنولوجيا السحق أبرز العوامل الرئيسية التي توفر هذه المزايا .يعد استخدام هذه التكنولوجيا في أنظمة التعقيم تطورا ً ثوريا ً في مجال السالمة الحيوية

تكنولوجيا السحق
تم استخدام تقنية السحق في أنظمة التعقيم ألول مرة ألنظمة في تطهير األفراد عند مداخل المرافق التي يتم تصنيع المركبات الفضائية بواسطة وكالة ناسا (إدارة الطيران
والفضاء األمريكية) .أنظمة التعقيم هذه هي المرحلة األولى من حماية رواد الفضاء من البكتيريا الضارة خالل مهامهم التي تستمر ألشهر في الفضاء

ما هو السحق؟ كيف يعمل النظام؟
السحق هو انحالل الماء إلى جزيئات على مستويات ميكرون تحت ضغط مرتفع .يتشكل مظهر ضبابي عند تطبيق تكنولوجيا السحق في المكان .الجزيئات التي تم إنتاجها
باألنظمة التي تستخدم الحد األدنى من مضخات الضغط العالي  70بار صغيرة جدًا بحيث ال تستقر وتعلق في الهواء وتختفي عن طريق التبخر في الهواء حسب رطوبة
المحيط .تختلف الجسيمات الصغيرة التي يبلغ متوسط حجمها  5-3ميكرون عن أنظمة الضغط المنخفض مما يوفر مساحة أكبر مع نفس كمية الماء
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يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
أسفل القدم

المالبس

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM10
• SM20
• SM30
• SM40

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1 :م
• ) (Lالطول1.475 :م
• ) (Hاالرتفاع1.6 :م
• ): (Vالجهد V220 :أو V380
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أنظمة التعقيم البشرية للساحة الداخلية

SM50
وحدة تعقيم المالبس وأسفل األقدام
من خالل الضباب

مواصفات المنتج
• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• لديه نظام سحق (ضباب) آلي
• يعتبر من أكثر الطرق فعالية لتعقيم الجسم
• يعتبر المنتج اقتصاديا ً ألنه يستخدم معقم مائي
• يجب استخدام معقمات غير ضارة بصحة اإلنسان
• التغلغل في نظام السحق يعتبر كبيرا ً بينما صرف الماء والمعقم يعتبر قليالً
ونظرا ألن البساط حساس للوزن يتم منع المعقم من
• يتم تعقيم أسفل القدمين ببساط تعقيم خاص.
ً
الطيران في أوقات عدم االستخدام
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم أسفل األقدام والمالبس
عند مدخل المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط
سهل للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه
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يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
اليدين

أسفل القدم

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM10
• SM20
• SM30
• SM40

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1 :م
• ) (Lالطول1.5 :م
• ) (Hاالرتفاع1.6 :م
• ): (Vالجهد V220 :أو V380
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أنظمة التعقيم البشرية للساحة الداخلية

SM1040
نظام الباب الدوار لتعقيم اليد.
ونظام الفرشاة لتعقيم اسفل القدم

مواصفات المنتج

• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• لديه نظام سحق (ضباب) آلي
• يتم تعقيم اليدين بخزان مزدوج ونظام رش حساس
• يعتبر من أكثر الطرق فعالية لتعقيم الجسم
• يعتبر المنتج اقتصاديا ً ألنه يستخدم معقم مائي
• يجب استخدام معقمات غير ضارة بصحة اإلنسان
• التغلغل في نظام السحق يعتبر كبيرا ً بينما صرف الماء والمعقم يعتبر قليالً
• يحتوي على فرش تنظيف أفقية لألحذية
• تعمل الفرش تلقائيًا من خالل المستشعرات
• الفرش سهلة الفك والتركيب
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم اليدين والقدمين عند
مدخل المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط
سهل للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه

www.efotek.com

11

وحدة تعقيم القدمين مع ممسحة
ونظام تعقيم المالبس ونظام بوابة غسل اليدين
يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
اليدين

أسفل القدم

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM10
• SM20
• SM30
• SM40

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1 :م
• ) (Lالطول2.45 :م
• ) (Hاالرتفاع1.6 :م
• ): (Vالجهد V220 :أو V380
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المالبس

أنظمة التعقيم البشرية للساحة الداخلية

SM1050

مواصفات المنتج
• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• لديه نظام سحق (ضباب) آلي
• يعتبر من أكثر الطرق فعالية لتعقيم الجسم
• يتم تعقيم اليدين بخزان مزدوج ونظام رش حساس
• يعتبر المنتج اقتصاديا ً ألنه يستخدم معقم مائي
• يجب استخدام معقمات غير ضارة بصحة اإلنسان
• التغلغل في نظام السحق يعتبر كبيرا ً بينما صرف الماء والمعقم يعتبر قليالً
ونظرا ألن البساط حساس للوزن يتم منع المعقم من
• يتم تعقيم أسفل القدمين ببساط تعقيم خاص.
ً
الطيران في أوقات عدم االستخدام
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم أسفل األقدام المالبس واليدين
عند مدخل المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط سهل
للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه
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نظام تعقيم مع فرشاة لغسيل األسطح الجانبية
والسفلية للقدم .ونظام تعقيم المالبس
يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
أسطح األحذية

