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Tại sao phải sử dụng hóa chất nguy hiểm khi có giải pháp 

thay thế an toàn hơn, thân thiện với môi trường hơn?

Hàng năm, con người bị tổn thương thậm chí 
bị chết do các tai nạn liên quan đến khí Clo. 
Trong đó liên quan đến việc phân phối, pha 
chế hóa chất khử trùng và diệt khuẩn không 
đúng cách.

Clo và các hợp chất của Clo cực kỳ hiệu quả 
cho việc diệt khuẩn để đảm bảo an toàn cho 
thực phẩm hiện nay và hệ thống cấp nước 
phụ thuộc rất nhiểu vào chúng. Cuộc đấu 
tranh giữa việc đảm bảo an toàn cho thực 
phẩm, hệ thống nước trong khi bảo vệ sức 
khỏe và cuộc sống của những người làm việc 
trong các ngành công nghiệp này.

Ngày nay, với việc sử dụng hệ thống Envirolyte 
có thể tạo ra Hypochlorous Acid an toàn trực 
tiếp từ muối, nước và điện năng. Hypochlor-

ous  Acid là chất diệt khuẩn rất mạnh gốc 
Clo. 

Ở nồng độ thấp đáng kể so với Clo truyền 
thống với ORP từ +600 đến + 1200mv và pH 

2.5-8.5 có thể giảm gấp 8 lần E.coli trong 
vòng 10 giây so với Clo.

  

Sử dụng công nghệ tạo dung dịch diệt khuẩn 
trực tiếp cực mạnh bằng công nghệ màng 
điện phân đã được cấp bằng sáng chế của 
Envirolyte mà không có bất kỳ rủi ro nào cho 
con người.

Môt phần thưởng cho chất diệt khuẩn của 
chúng tôi là đã được phân loại của Châu Âu 

là chất không độc hại do vậy nó giúp bảo vệ 
cả con người và môi trường. Tất cả những lợi 
ích này kết hợp với khả năng tiết kiệm chi  
phí trong trường hợp sản xuất trực tiếp và 
rẻ hơn nhiều so với dùng hóa chất gốc Clo 
ngoài thị trường.

Các thiết bị Envirolyte cũng có thể tiết kiệm 
năng lượng và nước khi chúng được cho 
phép xử lý ở nhiệt độ thấp và tái sử dụng lại 
nước.

Vi khuẩn Salmonella. Nguyên nhân gây ngộ 
độc thực phẩm (khuẩn Salmonella) ở người 
khi ăn. Được tìm thấy trong thịt gia cầm, 
trứng, thịt và tôm, cua, sò, hến.
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Nguyên lý của công nghệ
Công nghệ điện phân nước Envirolyte  
(EW, EOW hay EO, also known as elec-
trolyzed oxidizing water or ionyzed wa-
ter solution) là quá trình nước hoặc dung 
dịch nước muối di chuyển qua tế bào điện 
phân được thiết kế đặc biệt để làm thay đổi 
thuộc tính của nó mà không cần thêm chất 
phản ứng. Giải pháp Envirolyte (anolyte and 
catholyte) đã được chúng minh để:

-Tiêu diệt các vi sinh vật như nấm 
botrytis, salmonella, e-coli, listeria 
và bào tử bệnh than;
-Lọc trong nước; và
-Làm sạch và tẩy nhờn.  

Thiết bi Envirolyte có thể tạo ra hai loại dung 
dịch:

1. Dung dịch Anolyte là dung dịch oxy hóa 
rất mạnh với pH 2.5 – 8.5 và Điện thế Oxy 
hóa khử (ORP) từ +600 đến +1200 mV. 
Anolyte được sử dụng như một chất diệt 
khuẩn phổ rộng để tiêu diệt tất cả các loại vi 
sinh vật bao gồm vi rút, nấm và vi khuẩn.

2.Dung dịch Catholyte là dung dịch chống 
oxy hóa khử, dung dịch có tính kiểm nhẹ 
với pH từ 10.5 đến 12.0 và ORP từ –600 
đến –900 mV. Dung dịch Catholyte có thể 
dùng như là chất tẩy nhớn hay là chất tẩy 
rửa.  

