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البوابة الذكية
للتطهير و التعقيم
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البوابة الذكية للتطهير والتعقيم مصممة لكم خصيصا لتوفر اقصى درجات 
من  الوقاية  في  ولتساعدكم  قليلة،  ثواني  خالل  الفيروسات  من  الحماية 
التعقيم  عملية  تبدأ  البوابة  عبر  المرور  COVID-19. فبمجرد  فايروس كرونا 
لتبعد  ثانية   ١٥ لمدة  المعقمة فقط  المادة  رش  عن طريق  الكلي؛  الخارجي 
عنكم الفيروسات، الجراثيم، الفطريات، والعث. ويمكن للبوابة ان تتوفر في 
الكليات،  المدارس،  الصيدليات،  المصانع،  المكاتب،  التسوق،  مراكز  مداخل 
ويمكن  األخرى.  العامة  والمرافق  األماكن  من  والكثير  الموانئ  المطارات، 

استخدام البوابة للمنازل، المساجد و المجالس االجتماعية.

توفر بوابات و ممرات التعقيم والتطهير األمان والراحة للجميع أثناء الدخول، 
للخطر  المعرضين  ومرتاديها  المزدحمة  األماكن  في  للعاملين  خصوصا 

بنسبة أكبر. 

المقدمة
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المميزات
•  مصنعة خصيصا لتقوم بعملية تطهير الشخص دون تبليل المالبس 

•  المرشات موزعة بحذر حتى تغطي جميع اجزاء الشخص المار بالبوابة 

SARS COV-2 طبقة الرذاذ المطهر تقضي على كل فايروسات سلسلة  •

   وباإلضافة إلى الفيروسات، الجراثيم، الفطريات، والعث.

•  سريعة التركيب وقابلة للتحريك 

•  مناسبة للتركيب الدائم والمؤقت وال تشخل حيزا من المساحة.

الفوائد
•  تعقيم الشخص المار خالل البوابة اثناء حركتة بحيث ال يستدعي

   الوقوف إلتمام التعقيم.

•  قابلة لإلستخدام فاألماكن المزدحمة جدا.

•  سرعة تعقيم عالية وسرعة امتصاص المادة المعقمة عالية أيضا 

•  التحتوي على مواد كيميائية سامة على اإلطالق فهي مناسبة

   لجميع األشخاص ومناسبة لألطفال أيضا.

•  بإلمكان ربط الممرات المعقمة

   معا خالل األبنيه او المداخل. 

كما يمكنكم تعديل المنتج حسب إحتياجكم.
سواء ان كان اإلستخدام شخصي أو في مقر
العمل أو حتى لتعقيم المنتجات وباإلمكان

التعديل حتى يناسب منتجات المصانع.
فريق التصميم الخاص بنا سوف يعمل

معكم حتى تحصلو على منتج ذو قياس
وإكسسوارات مناسبة إلحتياجكم. 



البوابة تصنع ممرا الزاميا مزودا بمرشات الرذاذ المعقم.
فالتصميم اليسمح للرذاذ باإلنتشار في األرجاء بل يجعل التركيز أثناء 
عملية التعقيم على المارين عبر الممر. البخاخ متصل بنظام التحكم 

الذي يقومم بمزج مكونات السائل المعقم حسب نسب محددة من 
الشركة المصنعة للبوابة، وأيضا يتم التحكم بمرور األشخاص عبر 

البوابة عن طريق إشارات ضوئية تعمل عن طريق إستشعار الحركة. 
باإلضافة إلى ذلك يسمح وجود أرضية الحاجز داخل البوابة المعقمة 

بتعقيم األغراض القريبة من السطح.

عمل البوابة

المدة الزمنية
۳ - ٥ ثانية
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ECO | اإلقتصادي

•  األبعاد: ١٠٠٠*٥٠٠*٢١٠٠ مم 
•  ٧ صنابير رذاذ 

•  حاوية بولي إيثنيل بقياس ٢٠ أو ١٠٠ لتر
   بثالث طبقات 

•  مستشعرات تلقائية التشغيل 
•  تحكم بمدة الرش

•  مؤشرمستوى السائل المعقم
   لحاويات ١٠٠ لتر فقط

•  األبعاد: ١٠٠*١٥٠٠*٢١٠٠ مم 
•  حاوية بولي إيثنيل بقياس

   ۱۰۰-۲٠ لتر بثالث طبقات 
•  مستشعرات تلقائية التشغيل 

•  أرضية ممتصة للسوائل 
•  تحكم بمدة الرش

•  مؤشرمراحل سائل التعقيم 
•  مضخة بقوة عالية

•  ۸ صنابير رذاذ
•  هيكل من البولي كربون 

•  معقم األحذية
•  سجادة عشب صناعي 
LED مؤشرات بأضواء  •
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MID | المتوسط

•  ١٠٠٠*١٥٠٠*٢١٠٠ مم 
•  ١٦ صنابير رذاذ

•  مستشعرات تلقائية التشغيل
•  تحكم بمدة الرش

•  مضخة بقوة عالية
•  أرضية ممتصة للسوائل 

•  حاوية بولي إيثنيل بقياس
   ١٠٠ لتر بثالث طبقات

•  مؤشرمستوى السائل المعقم

•  لوحة تشغيل اوتوماتيكية 
•  معقم األيدي واألحذية 

 ACMهيكل بطبقتين من ال  •
•  سجادة عشب صناعي 
LED مؤشرات بأضواء  •

•  األبعاد ٢٠٠٠*٢٠٠٠*٢١٠٠ مم
•  غطاء من الزجاج المقوى المكربن 

•  هيكل معدني
•  ١٢ صنبور رذاذ وباإلمكان التعديل

   حسب االبعاد 
•  مستشعرات تشغيل اوتوماتيكية 

•  تحكم بمدة الرش
•  مضخة بقوة عالية

•  أرضية ممتصة للسوائل

•  حاوية بولي إيثنيل بقياس
   ١٠٠/٢٠ لتر بثالث طبقات

•  مؤشرمراحل سائل التعقيم
•  لوحة تشغيل اوتوماتيكية 

•  سجادة عشب صناعي
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LUX | الفاخر

LUXURY - UV & Spray
مدة التطهير: األشعة فوق البنفسجية ١٫٥ ثانية ، السوائل ٥ ثوان

•  األبعاد ١٠٠٠*٢۱٠٠*٢٠٠٠ مم 
ACMهيكل بطبقتين من ال  •

•  ١٠ صنابير رذاذ 
W بقوة ٣٠UV مصباح  •

•  حاوية بولي إيثنيل بقياس ١٠٠ لتر بثالث طبقات
•  مستشعرات تشغيل اوتوماتيكية 

•  تحكم بمدة الرش
•  مضخة بقوة عالية

•  أرضية ممتصة للسوائل
•  مؤشرمراحل سائل التعقيم

•  لوحة تشغيل اوتوماتيكية 
•  معقم األيدي واألحذية 

 ACMهيكل بطبقتين من ال  •
•  سجادة عشب صناعي 
LED مؤشرات بأضواء  •
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فایروس کرونا
إرشادات للوقاية

إستفاد من البوابة الذكيةحافظ علی مسافة االٔمان
للتطهير والتعقيم

غسل الیدین باالستمراارتداء الکمامة

شـركـة الــنـخـــلـــة البنيــة التحـتيـة ش م م

www.tatheer.tech  |  info@tatheer.tech  |      tatheer.tech  |      tatheertech
Tel: +968 92469945