أسفل القدم

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM10
• SM20
• SM30
• SM40

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1 :م
• ) (Lالطول2.775 :م
• ) (Hاالرتفاع1.6 :م
• ): (Vالجهد V220 :أو V380
14
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المالبس

أنظمة التعقيم البشرية للساحة الداخلية

SM3050

مواصفات المنتج
• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• لديه نظام سحق (ضباب) آلي
• يعتبر المنتج اقتصاديا ً ألنه يستخدم معقم مائي
• يجب استخدام معقمات غير ضارة بصحة اإلنسان
• يعتبر من أكثر الطرق فعالية لتعقيم الجسم
• التغلغل في نظام السحق يعتبر كبيرا ً بينما صرف الماء والمعقم يعتبر قليالً
• يحتوي على فرش تنظيف أفقية ورأسية لألحذية
• تعمل الفرش تلقائيًا من خالل المستشعرات
• الفرش سهلة الفك والتركيب
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم أسفل األقدام والمالبس
عند مدخل المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط
سهل للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه
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يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
أسفل القدم

المالبس

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM10
• SM20
• SM30
• SM40

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1 :م
• ) (Lالطول2.475 :م
• ) (Hاالرتفاع1.6 :م
• ): (Vالجهد V220 :أو V380
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أنظمة التعقيم البشرية للساحة الداخلية

SM4050
نظام تعقيم المالبس وأسفل
الرجلين مع فرشاة

مواصفات المنتج
• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• لديه نظام سحق (ضباب) آلي
• يعتبر المنتج اقتصاديا ً ألنه يستخدم معقم مائي
• يجب استخدام معقمات غير ضارة بصحة اإلنسان
• يعتبر من أكثر الطرق فعالية لتعقيم الجسم
• التغلغل في نظام السحق يعتبر كبيرا ً بينما صرف الماء والمعقم يعتبر قليالً
• يحتوي على فرش تنظيف أفقية لألحذية
• تعمل الفرش تلقائيًا من خالل المستشعرات
• الفرش سهلة الفك والتركيب
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم أسفل األقدام والمالبس
عند مدخل المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط
سهل للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه
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نظام بوابة غسل اليد مع فرشاة لغسيل
األسطح السفلية للقدم .ونظام تعقيم المالبس
يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
اليدين

أسفل القدم

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM10
• SM20
• SM30
• SM40

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1 :م
• ) (Lالطول2.475 :م
• ) (Hاالرتفاع1.6 :م
• ): (Vالجهد V220 :أو V380
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المالبس

أنظمة التعقيم البشرية للساحة الداخلية

SM104050

مواصفات المنتج

• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• لديه نظام سحق (ضباب) آلي
• يتم تعقيم اليدين بخزان مزدوج ونظام رش حساس
• يعتبر المنتج اقتصاديا ً ألنه يستخدم معقم مائي
• يجب استخدام معقمات غير ضارة بصحة اإلنسان
• يعتبر من أكثر الطرق فعالية لتعقيم الجسم
• التغلغل في نظام السحق يعتبر كبيرا ً بينما صرف الماء والمعقم يعتبر قليالً
• يحتوي على فرش تنظيف أفقية لألحذية
• تعمل الفرش تلقائيًا من خالل المستشعرات
• الفرش سهلة الفك والتركيب
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم أسفل األقدام المالبس واليدين
عند مدخل المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط سهل
للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه
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أنظمة التعقيم البشري في األماكن الخارجية

 ORPAŞ ADSو EFOADS
هي عالمات تجارية مسجلة لشركة
 EFOTEKالصناعية للخدمات والمنتجات الصناعية والتجارة

نظام بوابة لغسل اليد وأسفل القدم وأسطح القدم
الجانبية بالفرشاة مع باب مفتوح

نظام تطهير بشري لألماكن الخارجية
مع باب دوار
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أنظمة التعقيم البشري في األماكن الخارجية