Escherichia coli. Nguyên nhân gây viêm 
đường ruột, nhiễm trùng đường tiểu và 
viêm màng não ở trẻ sơ sinh. Được tìm thấy 
trong thịt xử lý kém và chưa nấu chín.

Dựa trên những nghiên cứu sâu rộng, cả hai 
dung dịch anolyte và catholyte:
-Thân thiện với môi trường
-Không độc hại cho cả người và động vật -
Không yêu cầu xử lý đặc biệt
-Diệt khuẩn mạnh mẽ
-Có thể xử lý nước thải an toàn
-Tác dụng rất nhanh
-Có thể sủ dụng được ở các công đoạn diệt 
khuẩn và làm sạch
-Không được tẩy bề mặt hay nguyên liệu bằng 
dung dịch đậm đặc
-Có thể dùng ở dạng lỏng, nước đá hay bình 
xịt
-Không gây kích ứng;
-Không độc hại, thân thiên với môi trường và 
không để lại dư lượng hóa chất tổng hợp trên sản
phẩm
-Có thể tạo ra trực tiếp, do đó loại bỏ quá
trình lưu trữ và xử lý hóa chất
-Có thể tạo ra trực tiếp từ nước máy và
muối với số lượng cần thiết.

Anolyte hay Hypochlorous  Acid là chất 
diệt khuẩn cực mạnh. Vi khuẩn chẳng hạn 
như Escherichia coli khi tiếp xúc với 
Hypochlorous Acid sẽ bị tiêu diệt trong 
vòng chưa đến 100ms. Khuẩn Escherichia 
coli là nguyên nhân chính gây nhiễm cho 
thực phẩm và nguồn nước của con người. 

H7N1
“Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien 
und Fische. Justus-Liebig-Universität 
Giesen (Germany)”: ...Các kết quả kiểm 
tra cho thấy Anolyte có hiệu quả tốt trong 
việc chống lại Vi rút cúm A trong mọi điều 
kiện.
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Việc phát minh ra màng ngăn giữa hai 
buồng điện cực (Thành phần quan trọng nhất 
của tất cả các sản phẩm Envirolyte) đánh 
dấu một bước đột phá trong công nghệ khử 
trùng, diệt khuẩn và làm sạch nước.

Tương tự như việc điện phân đã biết trước đây: 
Công nghệ EW lần đầu tiên được phát triển 
vào cuối những năm 70 kết hợp với Viện 
Nghiên Cứu Y Tế Và Khoa Học Nga và mô 
hình trước đó của sản phẩm EW đã được bán 
khắp Liên Xô Cũ, thường dùng để khử trùng 
nước và diệt khuẩn trong bệnh viện.
Tuy nhiên, phát minh của Envirolyte đã 
làm cho nó có thể mở rộng các ứng dụng 
trong thương mại và mang lại cho Envirolyte 
Industries International Ltd lợi thế không 
thể tranh cãi với các đối thủ cạnh tranh hiện 
tại. Trong khía cạnh này, công nghệ điện 
phân có màng ngăn (EW) là độc nhất chỉ có 
ở sản phẩm của Envirolyte Group và đã 
được cấp bằng sáng chế trên toàn thế gới.

H1N1
“Microbiotest. The Microbiology and 
Virology Laboratory (USA)”: ...Anolyte 
passed the Virucidal Efficacy when Swine 
Influenza A Virus (H1N1), containing at 
least 5% organic soil, was exposed to the 
test agent for 10 minutes at 21C. All of the 
controls met the criteria for a valid test.

    Ngoài việc tiêu diệt vi khuẩn, Chất Anolyte 
còn phá vỡ màng sinh học bảo vệ của các vi 
khẩn từ tác dụng của hypochlorous  acid. 

    Ứng dụng Anolyte để khử trùng bề 
mặt hàng ngày trong hơn một thập kỷ 
qua đã chứng minh rằng các vi sinh vật 
đã không phát triển miễn dịch đối với 
Anolyte qua thời gia. Do đó thiết bị 
Envirolyte có thể được ứng dụng trong 
một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến 
sức khỏe và sự an toàn của con người. 

