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يم�ن حتضري املاء من أجل العملية من خالل جمر�ني 
رئ�س�ني: ترشيح الغشاء أو راتنجات اتلبادل األيو�

املزارعون واملس�شفيات وا�صناعيون هم املستهلكون 
ا�رئ�سيون �لمياه. �ستخدم �لري أو كمائع حراري يف دوائر 

اتلرب�د ىلع س�يل املثال أو لالستهالك ال�رشي ، جيب معاجلة 
هذه املياه بعناية فائقة تلنقيتها من أجل حتقيق اخلصائص 

الفزي�ائية وا�كيميائية املتوقعة.

ت�يح نلا خرباتنا ودراي�نا تقديم حلول اعملية �ك ملعاجلة املياه 
املعاجلة.
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املياه املستخدمة

DAF أنظمة

أظهــر تلــوث ميــاه ا�ــرصف ا�صنــايع تطــوراً �واز�ــاً �لقطــاع املتطــور. يم�ــن تصميــم م�شــآت معاجلــة 
ــف و�اعدة  ــروف اتلرص� ــع ظ ــف م ــع تلتكي ــاق واس ــة ىلع نط ــا ا�صناع ــيت تفضله ــايئ ال ــف ا�كيمي اتلغلي

استخدامها يف العمليات. بعض القطااعت اليت �ستخدم �رافق معاجلة العبوات ا�صناعية يه:

املسالخ
�صانع األبلان

�صانع صناعة ال�سيج
صناعة االدو�ة
حمطات اخلدمة

نظام الرتشيح الفائق

يعــد نظــام الرتشــيح الفائــق أحــد حلــول األغشــية الــيت توفــر �زايــا كبــرية ملعاجلــة ميــاه ايلنابيــع وميــاه 
ــك  ــة مياه ــرون تنقي ــامها 0.01 ميك ــر �س ــغ قط ــيت يبل ــق ال ــيح الفائ ــة الرتش ــن ألنظم ــرشب. يم� ا�
مــن الفريوســات وابلكتري�ــا واتلعكــر وا�اكئنــات احليــة ادلقيقــة األخــرى دون اســتخدام املــواد ا�كيميائيــة. 
تــم تصميــم أنظمــة الرتشــيح الفائــق STS Arıtma باســتخدام أغشــية اعيلــة اتلقنيــة مــن أبــرز ا�ــرش�ت 

املصنعة يف ا�سوق.

ممزيات:
• وحدة الغشاء العمودي

• �ضخات الفوالذ املقاوم �لصدأ الغسيل العكيس
• غسل ا�كيميائية - وحدات الغسيل العكيس

• ا�صمامات ا�كهر�ائية دفعتها
• معدل املدخالت ا�رقمية

• مقياس ا�ضغط
• أجهزة إرسال ا�ضغط �لتح�م يف ا�ضغط اتلفاضيل

• PLC حت�م القائم و�وحة ال�شغيل
• ا�يس 304 الفوالذ املقاوم �لصدأ اإلطار

أنظمة ترشيح ا�وسائط املتعددة

�ســتخدم أنظمــة فلــرتة ا�وســائط املتعــددة كنظــم معاجلــة �ســبقة يف معاجلــة امليــاه املعاجلــة وميــاه ا�ــرشب 
، و�ذ�ــك يف إزالــة اتلعكــر مــن امليــاه املعاجلــة مــن أنظمــة معاجلــة امليــاه العادمــة. يم�ــن ألنظمــة ترشــيح 
املناطــق  يف  مياهــك  تنقيــة   STS Arıtma يف  با�اك�ــل  األوتوماتيكيــة  املتعــددة  ا�وســائط 
ــيت �ســبب  ــواد ال ــات وامل ــة واجلز�ئ ــة العالق ــواد ا�صلب ــة مــن ا�رواســب اخلشــنة وامل ــة وا�صناعي اتلجار�

تعكًرا يف املاء. يم�ن أن جتعل املياه اخلاصة بك صاحلة لالستعمال.
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وحدات يف احلاو�ة

اتلطبيقات ا�صناعية وا�زراعية وابلحر�ة
سواء الحتياجات املياه اخلاصة بك العملية ، وا�ري ، ومعاجلة مياه ا�رصف ا�صيح اخلاص بك ، ...