نظام تعقيم بشري لألماكن الخارجية
مع باب يدوي

نظام تعقيم بشري لألماكن الخارجية مع
باب اوتوماتيكي

في تعقيم اإلنسان على طريقة الضباب يقوم الشخص الذي يدخل النفق بتعقيم يديه ثم يمر ببساط
النظافة الذي بدوره يبدا ً بالعمل تلقائيا ً عند استشعار الوزن على البساط أو من خالل المستشعرات
الموجودة
السائل المعقم المستخدم في التعقيم باستخدام طريقة الضباب يتحول من الفوهات إلى سحابة من
الضباب ولذلك فإنه يصل إلى الكائنات الدقيقة في جميع المناطق التي يالمسها الضباب دون أن
يبلل الشخص
بناءا ً على المادة المعقمة التي تفضلها الشركات يجب إعطاء الشخص قناع وجه قبل دخول النفق
ال يعمل الضباب قبل أن يتم تطهير اليد أو القدم .كما ال يمكن مغادرة الكابينة قبل االنتهاء من
الضباب
يمكن تركيب باب دوار أو باب أوتوماتيكي عند مخرج الكابينة .يمكن فتح الباب الدوار أو الباب
بعد انتهاء الصرف الصحي
يتم تركيب ستارة هوائية أو نصف باب عند مدخل النفق أو مخرجه لمنع الضباب من االنتشار في
المناطق المفتوحة أو للحد من تأثير الظروف الجوية بأكبر قدر ممكن

مزايا المنتج
يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم أسفل األقدام والمالبس
عند مدخل المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط
سهل للغاية مكون من وحدات مختلفة
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقًا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة
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جميع جوانب الهيكل واألجزاء األخرى التي يتكون منها النفق مصنوعة من
الفوالذ المقاوم للصدأ
في حال تركيب النفق في منطقة مفتوحة سيكون سطحه الخارجي مغطى
بالفوالذ المقاوم للصدأ وأما إذا تم تركيبه في الداخل فسيتم تغطيته باستخدام بولي
كربونات مرشح لألشعة فوق البنفسجية
يمكن تركيب وحدة نظافة اليدين في المنطقة اليمنى أو اليسرى وفقًا لمنطقة
استخدام النفق أو اتجاه المدخل
في األنظمة التي يتم تركيبها في الداخل يتغير اتجاه الكابينة وفقًا للمنطقة التي
.تحوي األساسات الالزمة
يجب استخدام معقمات غير ضارة بصحة اإلنسان
التغلغل في طريقة الضباب المسحوق يعتبر كبيرا ً بينما صرف الماء والمعقم
يعتبر قليالً

أبعاد النفق
• ) (Wالعرض1.2 :م
• ) (Lالطول2.5 :م
• ) (Hاالرتفاع2.2 :م
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أنظمة التعقيم البشري في األماكن الخارجية

ميزات النفق

المواصفات الفنية للنفق
يتم تركيب عدد كافٍ من فوهات السحق بزاوية  120درجة وقطر سحق  0.30أو  0.20مم
مثبت في المنطقة المحددة والمناسبة ضباب النفق
يستخدم مشبك الفوالذ المطلي بالمطاط لتركيب الفوهات وتنصيبها على النفق
يتم استخدام أنابيب الفوالذ المقاوم للصدأ في تركيب الضغط العالي المطلوب للتعقيم
يتم استخدام مضخة الضغط العالي المتينة مع المكبس الخزفي
يتم استخدام مضخة الجرعات بسعة مناسبة من أجل االستجابة لتغيرات المعقم واحتياجات
التطبيق
خزان المطهر يوجد في المنطقة المغلقة حيث توجد لوحة األتمتة
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خطوط/حواجز الصرف الصحي  -ممرات النظافة

www.efotek.com

يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
اليدين

أسفل القدم

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM20
• SM30
• SM40
• SM50

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1 :م
• ) (Lالطول0.975 :م
• ) (Hاالرتفاع1.5 :م
• ) (Vالجهد V220 :أو V380
28
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خطوط/حواجز الصرف الصحي  -ممرات النظافة

SM10
وحدة تعقيم اليدين
والقدمين

مواصفات المنتج
• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• يتم تعقيم اليدين بخزان مزدوج ونظام رش حساس
ونظرا ألن البساط حساس للوزن يتم منع المعقم من
• يتم تعقيم أسفل القدمين ببساط تعقيم خاص.
ً
الطيران في أوقات عدم االستخدام
• يحتوي على نظام بوابات ال يسمح بالمرور قبل اكتمال عملية التعقيم .يمكن تغيير اتجاه عمل
المدخل والمخرج ويمكن تعديله للسماح بالدخول والخروج في حاالت الطوارئ
• ال يسمح بمرور التسريبات من الجانبين بفضل حواجز الحماية
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم اليدين والقدمين عند
مدخل المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط
سهل للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه
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يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
اليدين

أسفل القدم

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM10
• SM30
• SM40
• SM50

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1 :م
• ) (Lالطول0.975 :م
• ) (Hاالرتفاع1.5 :م
• ) (VالجهدV220 :
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خطوط/حواجز الصرف الصحي  -ممرات النظافة