Hạt nhân của công nghệ Envirolyte là tế 
bào có màng ngăn được cấp bằng sáng chế đã 
được thiết kế bằng cách sử dụng công nghệ 
sáng tạo và độc đáo để tạo dung dịch nước 
điện phân hiệu quả Anolyte và Catholyte) 
từ việc sử dụng dung dịch nguyên liệu là 
nước muối 1-4% NaCl. 
Không giống như các tế bào điện phân 
khác, ở đây màng chắn ngăn cách dung dịch 
Anolyte và Catholyte được tạo ra riêng 
biệt ở các buồn anode và cathode của 
điện cực. Do đó ngăn cản sự trộn lẫn giữa hai 
dung dịch và phản ứng với nhau tạo thành 
dung dịch sodium hypochlorite (NaClO) như 
các điện cực khác có trên thị thường hiện 
nay.

Nguyên lý làm việc của hệ thống

Design of Envirolyte cell Family of Envirolyte cells



    Các điện cực của Envirolyte được chế tạo
với công suất Anolyte tạo ra từ 40Lít/giờ
đến 1000Lít/giờ dung dịch Anolyte trên 
một điện cực. Sự kết hợp của các điện cực 
cho phép các bộ Envirolyte sản xuất ra đến
6000Lít/giờ dung dịch Anolyte.

Chất Anolyte có thể bơm định lượng trực 
tiếp vào hệ thống của bạn hoặc chứa vào 
bồn và sau đó được bơm vào hệ thống của 
bạn qua bơm định lượng có cảm biến để điều 
chỉnh  sao cho nồng độ phù hợp với lượng 
sinh vật trong hệ thống.

Hệ thống của chúng tôi chỉ yêu cầu cung cấp 
muối, nước và điện. Thiết bị được điều khiển 
bằng PLC với việc vận hành dễ dàng qua 
giao diện màn hình HMI (Human machine   in-
terface) cho phép người sử dụng kiểm soát 
chính xác độ pH của anolyte và đảm bảo liều 
lượng chính xác cho từng ứng dụng cụ thể.

   Chi phí trung bình để tạo ra 1000 lít
chất anolyte ở một số quốc gia Châu Âu 
và Bắc Mỹ là 3.0 Euro, làm cho chất lỏng 
này tiết kiệm hơn nhiều so với nhiều loại 
hóa chất đang sử dụng hiện nay.
   (Ở Việt Nam chi phí để sản xuất ra 
1000 lít chất Anolyte là 61.500đ)

Thiết kế cơ bản của hệ thống Envirolyte

Anolyte cho nhiều ứng dụng và 
các thị trường khác nhau
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Ứng dụng

1) Sản xuất và chế biến sữa, 
2) Chế biến thịt, cá và gia cầm, 
3) clean in place (”CIP”) làm sạch tại 
chỗ cho chế biến thực phẩm và nước 
giải khác, 
4) Nông nghiệp nuôi trồng và chế biến,  
5) Ngành chăn nuôi gia súc,  
6) Khử trùng nước uống và xử lý nước 
thải,  

7) Xử lý nước dằn tàu,  
8) Nuôi trồng thủy sản,  
9) Y tế và chăm sóc sức khỏe,
10) Ngành công nghiệp dầu khí,  
11) Nước làm mát và hệ thống xử lý 
nước làm mát,  
12) Khử trùng nước hồ bơi (”Thị 
trường chính yếu nhất”).

Công nghiệp pha chế và đồ uống
Thiết bị tạo chất diệt khuẩn Envirolyte có một vài ứng dụng 
trong ngành công nghiệp này. Chúng bao gồm cung cấp nước 
khử trùng, hầm tiệt trùng pasteurizers, hệ thống rửa chai làm 
sạch băng tải và hệ thống vận chuyển. Việc sử dụng thiết bị 
Envirolyte có thể tiết kiệm đáng kể vì nó cho phép quá trình 
xử lý chạy ở điểu kiện nhiệt độ thấp và tái sử dụng lại nước .

Cooling Towers và Ponds

Chất Anolyte được tạo ra bởi hệ thống của chúng tôi sẽ kiểm 
soát hiệu quả khuẩn Legionella và những loại vi khuẩn khác 
duy trì một một môi trường an toàn và sức khỏe. Dung dịch 
khử trùng mạnh mẽ cũng phá hủy các màng sinh học và 
không làm  ăn mòn thiết bị hơn so với nước máy. 
biofilm yet is no more corrosive than tap water.

