
Envirolyte

ECA TECHNOLOGY
Yeşil Temizlik, Sanitasyon & Dezenfeksiyon Teknolojisi



Türkiye’de şehir şebeke suları ile ilgili en önemli risklerden birisi de Legionella ve 
benzeri bakteri ve virüsler!! Legionella bakterisinin tespit edildiği vakalar, tedavi 
edilmezlerse %10 ile %40‘ı arası ölüm ile sonuçlanmaktadır (TC Sağlık Bakanlığı 
verileri). Bu yüzden Legionella bakterisi ile mücadele çok önemlidir. 

Mevcut mücadele yöntemleri;

1- Klorlama,
2- Klor dioksit,
3- Hidrojen peroksit,
4- Sentetik bakteri öldürücüler,
5- Ozon,
6- Katalize edilmiş oksijenli su,
7- Filtreleme,
8- Ultraviyole ışınlar (UV),
9- Isıl işlemler (Termal Dezenfeksiyon),

Sudaki büyük risk Legionella…



 Lejyoner hastalığı olarak adlandırılan enfeksiyon etmeni Legionella
pneumophila otel, hastane ve gıda işletmelerinde su dağıtım sistemleri, 
kondansör, evaporatör ve soğutma kulelerinde gelişerek çoğalabilen ve 
insanlarda Legionellozis enfeksiyonuna neden olan bir mikroorganizmadır.

 Legionella’nın yayıldığı en önemli kaynak otel ya da hastane gibi büyük 
binalarda su dağıtım sistemleridir. 

 Gıda işletmelerinde ise su tesisatında, özellikle soğutma kulelerinde, 
evaporatörler, kondensörlerde ve sistemde sıcaklığın 20-45°C ye çıktığı 
noktalarda bu bakterinin çoğalarak yüksek sayılara ulaştığı saptanmıştır. 
Bunlar arasında özellikle soğutma kulelerinin son yıllarda yapılan 
çalışmalarda en önemli bulaşma kaynaklardan biri olduğu bildirilmektedir.

Sudaki büyük risk Legionella…



Legionella’nın bulunduğu yerler:

 Hastaneler ve Tıbbi Malzemeler,

 Oteller ve Kaplıcalar,

 Gemiler ve Kamp Alanları,

 Alışveriş merkezleri,

 Doğal kaynaklar (Göller, nehirler)

 Sıcak ve soğuk su sistemleri (duşlar)

 Air condition – soğutma kuleleri

 Evaporatif kondansörler – iklim aygıtlar,

 Sıcak su havuzları, kaplıcalar, duş başlıkları

 Dekoratif havuzlar



Su ile gelen tehlike, Legionella

 Su borularına yerleşen Biyofilm sayesinde çoğalan bir bakteri olan Legionella
bilinen kimyasallar ile kolay kolay temizlenemediği için sinsi bir tehlikedir.

 Biyofilm tabakası, ölmüş bakteriler gibi organik ya da inorganik her türlü madde ve 
kalıntının sert yüzeylerde oluşturduğu tabakadır.

 Biyofilm tabakası, bakteri barınma ve çoğalmasını besleyen mümbit bir tabakadır.

 Su borularına yuvalanabilir, yerleştiğinde sökmek bilinen kimyasal ajanlarla çok 
mümkün değildir.

 TEMİZLİK İLE YOK OLMAZ.

 Hastalar tedavi edilmediği zaman moralitesi 

(ölüm oranı) çok yüksek, %10 – 40’lar civarındadır.



Legionella Nerelerde Çoğalabilir? 

 Su akışının olmadığı ya da çok az olduğu 
borularda (ölü boşluklar-kullanılmayan odalar),

 Tank ve boru iç yüzeylerindeki kireç (sediment) 
veya biyofilm tabakalarında yaşarlar böylece 

-Beslenmeleri için gerekli nutrientleri (demir ve 
tuzları) sağlarlar,

- Genelde kullanılan klora karşı direnç kazanır
-Klorun biyofilm tabakası içine girişinin çok zayıf 

olması ve biyofilmi çözmemesi nedenleriyle, 
klorlu bileşikler bu bakterilerin üremesini ve 
çoğalmasını engelleyemez.