SM20
وحدة غسل وتنشيف
اليدين

مواصفات المنتج
• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• يحتوي على حوض غسيل اليدين
• يحتوي على حنفية حساسة تعمل على االستشعار
• يحتوي على وحدة صابون يدوية أو حساسة
• ” “Zيحتوي على حامل مناديل ورقية
• يحتوي على سلة مهمالت
• يحتوي على بساط تعقيم أسفل القدم أو واقي الطين المفرز
• ال يسمح بمرور التسريبات من الجانبين بفضل حواجز الحماية
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم اليدين والقدمين عند
مدخل المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط
سهل للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه
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يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
أسطح األحذية

أسفل القدم

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM10
• SM20
• SM50

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1 :م
• ) (Lالطول1.8 :م
• ) (Hاالرتفاع1.5 :م
• ) (Vالجهد V220 :أو V380
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خطوط/حواجز الصرف الصحي  -ممرات النظافة

SM30
وحدة تعقيم الفرشاة
األفقية والعمودية

مواصفات المنتج
• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• يحتوي على فرش تنظيف أفقية ورأسية لألحذية
• تعمل الفرش تلقائيًا من خالل المستشعرات
• الفرش سهلة الفك والتركيب
• ال يسمح بمرور التسريبات من الجانبين بفضل حواجز الحماية
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم األقدام عند مدخل
المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط
سهل للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه
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يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
أسفل القدم
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM10
• SM20
• SM50

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1 :م
• ) (Lالطول1.5 :م
• ) (Hاالرتفاع1.5 :م
• ) (Vالجهد V220 :أو V380
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خطوط/حواجز الصرف الصحي  -ممرات النظافة

SM40
وحدة تعقيم الفرشاة
األفقية

مواصفات المنتج
• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• يحتوي على فرش تنظيف أفقية لألحذية
• تعمل الفرش تلقائيًا من خالل المستشعرات
• الفرش سهلة الفك والتركيب
• ال يسمح بمرور التسريبات من الجانبين بفضل حواجز الحماية
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم األقدام عند مدخل
المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط
سهل للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه
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يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
اليدين

أسفل القدم

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM30
• SM40
• SM50

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1 :م
• ) (Lالطول1.95 :م
• ) (Hاالرتفاع1.5 :م
• ): (Vالجهد V220 :أو V380
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خطوط/حواجز الصرف الصحي  -ممرات النظافة

HB1020
تعقيم اليدين وأسفل األقدام وغسل
وتنشيف اليدين

مواصفات المنتج
• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• يتم تعقيم اليدين بخزان مزدوج ونظام رش حساس
• يحتوي على حوض غسيل اليدين
• يحتوي على حنفية حساسة تعمل على االستشعار
• يحتوي على وحدة صابون يدوية أو حساسة
• ” “Zيحتوي على حامل مناديل ورقية
• يحتوي على سلة مهمالت
يحتوي على بساط تعقيم أسفل القدم أو واقي الطين المفرز • ال يسمح بمرور التسريبات من
• الجانبين بفضل حواجز الحماية
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم اليدين والقدمين عند
مدخل المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط
سهل للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه
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يعمل النظام على مبدأ تعقيم وإزالة البكتيريا الضارة التي يحملها األشخاص أثناء انتقال األفراد
الذين يحملون الكائنات الحية الدقيقة من المنطقة “أ” (المنطقة غير اآلمنة البيولوجية) إلى المنطقة
“ب” (المنطقة اآلمنة البيولوجية) وذلك خالل وجودها وجودها في المنطقة “أ” وقبل وصولها إلى
النقطة “ب” .تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل
جعل مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
تم تحديث أنظمتنا التي تحتوي على خيارات وحدات مختلفة وفقًا لكل تطبيق من أجل جعل
مساحاتك قابلة للحياة صحيا ً
يتم استخدامه لدى األشخاص الذين يدخلون المناطق التي تحتاج إلى ظروف صحية في العمل مثل
مرافق إنتاج الغذاء والحرم الصحي والمختبرات لتعقيم المناطق التالية
أسطح األحذية

أسفل القدم

باإلضافة إلى ذلك ،يمكن إنشاء ممر النظافة
(الحاجز) وفقًا للحاجة من خالل الدمج بين
)الوحدات التالية (واحدة أو أكثر
• SM20
• SM50

المواصفات واألبعاد الفنية

• ) (Wالعرض1.1 :م
• ) (Lالطول2.5 :م
• ) (Hاالرتفاع1.75 :م
• ): (Vالجهد V220 :أو V380
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اليدين