Xử lý nước thải 
Việc bổ sung anolyte vào nước thải có thể làm giảm lượng vi 
khuẩn đến mức an toàn mà không làm ô nhiễm môi trường.

Ngành sữa và thực phẩm

Do Anolyte không độc hại nên nó được chấp thuận cho sử 
dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm để khử trùng bề 
mặt, đường ống, hệ thống vận chuyển và đóng gói.

Chúng tôi đã xác định một số ngành công nghiệp sau đây là những thị trường trọng 
tâm và rất cần đến sản phẩm: 

Envirolyte đã tập trung vào những thị trường này bởi vì chúng tôi tin rằng mỗi thị trường này 
chúng tôi có một lợi thế cạnh tranh, và họ là những đối tác chiến lược hàng đầu mà chúng 
tôi có thể cung cấp các giá trị gia tăng hấp dẫn cho họ.

Ngành công nghiệp thịt
Nhiễm khuẩn thịt là một vấn đề luôn hiện diện.   Envirolyte có 
thể giúp được với dung dịch Anolyte rất lý tưởng cho việc vệ 
sinh bề mặt của khu vực chuẩn bị, hệ thống đóng gói và vận 
chuyển hàng hóa nhưng không có các vấn đề liên quan đến  
các loại hóa chất gốc Clo trên thị trường.
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Trồng trọt
Phun sương hoặc phun trong nhà kính với anolyte để kiểm 
soát tảo và vi khuẩn. Khử trùng nước tưới. Tốt hơn cho sự 
tăng trưởng của rau. Khả năng chống chọi tốt hơn với cỏ dại , 
vi rút bệnh than, nhiều loại nấm, ký sinh trùng và các mầm 
bệnh. Chất lượng sản phẩm tốt hơn. Tăng sản lượng thu 
hoạch mà không cần tăng thêm phân bón.

Hồ bơi
Tạo anolyte trực tiếp có thể đảm bảo môi trường bơi lội an 
toàn mà không có mùi khó chịu hoặc không kích ứng mắt như 
xử lý bằng clo thông thường. Nó cũng an toàn cho nhân viên 
khi họ không cần phải xử lý hóa chất có khả năng gây nguy 
hiểm.

Nước uống
Chất Anolyte được phê duyệt để sử dụng như một chất khử trùng
cho nước uống làm cho nó an toàn cho tiêu dùng mà không có
mùi vị như xử lý nước bằng Clo như thông thường.

Khách sạn và các cơ sở công cộng
Khuẩn Legionella là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng tại các 
cở sở với một hệ thống nước lớn nơi mà các bộ phận không 
thường xuyên sử dụng như phòng khách sạn trong mùa thấp 
điểm. các khu vực không sử dụng sẽ tích tụ khuẩn Legionella
và những vi khuẩn có hại khác trong hệ thống nước. Việc bổ 
sung một thiết bị tạo anolyte cho hệ thống nước có thể ngăn 
chặn điều này mà không cần rửa bằng nhiệt độ cao.

Rửa rau quả 
Anolyte là chất diệt khuẩn hiệu quả cao để rửa rau và trái cây 
còn nguyên và đã cắt, làm tăng thời hạn sử dụng và cung cấp 
một sản phẩm an toàn cho khách hàng.

Chế biến thủy sản
Chất Anolyte đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc
tiêu diệt vi khuẩn như vi khuẩn Vibrio và E.coli làm cho sản
phẩm an toàn cho người tiêu dùng.



© 2009. The written and pictorial material in this document is the property of Envirolyte 
Industries International Ltd and its partners and may not be copied, disseminated or reproduced 
in any form without the written permission of Envirolyte Industries International Ltd.

Y tế
Do tính chất không độc tính và không ăn mòn của nó đó là lý
tưởng để khử trùng bề mặt của các cơ sở y tế để giúp ngăn ngừa
nhiễm khuẩn. Khử trùng lạnh dụng cụ y tế, vệ sinh bề mặt,
bao gồm tường, đồ nội thất và sàn nhà. Được sử dụng trong 
giặt, tẩy khăn. Phun sương làm sạch không khí. 
Loại bỏ/giảm sử dụng hóa chất.