 Musluk ve duş başlıklarında, özellikle 
musluklardaki kauçuk yada doğal filtrelerde,

 Soğutma kulelerinde .



Soğutma Kuleleri 

 Kullanımda olan soğutma kuleleri yılda en az 2 
kez mekanik olarak temizlenmelidir.

 Kulede oluşan tortu/sediment/çökelti  tamamen 
uzaklaştırılmalıdır. 

 Organizmaların üremesini engellemek için uygun 
biyosidal ürünler ile düzenli olarak dezenfekte 
edilmelidir. 

 Eğer kullanılmıyorsa, soğutma kuleleri 
boşaltılmalı  ve temizlenmelidir.



AB Direktifi  2119/98/EC

 Lejyoner hastalığı riski azaltılabilir.

Her otel ya da hastane müşterilerinin güvenliğini sağlamak için 
Legionella bakterisinin oluşumunu ve üremesini kontrol etmek 
ve önlemek amacıyla aktif bir program uygulamak zorundadır.

Yapılması gerekenler aşağıda açıklanmaktadır.



Suyu dezenfekte etmekte kullanılan mevcut yöntemler;

Klorlama:
Klorlama, kullanım suyu dezenfeksiyonu için kullanılan güçlü bir oksitleme 
aracıdır. Fakat anti Legionella işlemi için çok yüksek dozlar gerekmektedir ve 
bunun olumsuz etkileri vardır, bunlardan bir kaçı: 

Halometan oluşumu (kısmen kanserojen olarak adlandırılan maddeler),

 Şiddetli korozyon olayı, 

Zaman içerisinde konsantrasyon değişkenliği, 

Biyofilmlere yetersiz etki, 

Su durgun olduğunda yetersiz etki, 

Suyun tadı ve lezzetinin değişimi, 

Uygulama sürecinin oldukça uzun olmasıdır.



Suyu dezenfekte etmekte kullanılan mevcut yöntemler;

Ozon:
Ozonun Legionella’ya ve diğer bakteri ve protozlara karşı güçlü etkileri vardır. 

Ancak ozonla işlem yaparken: 

 Üretim ve dozaj ekipmanı için çıkacak yüksek maliyetler,

 Aşırı uçucu ve zehirli olması, 

 Dikkatli bir bakım gerekliliği, depolamadaki riskler,

 Zaman içerisinde oldukça sınırlı olacak etkisi, 

 Kireç çözücü ve korozyon önleyici işlemler için kullanılan bazı ürünleri 
çözebileceği ve yeni enfeksiyonların oluşma ihtimali düşünülmesi.



Suyu dezenfekte etmekte kullanılan mevcut yöntemler;

Hidrojen Peroksit :

 Sabilize edilmiş Hidrojen Peroksit (H2O2), rutin uygulamalarda su sisteminde 
15-30 ppm olacak şekilde kullanılır.

 Dekontaminasyon işlemi sırasında %1-3’lük konsantrasyonda (1000-3000 
ppm) olacak şekilde su şebekesine verilerek en az 2 saat bekletildikten 
sonra şebekedeki suyun atık su sistemine deşarj edilmesi; su şebekesine 
yeni su verilir.

 Akut ve sistematik olarak kullanılır. 

 Rezidüel dozda insan sağlığına herhangi bir olumsuz etkisi henüz tespit 
edilmemiştir. 

 Biyofilm tabakasına bir etkisi yoktur.

 Koroziv etkisi vardır.

 Maliyeti yüksektir.