خطوط/حواجز الصرف الصحي  -ممرات النظافة

HB1030
تعقيم اليدين وتعقيم الفرشاة
األفقية والعمودية لألقدام

مواصفات المنتج
• مصنوعة من مادة الفوالذ المقاوم للصدأ ) CrNiجودة (304
ال يحتوي على بكتيريا
• يتم تعقيم اليدين بخزان مزدوج ونظام رش حساس
ونظرا ألن البساط حساس للوزن يتم منع المعقم من
• يتم تعقيم أسفل القدمين ببساط تعقيم خاص.
ً
الطيران في أوقات عدم االستخدام
• يحتوي على فرش أفقية وعمودية لتنظيف لألحذية
• تعمل الفرش تلقائيًا من خالل المستشعرات
• الفرش سهلة الفك والتركيب
• يحتوي على نظام بوابات ال يسمح بالمرور قبل اكتمال عملية التعقيم
• ال يسمح بمرور التسريبات من الجانبين بفضل حواجز الحماية
• تصميمه نمطي
• )حماية صلبة وحماية سائلة(  IP65يحتوي على تركيب كهربائي وفقًا لفئة

مزايا المنتج

يتم تحقيق أقصى قدر من النظافة من خالل عملية تعقيم اليدين والقدمين عند
مدخل المرافق
يتم الحصول على نتائج متقدمة في مكافحة األمراض الوبائية والوقاية منها
يتم توفير تطبيق اقتصادي متعدد الوظائف من خالل تصميم هندسي إلنشاء خط
سهل للغاية مكون من وحدات مختلفة
ً
تم تطويره بتكنولوجيا متقدمة بحيث يوفر النظافة وفقا لجميع معايير الجودة
واالختبارات الالزمة

مزايا التصميم المعياري

تم تصميمه إلنشاء خط سهل للغاية مع الوحدات األخرى
مريح
خفيف
سهل الفك .حيث يمكن تمريره بسهولة من خالل األماكن الضيقة وإعادة تركيبه
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أنظمة تعقيم المركبات

 ORPAŞ ADSو EFOADS
هي عالمات تجارية مسجلة لشركة
 EFOTEKالصناعية للخدمات والمنتجات الصناعية والتجارة

أنظمة تعقيم المركبات

نفق تعقيم المركبات مع باب
أوتوماتكي بدمج نظام التعقيم البشري
لألماكن الخارجية

نفق تعقيم المركبات مع باب
أوتوماتيكي

نفق تعقيم المركبات مع باب
مكشوف

 EFOTEKيوفر نظام تعقيم المركبات الذي طورته
نظافة متقدمة عند مداخل جميع األماكن التي يجب أن
تدخلها معقمة
نظام تعقيم المركبات بتقنية الضباب
عملية التعقيم تتم عبر تالمس السائل المعقم الذي يتفكك حتى  5ميكرون في
الفوهات العديدة المثبتة داخل نفق التعقيم جميع األجزاء المكشوفة من السيارة
عن طريق الضباب .وهكذا يتم توفير أقصى تعقيم صحي وأقصى نظافة بتكلفة
منخفضة باستخدام الحد األدنى من المواد
بفضل نظام تعقيم المركبات األوتوماتيكي يتم القضاء على العمالة غير الضرورية
للموظفين ويتم حماية صحة الموظفين والحيوانات باإلضافة إلى تحقيق عملية
تعقيم دقيقة وفعالة واقتصادية
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مواصفات التطبيق
الوصول إلى جميع األسطح المكشوفة أثناء مرور المركبة عبر النفق ويتم
تعقيمها
بما أن التطبيق يستخدم طريقة الضباب فإن الجزيئات المعقمة تصل إلى كل
منطقة بشكل مكثف
يتم استخدام المطهر المائي تلقائيًا أثناء عملية التعقيم
بفضل طريقة الضباب ال تبتل السيارة وال أرض النفق
يتغلغل المعقم في أسفل المركبة وسقفها ومقدمتها وخلفها وأسطحها الجانبية
وعجالتها
تسير السيارة بسالسة في النفق بفضل الحاجز الذي يحول دون وقوع حاالت
مثل االصطدام
يتم توجيه سائقي المركبات من خالل أضواء وإشارات التحذير
نظرا ً لكون المنظومة اوتوماتيكية بشكل كامل فال حاجة لموظفي التطبيق
ويمكن منع األخطاء التي يسببها اإلنسان
ال يمكن فتح الباب في نظام تعقيم المركبات مع الباب األوتوماتيكي حتى انتهاء
عملية التعقيم .ويعد هذا ميزة مهمة ،خصوصا في المناطق التي تشهد الظروف
الجوية الصعبة في فصل الشتاء والمناطق التي تشهد الكثافة في الرياح
وحركة الهواء
في نفق تعقيم المركبات المدمج مع نظام التعقيم البشري لألمكان الخارجية،
يتم إغالق الباب عندما تدخل الشاحنة/السيارة في النفق وينزل السائق ويتوجه
نحو حجرة/كبينة التطهير/التعقيم البشري لألماكن الخارجية .وعندما يتم بدء
التطهير في الحجرة يبدأ بالتزامن مع ذلك عملية التطهير في النفق .وعند انتهاء
التطهير في كل من هذين النظامين ،يتم فتح باب النفق ويستلم السائق الشاحنة/
ض ُل هذا النظام المتكون من النظامين في مراكز تربية
السيارة .وغالبا يف ّ
الحيوانات والمرازع الكبيرة
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لتعديل وقت التعقيم والتحكم اآللي وشاشة  PLCيوجد على لوحة التحكم اآللي نظام تحكم
تعمل باللمس وجهاز قياس رقمي لدرجة الحرارة في الكابينة وجهاز قياس رقمي لدرجة
الحرارة الخارجية
إذا تم تجاوز الحد األقصى لدرجة الحرارة المحددة مسبقا ً لظروف الشتاء عند فحصه
بواسطة جهاز قياس درجة الحرارة الرقمي سيقوم النظام تلقائيا ً بتشغيل السخان اإلشعاعي
المثبت في كابينة التشغيل اآللي .تستمر هذه العملية بشكل دوري حتى ترتفع درجة الحرارة
داخل الكابينة فوق درجة الحرارة المحددة
يقوم جهاز القياس الرقمي لدرجة الحرارة الخارجية بحماية المنظومة بشكل تلقائي من
أجل منع نظام الرش من التجمد والحفاظ على عمله خالل أشهر الشتاء إذا انخفضت درجة
الحرارة الخارجية عن الدرجة المحددة بعد فترة معينة من التعقيم
تبدأ عملية الحماية عندما يتحول النظام تلقائيًا إلى وضعية مانع التجمد
بعد أن يتحول النظام تلقائيًا إلى وضعية مانع التجمد فإنه يمأل مانع التجمد تلقائيا ً في
جميع التركيبات الخارجية على غرار عملية التعقيم .وبفضل هذا التشغيل التلقائي
ً
للنظام يتم القضاء على المخاطر الناشئة عن مبادرة المشغل وبالتالي القضاء أيضا على
.خطر التجميد خالل أشهر الشتاء
إذا لزم التعقيم عندما يكون النظام في وضعية مانع التجمد يكفي تكرار عملية التعقيم
التي تتم كالعادة بالضغط على زر البدء .بعد الضغط على زر بدء التعقيم ينتقل النظام
تلقائيا ً إلى وضعية التعقيم ويبدأ العملية .ال يحتاج المشغل إلى اتخاذ أي إجراء بسبب
التشغيل التلقائي للنظام
يتم التحكم بمستويات الماء والمعقم ومانع التجمد من خالل أجهزة التحكم المدمجة
بالنظام .إذا انتهى أي من الماء والمعقم ومانع التجمد فإن النظام يتحول تلقائيا ً الى
وضعية التحذير وال يقوم بعملية التعقيم في هذه الوضعية .وبفضل هذا يتم تلقائيا ً منع
حدوث أي تلف في األجزاء الميكانيكية العاملة في النظام المضخة  ،المحرك  ،إلخ
44
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أنظمة تعقيم المركبات