Nông nghiệp
Việc sử dụng chất Anolyte trong nông nghiệp làm sản lượng
tăng và chăn nuôi được cải thiện bằng cách tiêu diệt vi khuẩn
trong nước uống động vật.

Chăn nuôi gia súc
Cung cấp chất diệt khuẩn tổng thể, làm sạch bề mặt thiết bị 
và phu sương để kiểm soát vi khuẩn hiếu khí và kỵ khí. Tăng 
cường tiêu hóa, sức khỏe nói chung và được thêm vào nước 
uống (làm giảm tử vong). Kiểm soát và giảm bệnh ký sinh 
trùng và bảo vệ da cho gia súc 
parasitic diseases control.

Thú y
Tăng sức sống và sức đề kháng, cải thiện khả năng sinh sản.
Giảm việc điều trị bệnh tiêu chảy, viêm vú và các bệnh nhiễm 
trùng khác. Ăn uống tốt hơn. Giảm căng thẳng. Nâng cao khả 
năng tăng trưởng và năng suất. Kiểm soát và chữa được các 
căn bện hiểm nghèo nhất một cách hiệu quả 
diseases.

Công nghiệp hàng hải
Thiết bị tạo Anolyte thích hợp cho diệt khuẩn nước uống và 
nước dằn tàu. Chất Anolyte cũng có thể được thêm vào nước 
được sử dụng trong các máy làm đá cho ngành công nghiệp 
đánh bắt cá để đảm bảo sản phẩm an toàn hơn.

Ngành công nghiệp dầu khí
Dung dịch Anolyte và catholyte đã được sử dụng để kích thích 
và tăng cường sản suất sản phẩm dầu mỏ và khí đốt và để 
cải thiện hiệu suất của dung dịch khoan. Anolyte là chất hiệu 
quả cao để thay thế thuốc diệt khuẩn và không phân hủy hay 
tích tụ sinh học. Như thuốc diệt khuẩn, Anoyte được lựa chọn, 
nhằm mục tiêu giảm ăn mòn do vi khuẩn gây ra và làm sạch 
chất nhờn trong khi an toàn cho con người.
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Chúng tôi tiếp tục tiếp thị sản phẩm của 
chúng tôi tại các thị trường mà chúng tôi đã 
xác định (chăn nuôi, sản xuất và chế biến 
sữa, chế biến thịt và gia cầm, chế biến thực 
phẩm, xử lý môi trường và phát triển nông 
nghiệp, khử trùng nước uống và nước thải). 

Kế hoạch tương lai bao gồm tăng 
cường các sản phẩm hiện tại của chúng tôi, 
và giới thiệu các sản phẩm mới và các tính 
năng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và 
phát triển các tiêu chuẩn công nghiệp, nắm 
bắt cơ hội và phát triển tài chính phù hợp. 

Sản phẩm hiện nay của chúng tôi  dựa 
trên việc sử dụng Công nghệ Envirolyte diệt 
khuẩn, virus và nấm và làm sạch môi trường 
sống mà không sử dụng các hóa chất mạnh. 
Trong nông nghiệp, sản phẩm của chúng tôi 
có tác dụng kích thích tăng trưởng và tăng 
năng suất cây trồng vật nuôi. 

Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng nhu 
cầu ngày càng tăng về thực phẩm an toàn 
và thân thiện với môi trường là dung dịch 
khử trùng và làm sạch không độc hại, từ khi 
người tiêu dùng đang ngày càng trở nên ý 
thức hơn về các tác động có hại của các sản 
phẩm độc hại, hóa chất và chất diệt khuẩn 
(bằng chứng là dư lượng kháng sinh quá 
cao). 

Có rất nhiều công ty cố gắng để vào 
thị trường này với các sản phẩm riêng của 
họ như điện phân hay plasma để tạo ra dung 
dịch tương tự như Anolyte và catholy. 

Envirolyte đã tập trung rất nhiều 
thời gian và công sức để phát triển dòng sản 
phẩm công suất cao để đáp ứng nhu cầu của 
thị trường. Kết quả là, Chúng tôi đã có cơ hội 
bán sản phẩm ở những thị thường này bởi vì 
thiết bị của chúng tôi phù hợp hơn cho các 
ứng dụng công suất lớn của khách hàng. 