يم�ن لـ Watertech تلبية احتياجاتك من أجل:
• إنتاج املاء انليق جدا

• تنقية وتر�زي املحايلل (مثال: العصائر واألبلان)
• عالج �كثفات اتلبخر

• إنتاج مياه الغاليات
• حتلية املياه املاحلة ومياه اآلبار ومياه ابلحر ألغراض ا�ري وغريها من اتلطبيقات
• إاعدة استخدام و�اعدة تدو�ر مياه ا�رصف ا�صيح ملعاجلة مياه الغسيل أو غسلها

• إزالة املبيدات احلرش�ة واملبيدات ادلقيقة من املياه ا�سطحية أو املياه اجلوفية

تطبيقات يف قطاع ا�سياحة واملجتمعات ا�صغرية
دلينا جمموعة واسعة من اتلطبيقات اليت ترتاوح بني تنقية املياه و�اعدة استخدام املياه:

• حتلية املياه املاحلة أو مياه ابلحر
• تليني املياه املعدنية ضعيفة

• القضاء ىلع ا�كرب�تات واملعادن
• إاعدة معاجلة املياه العادمة

اتلطبيقات املذكورة أعاله تتطلب حمددة
نوعية املياه اليت يم�ن احلصول عليها عن طر�ق الغشاء

تقنية. باملقارنة مع الطرق األخرى ، األغشية
نقدم املزايا اتلايلة:

• ا�كواشف ا�كيميائية أقل
• أثار أقدام صغرية
• اخنفاض ا�صيانة

• خفض اتللكفة ال�شغيلية
• نوعية ثابتة من املاء
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معاجلة املياه مع ت�نو�وجيا الغشاء
�سمح أغشية اتلناضح العكيس باالحتفاظ باملواد املذابة أو املعلقة يف املاء (ىلع س�يل املثال ، �ؤ�نة

املعادن وابلكتري�ا واملواد العضو�ة وغريها من املواد اليت �م حتل). هلذا ا�سبب نتحدث عن حتلية املياه.
من حيث القضاء ، حنن نتحدث عن امللوحة العاملية.

تر�ز تقنية Watertech اهلندسية �شلك أسايس ىلع تقنية اتلناضح العكيس ، وتعمل ىلع حتسني ال�شغيل
رشوط �رافقها. هناك اجتاهان متمزيان:
• معاجلة املياه �لحد من ا�سداد الغشاء

• ختفيض ت�ايلف الطاقة خلفض ت�لفة حتلية املياه وحتسني املزيانية العمومية
ابل�ئية.

حنن نقدم �ك تقنيات الغشاء اتلايلة:
• اتلناضح العكيس

• الرتشيح ادلقيق
• الرتشيح الفائق
• الرتشيح ادلقيق
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نوع الغشاء حسب احلالة
 نوع الغشاء

rab 01 at 4l/g3 at 0
اتلناضح العكيس / املياه املاحلة 1 at 10 g/l 0 at 40 bar
اتلناضح العكيس / مياه ابلحر > 10 g/l 40 at 80 bar

الرتشيح الفائق 

امللوحة املطلوب عالجها ضغط ال�شغيل



ــاز  ــار. يرفــض هــذا اجله ــاه املاحلــة واآلب ــة املي ــا تلحلي ــر احلــل خصيًص ــم تطو� ت
كمعيــار أ�ــرث مــن 99 ٪ مــن األمــالح املوجــودة يف امليــاه املــراد معاجلتهــا. 
ــرت إىل 2500 مــرت �كعــب  ــاه املعاجلــة مــن 1000 ل يم�ــن أن خيتلــف حجــم املي

يف ايلوم �لمياه ذات �ستوى امللوحة (TDS) بني 1000 و 7000 جزء يف املليون.