ميزات النظام

يمكنكم توفير المال والوقت باستخدام نظام
efotek
الذي يعقم ويطهر مناطق صعبة الوصول في
المركبة /الشاحنة خالل دقائق

زيادة األداء التشغيلي للنظام

االستخدام االقتصادي لمانع التجمد ومواد التعقيم

منع تجمد التركيبات في الظروف الجوية الصعبة

يمكن منع األخطاء واألعطال التي يسببها الموظفون
وذلك بفضل أن األتمتة في النظام متعددة األوجه .تم
إعداد النظام لجميع الحاالت والظروف وهو جاهز
للعمل تلقائيًا .يتم توفير األداء المطلوب من قبل العميل
 PLC.من خالل األتمتة المتكاملة لنظام

تم إنشاء نظام التدوير لمانع التجمد والمطهر لتمكين التوفير
االقتصادي من المواد االستهالكية .يتم تحقيق التوفير عن
طريق إعادة تدوير  80٪من مياه التعقيم ومانع التجمد إلى
الخزان ذي الصلة .إلى جانب ذلك  ،عمل نظام مانع التجمد
وإغالقه يتم تلقائيا ً وفقًا لدرجة الحرارة والوقت

يتم ضخ مانع التجمد تلقائيًا عند درجات معينة لمنع تجمد
المنظومة في ظروف الشتاء ومن ثم وإعادته إلى الخزان
بفضل نظام مكافحة التجمد المستخدم كأداة قياسية في جميع
الطرز .وبهذه الطريقة يتم التوفير باإلضافة إلى منع أعطال
النظام بسبب النسيان أو األخطاء التي تسبب بها القوى العاملة
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يتم اختيار جميع المواد الكهربائية وأنظمة الطاقة المستخدمة في أتمتة النظام من
العالمات التجارية عالية الجودة
تتيح للمستخدم استخدام النظام دون أي مشاكل لسنوات