Sản phểm cho nông nghiệp của chúng 
tôi cũng cung cấp một thay thế hữu cơ ở một 
mức giá hợp lý. Giải pháp của chúng tôi là 
cung cấp một sự thay thế an toàn sinh thái 
cho các hóa chất làm sạch độc hại và thuốc 
trừ sâu. Chúng tôi đã xác định được một số 
lượng lớn các thị trường tiềm năng cho các 
sản phẩm của chúng tôi trong các ngành công 
nghiệp cụ thể, nhưng ban đầu sẽ tập trung 
vào việc phát triển và tiếp thị trong chăn 
nuôi, sản xuất và chế biến sữa, chế biến thịt 
và gia cầm, xử lý môi trường và phát triển 
nông nghiệp thành một ngành công nghiệp, 
khử trùng uống rượu và nước thải. 

Thực phẩm an toàn, vệ sinh, khử trùng, 
nông nghiệp và làm sạch công nghiệp hiện 
đang sử dụng các sản phẩm và các phương 
pháp gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường 
và xã hội so với dung dịch Anolyte của chúng 
tôi. 

Chúng tôi tin rằng sản phẩm của 
chúng tôi là một sự thay thế tuyệt vời 
đối với các hóa chất và các chất độc hại 
khác hiện đang sử dụng.

Legionella pneumophila.
Causes Legionaires disease (Legionellosis). 
Found in cooling towers and water systems.



© 2009. The written and pictorial material in this document is the property of Envirolyte 
Industries International Ltd and its partners and may not be copied, disseminated or reproduced 
in any form without the written permission of Envirolyte Industries International Ltd.

Các dòng sản phẩm Envirolyte

-ELA  series – Dòng sản phẩm được bảo vệ và điều khiển bằng PLC. Công suất đầu ra từ
40 lít/giờ đến 6000 lít/giờ dung dịch Anolyte. 

–CMU (Custom-made units) series  – Dòng sản phẩm sản xuất theo yêu cầu của khách 
hàng.

EL-900 EL-3000 EL-10000

ELA-1200 ELA-3000 ELA-12000

ELA-900 ELA-6000 ELA-2000

- EL series  –  Dòng sản phẩm với tính năng điều khiển đơn giản. Công suất đầu ra từ
40 lít/giờ đến 6000 lít/giờ dung dịch Anolyte. 

Envirolyte, qua việc sử dụng công nghệ tiên tiến, đã thúc đẩy EW lên tầm cao mới và phát 
triển một loạt các sản phẩm vận hành bằng tay và tự động có thể được sử dụng trong vô số 
các ứng dụng khác nhau. Trong truyền thống của châu Âu về trách nhiệm với môi trường, tất 
cả các máy Envirolyte được thiết kế để giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực đến môi trường 
trong khi đảm bảo rằng các công nghệ đó đóng góp cho một thế giới khỏe mạnh và an toàn 
hơn. Danh mục sảm phẩm Envirolyte bao gồm các sản phẩm tạo dung dịch khử trùng, diệt 
khuẩn, rửa và kích thích sinh học được tổng hợp ra các chất điện phân khác nhau ở hai buồn 
điện cực có màng ngăn, đó là những thành phần chính của các máy nói trên. Các sản phẩm 
Envirolyte bao gồm các dòng sau: 
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–Điện cực có màng ngăn R series – Công suất tạo EW khác nhau từ 40 đến 1000 lít/
giờ/điện cực.

-Portable unit/Demo-30 series  – Dòng sản  phẩm giành cho khách hàng mới để họ kiểm tra các 
dung dịch, cho các văn phòng đại diện để trình diễn cho khách hàng xem. 

- ECO Series - Dòng sản phẩm diệt khuẩn, lọc nước và tạo nước ion. Tạo nước kiềm 
(alkaline) để sử dụng cho người và động vật với các công suất khác nhau.