• أنابيب اعيلة ا�ضغط ومقاومة �لتآلك (316 لرت الفوالذ املقاوم �لصدأ)
ــول  ــع حم ــة) م ــة ، ثالثي ــردة ، �زدوج ــة (مف ــزي العمودي ــرد املر� ــة الط • �ضخ

(VFD) الرتدد
• خرطوشة اعيلة املقاومة قبل اتلصفية

• أجهزة اعيلة اجلودة واتلكنو�وجيا حلياة طو�لة
• الرتشيح املسبق: �رشح خرطوشة مع أو بدون شطف تلقايئ

• قبل املعاجلة: نظام اجلراعت اتللقايئ ملاكفحة اتلحجيم
• بناء الزتلج (316 لرت الفوالذ املقاوم �لصدأ)

• أغشية اعيلة اتلناضح العكيس تتكيف مع نوعية املياه
• دعم ألغشية األيلاف املقاومة �لجليد حىت 600 رطل (40 بار)

• صمامات ايلد ، ومقاي�س ا�ضغط ، وصمامات أخذ العينات
• أجهزة قياس املوصلية ، قراءة درجة احلموضة - أجهزة اإلنذار
• نظام شطف قصري لألكسجني األغشية �ؤقتًا "خارج اإلنتاج"

• نظام تنظيف األغشية (CIP - عملية اتلنظيف ا�صناعية)
• جملس ا�وزراء ا�سيطرة

املياه املاحلة
• فلرت �سبق لفلرت 5 إىل μ 10 خرطوشة �لجز�ئات ا�صغرية

• العالمة اتلجار�ة �ضخة الطرد املر�زي
• مقاي�س ا�ضغط الغل�سري�ن

• أغشية ر�ال عماين إلزالة امللح
• سطح الغشاء املهم

• غشاء ابلول�سرت املقوى باأليلاف ا�زجاجية يدعم مقاومة PSI 400 أو 28 بار
• تنظيم ا�صمامات ، من أجل:

- تنظيم تدفق املضخة
- تنظيم تدفق إاعدة اتلدو�ر
- اتلح�م يف تدفق الرت�زي

• مقاي�س اتلدفق من نوع Rotameter ، من أجل
- قراءة تدفق تتخلل
- قراءة تدفق الرت�زي

- قراءة تدفق إاعدة اتلدو�ر
• قياس املوصلية ا�رقمية

- املوصلية القراءة يف املدخالت ر�ال عماين
- قراءة املوصلية �لمرشح

• إنذار عند جتاوز املعيار اذلي يفرضه العميل
• اضغط ىلع عينة عند مدخل اتل�بيت

PVC أنابيب ا�ضغط املنخفض •
INOX ارتفاع ضغط أنابيب •

• ا�صمامات ايلدو�ة ، ومقاي�س ا�ضغط ، وصمامات أخذ العينات
• اتل�بيت با�اك�ل مثبت �سبًقا ىلع إطار من الفوالذ املقاوم �لصدأ

• نظام ا�شطف بماء اتلناضح يف وقت االغالق
• نظام شطف قصري لألكسجني األغشية وتقليل املخاطر

   ا�سداد ابلكرت�ا

املياه املاحلة واآلبار
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 خمصصة أو قياسية تلكييف املياه و
ً

رش�ة بلجيكية �ستقلة ، Watertech توفر حلوال
عالج او معا�لة. اتلطبيقات ا�رئ�سية يه تليني وحتلية املياه املاحلة واملياه املاحلة ، معاجلة املياه املعاجلة

وأي معاجلة إاعدة تدو�ر املياه.
 �سمح بإاعدة استخدام املياه لالستخدام ا�صنايع واحلرضي. ذل�ك هو عنرص أسايس

ً
تقدم Watertech أيًضا حلوال

يف إدارة املوارد املائية وخلق �صادر جديدة �لتوافر.

• فر�ق من ذوي اخلربة ، متعددة اثلقافات وقر�بة من امليدان
• دراسة شا�لة �لحصول ىلع رؤ�ة ونهج اعليم الحتياجاتك

• اهلندسة وتنفيذ املشار�ع املخصصة
• تصميم وتصنيع وت�ييف معدات اتلناضح العكيس

• املعاجلة (مثل تعديل ا�رقم اهليدروجيين ، ترشيح ا�وسائط ، اتلخرث ، اتللبد)
• بعد العالج (مثل األشعة فوق ابلنفسجية واألوزون وا�لكور ...)

• االبتاكرات يف جمال الطاقة.

هدفنا ، أن نضمن �ك احلل املناسب الحتياجاتك وذ�ك يف مزيانية حمددة.