قوة ومتانة النفق

تم تصميمه بطريقة تمنع الهيكل والصفائح من االنحناء أو االهتزاز بسبب العوامل
تقر بأن النظام مقاوم لسرعة  Ansys-Staticالخارجية .كما أن نتيجة التحليل الهيكلي
 110كم من الرياح كحد أدنى .يتم منع االنهيار والكسر واالنهيار باستخدام ملف
التعريف المقوى والصفائح .باإلضافة إلى ذلك تم تفادي مشاكل القلب والكسر والطيران
بفضل استخدام الهيكل والصفائح المقويين

التدابير األمنية للمستخدم
يتم تصميم النظام الكهربائي واإللكتروني بشكل كامل(الصمامات  ،الصمامات ،
المفاتيح الكهربائية  ،العوامات  ،العوامات  ،أضواء اإلشارة  ،إشارات المرور ،
األزرار  ،إلخ ).والذي يدير عمليات القيادة والتحكم وضبطه للعمل بتيار ضعيف بجهد
 24فولت فقط لضمان سالمة مستخدمي النظام والقضاء على خطر التعرض لصدمة
)كهربائية(.لذلك ال يشكل النظام أي خطر على صحة اإلنسان

تعقيم موثوق
بفضل طريقة الضباب يتم تعقيم حتى أقصى زوايا المركبة .يمكن تعقيم الشاحنة في 30
ثانية فقط باستخدام  15لترا ً فقط من السائل المعقم .يتم استخدام حاجز ومصباح ومستشعر
األوتوماتيكي) لتوجيه السائق ( PVCأو باب

سهل التركيب
نظرا ألن النظام يتم إنتاجه على شكل وحدات ويتم تثبيت الوحدة فقط في موقع التثبيت،
ً
فإن تثبيته سهل وسريع للغاية

الضمان  -الصيانة  -الخدمة الفنية
يخضع النظام لضمان لمدة عامين باستثناء أخطاء المستخدم ويتم توفير ضمان لقطع
الغيار لمدة عشر سنوات .عندما يحين وقت الصيانة يتم إعالم المستخدم بتحذير الصيانة
السمعية والبصرية على شاشة اللمس على لوحة النظام
46
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جودة المكونات المستخدمة في األتمتة

يمكن تعقيم الشاحنة في  30ثانية فقط باستخدام
 15لترا ً فقط من السائل المعقم بفضل نظام
تعقيم مركبات طورتنه شركة Efotek
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 للصرف الصحي والتطهيرCE شهادة
Certificate – Cертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Certificate – Cертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

شهادات الجودة

 للتعقيم والتطهيرCE شهادة
Certificate of Compliance
No. 2S180221.EEU0C70

Certificate’s
Holder:

Certification ECM
Mark:

Efotek Endüstriyel Ürünler ve Hizmetleri
San. ve Tic. A.Ş.
1208. Cad. No: 15 Ostim OSB 06374 Yenimahalle /
Ankara / Turkey

European
Conformity

Type
Approved

Product:
Brand Name:

Disinfection System

Verification to:

Standard:
EN 60335-1:2012/AC:2014

Efotek

related to CE Directive(s):
2014/35/EU (Low Voltage)
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Compliance Mark
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. The
regulation can be found at www.entecerma.it. This Certificate of Compliance can be checked for validity
at www.entecerma.it
This verification doesn’t imply assessment of the production of the product(s).
Additional information, clarification about the
Marking:
We attest that a TCF for the
Marking process is in place. Whereas the
Manufacturer is Responsible to start the
Marking Certification Procedure and to
perform all the necessary activities, as required by the Directive before placing the
Mark on the product(s).
Date of issue 21 February 2018

Expiry date 20 February 2023

Chief Manager
Marco Morina

Deputy Manager
Amanda Payne

Ente Certificazione Macchine Srl
Via Ca’ Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
 +39 051 6705141  +39 051 6705156  info@entecerma.it  www.entecerma.it

OHSAS 18001

Certificate of Compliance
No. 2S180221.EEU0C71

Certificate’s
Holder:

Certification ECM
Mark:

Efotek Endüstriyel Ürünler ve Hizmetleri
San. ve Tic. A.Ş.
1208. Cad. No: 15 Ostim OSB 06374 Yenimahalle /
Ankara / Turkey

European
Conformity

Type
Approved

Product:
Brand Name:

Sanitation System

Verification to:

Standard:
EN 60335-1:2012/AC:2014

Efotek

related to CE Directive(s):
2014/35/EU (Low Voltage)
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Compliance Mark
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. The
regulation can be found at www.entecerma.it. This Certificate of Compliance can be checked for validity
at www.entecerma.it
This verification doesn’t imply assessment of the production of the product(s).
Additional information, clarification about the
Marking:
We attest that a TCF for the
Marking process is in place. Whereas the
Manufacturer is Responsible to start the
Marking Certification Procedure and to
perform all the necessary activities, as required by the Directive before placing the
Mark on the product(s).
Date of issue 21 February 2018

Expiry date 20 February 2023

Chief Manager
Marco Morina

Deputy Manager
Amanda Payne

Ente Certificazione Macchine Srl
Via Ca’ Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
 +39 051 6705141  +39 051 6705156  info@entecerma.it  www.entecerma.it