ECO-300

R-40 R-80 R-300R-120 R-600 R-1000

ELA-450SW ELA-1000SW

R-400R-200 R-250

- SW series - Dòng sản phẩm thiết kế để dùng cho nước biển với độ mặn từ 5-7PSU 
đến 32-39PSU để tạo ra dung dịch diệt khuẩn mà không cần nước hoặc nước muối. Với 
các công suất và mức tự động khác nhau 
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Các bước cần thiết để bảo vệ quyền sở 
hữa trí tuệ  với việc đổi mới bộ nguồn và 
bo mạch của các thiết bị Envirolyte. En-
virolyte là thương hiệu đã đang ký của 
Envirolyte Group.

Trong Envirolyte chúng tôi  đã phát triển 
một nhóm các công ty đã được tập trung 
trong các ngành công nghiệp lọc nước, diệ 
khuẩn và khử trùng. 

   Ngày nay, Envirolyte là tập đoàn tổng hợp 
đầy đủ các công ty kiểm soát các khía cạch 
của sáng chế, phát triển, sản xuất và phân 
phối sản phẩm. Công ty chính của Envirolyte
Group là Envirolyte Industries Inter-
national Ltd. (Estonia) - OEM và là công ty 
điều hành chính, cũng chịu trách nhiệm đổi 
mới kỹ thuật và hỗ trợ khoa học và công ty 
điều hành khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, Trung 
Đông, Trung Á, Viễn Đông, Trung Quốc , 
Australia và New Zealand tiến hành kinh 
doanh phân phối hàng ngày trên các vùng 
lãnh thổ và cung cấp các dịch vụ, bảo hành 
và hỗ trợ sau bán hàng. Cùng với các công ty 
chuyên biệt này, chúng tôi đã xây dựng các 
kênh thị trường và dịch vụ cho các khách 
hàng từ các tập đoàn lớn đến các hộ gia 
đình, cung cấp tư vấn về tất cả các khía 
cạnh của lọc nước, diệt khuẩn và khử trùng.

Envirolyte là hệ thống kỹ thuật t inh vi  và đảm bảo chất lượng nhất quán của  
dung dịch Anolyte tạo ra. Tuy nhiên, nó hoạt động vô cùng đơn giản và chỉ yêu cầu nước và 
muối bình thường, cung cấp một giải pháp thân thiện với môi trường đến các thị trường, các 
vùng và ứng dụng khác nhau. Với hệ thống Envirolyte của chúng tôi, khách hàng có thể tạo
ra các dung dịch diệt khuẩn hợp vệ sinh trược tiếp tùy theo ý thích của khách hàng, sản xuất 
ra khối lượng và nồng độ theo nhu cầu.

   Envirolyte Industries International Ltd.
được thành lập theo luật pháp của Estonia 
với mục đích nghiên cứu, phát triển và thiết 
kế cũng như sản xuất và bán các sản phẩm 
khác nhau dựa trên nguyên tắc điện phân 
dung dịch bằng điện cực có màng ngăn.

     Envirolyte Industries International Ltd 
đã trở thành một công ty khoa học đời sống 
và tập trung vào phát triển và thương mại 
hóa các sản phẩm độc quyền theo tên đăng 
ký thương mại  Envirolyte và Envirolyte ECO 
một cách an toàn, hiệu quả và tiêu diệt mầm 
bệnh một cách tự nhiên. Công nghệ Envi-
rolyte cung cấp một giải pháp cho toàn bộ 
các thị trường phụ thuộc vào việc kiểm soát 
ô nhiễm, bao gồm an toàn thực phẩm trong 
bán lẻ và dịch vụ, chăn nuôi, nông nghiệp và 
nuôi trồng thủy sản cũng như tiệt trùng thiết 
bị y tế, sát trùng vết thương và bệnh viện. 

     Công nghệ Envirolyte được thiết kế để hạn 
chế sự lây lan của bệnh truyền nhiễm, bao 
gồm cả các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng 
của M. tuberculosis, MRSA, E.coli, Norovirus, 
cúm gia cầm, HIV, virus bại liệt, Helicobater 
pylori, Legionella.

     Envirolyte Industries International 
Ltd. đã đăng ký tên riêng của mình vào 
các bằng sáng chế với các thiết kế cụ 
thể của điện cực có màng ngăn, tế bào 
nhiều điện cực, và thiết bị nhiều tế bào 
điện phân. 

Sơ lược về công ty
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