Water tank
to be treated

Feed pump

Pump

Immersed
pumpe

Reverse osmosis
water tank

Treated water
tank

Media
prefilter Cartridge

filter

Tanks for
flocculants

and coagulants

Pump for
the fushing

Water
transfer pump

second cycle

Membranes

High pressure pump

Final destination of water

مثال ىلع تر�يب ابلرئ وحدة معاجلة املياه.

نموذج رقم * تتخلل احلد األدىن من ا�ضغط
(عند املدخل (ابلار

TDS احلد األقىص وزن ال�سليم
غشاء

m3/j                     لرت / ساعة gk  كمية  

وحدات حتلية املياه املاحلة
HE-BW-1K 1000 24 2 Bar - 30 psi 7000 ppm 4 230
HE-BW-2K 2000 48 2 Bar - 30 psi 7000 ppm 5 360
HE-BW-4K 4000 96 2 Bar - 30 psi 7000 ppm 6 465
HE-BW-6K 6000 144 2 Bar - 30 psi 7000 ppm 8 650
HE-BW-10K 10 000 240 2 Bar - 30 psi 7000 ppm 10 710
HE-BW-25K 25 000 600 2 Bar - 30 psi 7000 ppm 12 1650

وحدات حتلية مياه ابلحر
HE-SWERS-1.0K 1000 24 2 Bar  - 30 psi 45.000 ppm 2
HE-SWERS-5.0K 5000 120 2 Bar  - 30 psi 45.000 ppm 8 خيتلف وفقا

إىل اتلكو�ن
اختيار

اتلكو�ن
HE-SWERS-10.0K 10 000 240 2 Bar  - 30 psi 45.000 ppm 16
HE-SWERS-14.1K 14 100 338 2 Bar  - 30 psi 45.000 ppm 24
HE-SWERS-18.0K 17 916 430 2 Bar  - 30 psi 45.000 ppm 28
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وحدات هيلك

ــا  ــل ابلكتري� ــرى مث ــوائب األخ ــة وا�ش ــالح اذلائب ــة األم ــات إزال ــا يف احلاو� ــيس دلين ــح العك ــة اتلناض ــتطيع أنظم �س
وا�كر�وهيدرات والربوت�نات واألصباغ واملر�بات ذات ا�وزن اجلز�يئ العايل.

تــم تصميــم األجهــزة وتصنيعهــا واختبارهــا يف املصنــع ىلع أىلع �ســتوى. تــم تر�يــب ا�وحــدة يف حاو�ــة شــحن 20 أو 40 
قدًما وفًقا �لطراز ، مما �سهل عملية انلقل.

�سليم رس�ع وت�بيت ، �رتبط بتقليل استخدام املساحة وعدد قليل من املتطلبات أثناء أعمال جتميع املوقع

إن اجلــودة العايلــة �لمــواد واســتخدام املكونــات الــيت ت�تجهــا ا�ــرش�ت املصنعــة ا�شــهرية ، ت�يــح نلــا أن نقــدم لعمالئنــا 
منتجات ذات جودة اعيلة ، مع عمر طو�ل و�شغيل جيد.

أنظمتنــا مناســبة ملعاجلــة ميــاه ابلحــر وامليــاه املاحلــة. حــىت ميــاه ا�ــرصف ا�صناعيــة أو ابلدليــة يم�ــن معاجلتهــا إذا اكن 
نظام MBR متصًال يف املنبع (مفاعل حيوي لألغشية).

وحدة املحمول Watertech �لحصول ىلع نوعية املياه



توفر WATERTECH SA وفروعها ورش�ئها يف مجيع أحناء العا�م لعمالئها إجابات مع قضاياهم االقتصادية وابل�ئية ، يف تقنيات معاجلة املياه.

تم تصميم أي �رشوع بمز�ج من املقاولني املحليني و�وظيف اتلصميم من مقر WATERTECH SA. تتعاون شبكتنا من املهندسني والفن�ني املحرتفني
 إلعطاء أي �رشوع املنظمة الالزمة تلحقيق انلجاح.

.WATERTECH تعد �شورة اخلرباء والعمليات املهنية جزًءا من حزمة خدمة

شبكة من ا�رش�ت اتلابعة
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