ISO 14001 : 2015

ISO 9001 : 2015

Bu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Sertifikası:

Bu Çevre Yönetim Sistem Sertifikası:

Bu Kalite Yönetim Sistem Sertifikası:

EFOTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

EFOTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

EFOTEK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

1208 CAD. NO: 15 OSTİM OSB YENİMAHALLE 06374

1208 CAD. NO: 15 OSTİM OSB YENİMAHALLE 06374

1208 CAD. NO: 15 OSTİM OSB YENİMAHALLE 06374

ANKARA - TÜRKİYE

ANKARA - TÜRKİYE

ANKARA - TÜRKİYE

Firmasının Kalite Yönetim Sisteminin Uygunluğunu belgelemek amacıyla verilmiştir. Sertifika,

Firmasının Çevre Yönetim Sisteminin Uygunluğunu belgelemek amacıyla verilmiştir. Sertifika,

Firmasının Kalite Yönetim Sisteminin Uygunluğunu belgelemek amacıyla verilmiştir. Sertifika,

OHSAS 18001

ISO 14001 : 2015

Standardı ve Aşağıdaki Yönetim Sistemi Kapsamı İçin Geçerlidir.

ISO 9001 : 2015

Standardı ve Aşağıdaki Yönetim Sistemi Kapsamı İçin Geçerlidir.

Standardı ve Aşağıdaki Yönetim Sistemi Kapsamı İçin Geçerlidir.

ENDÜSTRİYEL YIKAMA, DEZENFEKSİYON, HİJYEN, SANİTASYON SİSTEMLERİ VE MAKİNA ÜRETİMİ,

ENDÜSTRİYEL YIKAMA, DEZENFEKSİYON, HİJYEN, SANİTASYON SİSTEMLERİ VE MAKİNA ÜRETİMİ,

ENDÜSTRİYEL YIKAMA, DEZENFEKSİYON, HİJYEN, SANİTASYON SİSTEMLERİ VE MAKİNA ÜRETİMİ,

İNŞAAT GÜVENLİK MALZEMELERİ, TEL KABLO KANALI, GABİON SEPET, ASKERİ VE AFET BARİYERLERİ İLE

İNŞAAT GÜVENLİK MALZEMELERİ, TEL KABLO KANALI, GABİON SEPET, ASKERİ VE AFET BARİYERLERİ İLE

İNŞAAT GÜVENLİK MALZEMELERİ, TEL KABLO KANALI, GABİON SEPET, ASKERİ VE AFET BARİYERLERİ İLE

ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ

ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ

Sertifika No

: 6009

Denetim Tarihi : 28.02.2020
Tescil Tarihi

Yeniden Basım Tarihi : -

Sertifika No

Geçerlilik Tarihi

Denetim Tarihi : 28.02.2020

: 05.03.2021

: 06.03.2020

Tescil Tarihi

Technical Universal Verification
Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi A Blok
No: 1/3 Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE
Tel.: 00 90 312 231 82 02
• web: www.techcert.com.tr
• e-mail: info@techcert.com.tr

: 2014

ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE TALAŞLI İMALAT İŞLERİ

Yeniden Basım Tarihi : -

Sertifika No

Geçerlilik Tarihi

Denetim Tarihi : 28.02.2020

: 05.03.2021

: 06.03.2020

Tescil Tarihi

Technical Universal Verification
Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi A Blok
No: 1/3 Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE
Tel.: 00 90 312 231 82 02
• web: www.techcert.com.tr
• e-mail: info@techcert.com.tr

: 1293

Yeniden Basım Tarihi : Geçerlilik Tarihi

: 05.03.2021

: 06.03.2020

Technical Universal Verification
Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi A Blok
No: 1/3 Yenimahalle - ANKARA / TÜRKİYE
Tel.: 00 90 312 231 82 02
• web: www.techcert.com.tr
• e-mail: info@techcert.com.tr
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نحن ندرك من خالل بنيتنا التحتية
التكنولوجية ومعلومانتا القطاعية الواسعة،
وكشركة تهدف إلى أن تصبح عالمة ،ندرك
أن الخطوة الضرورية هي تقديم الجودة في
الخدمة والمنتجات
www.efotek.com
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ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001

العنوان  :شركة أفوتك  efotekللخدمات والمنتجات الصناعية
الشارع 1208 :الزقاق 15 :منقطعة أوستيم الصناعية ياني محلة  06374أنقرة  -تركيا
رقم الهاتف+90 312 336 80 80 :
رقم الهاتف+90 312 335 38 38 :
الفاكس+90 312 332 15 15 :
البريد اإللكترونيinfo@efotek.com :

www.efotek.com

www.kretra.com

 ORPAŞ ADSو EFOADS
هي عالمات تجارية مسجلة لشركة
 EFOTEKالصناعية للخدمات والمنتجات الصناعية والتجارة