Dezenfeksiyonun Ana Maddesi HOCl

1-Gaz Klor (Cl²) kullanımı:

Cl² + H²O <---> (Aktif Klor)HOCI + HCIˉ(Hidroclorik Asit)

2- Sıvı klor (Çamaşır Suyu) (NaOCl) kullanımı:

NaOCl + H²O = (Aktif Klor) HOCl + (Kostik) NaOH (Ağartıcı deterjan)

3- Toz Klor -Ca(OCl)² kullanımı:

Ca(OCl)² + 2H²O = (Aktif Klor) 2HOCl + (Kalsiyum Hidroksit) Ca(OH)²

4- Klordioksit (ClO²) kullanımı:

ClO² suda çok yüksek çözünür fakat ayrışmaz elektron vererek iyon haline gelir, molekül 
olarak bir oksitleyici olarak davranır.



Vücudumuzda Nötrofil/Akyuvar adı verilen hücreler, 
bakteri ve virüslere karşı mücadele ederken HOCL 
(Hipoklorüz Asit) adı verilen bir madde üretir. Bu 
madde doğada bilinen en geniş ve etkili spektrumu 
olan biosittir. Zayıf asidik özelliği sayesinde tahriş edici 
özelliği ve insan sağlığına zararı yoktur.

Vücut herhangi bir mikrobiyal saldırıya maruz 
kaldığında 1 Nötrofilin 0,1 Um Hipokloröz Asit üretir ve 
bu miktar 1 dakika içerisinde 15 milyon kolibasili 
öldürdüğü bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Dünyanın en iyi dezenfektanını insan vücudu üretiyor!



Envirolyte teknolojisi nedir?

ECA sadece tuz ve suyun, elektrokimyasal hücrede elektrolizi ile % 100 doğada 
çözünebilen, FDA, EPA, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir yerinde dezenfektan 
(Hipokloröz Asit (HOCl)) üretmeye yarayan patentli bir teknolojidir.



Envirolyte cihazında kullanılan ECA Teknolojisi nedir?

ECA, İngilizce’de ELECTRO CHEMICAL ACTIVATION’un kısaltmasıdır.

ECA sadece tuzlu suyun elektrolizi ile dezenfektan çözeltiler oluşturan bir teknolojidir.

Uygulanan voltaja bağlı olarak, su içerisindeki çözülmüş pozitif yüklü iyonlar anota, negatif 
yüklü iyonlar da katota gider. Bu sırada oluşan kimyasal reaksiyon ile değişik maddeler ortaya 
çıkar, bunlardan katot tarafında toplanan maddelere katolit (Catholyte), anot tarafında 
toplanan maddelere anolit (Anolyte) adı verilir. 

1. Katolit, yüksek bir alkali solüsyondur, çok yüksek yağ çözücü ve emülgatör özelliği 
olan güçlü bir temizlik ajanı, yani deterjandır. 

2. Anolit, HOCl (Hipokloröz Asit) bakteri, virüs, küf, mantar gibi bilinen tüm patojen 
mikroorganizmalara karşı etkili, bilinen en güçlü dezenfektanlardan biridir.



PATENTLİ MEMBRAN TEKNOLOJİSİ



Katolit solüsyonunda oluşan maddeler;

 Hydrogen (H²)

 Hydroxyl Ion (OHˉ) 

 Az miktarda Hydrogen Peroxide (H²O²)

 Sodium Hydroxide (NaOH) (Yağ sökücü ve leke çıkarıcı deterjan)

 Oluşan solüsyonun pH değeri 11.6 - 12.5 aralığında yüksek alkalidir.

 ORP/Redox -900 to -1100 mV – yüksek negatif elektrik gerilimi

 Katolit solüsyonu her çeşit kir ve yağ çözücü yüksek alkali, likit bir temizlik ajanıdır.

 Sodium Hydroxide sabun ve deterjan üretiminde kullanılan en temel ve etkin 
çözücüdür.



Anolit solüsyonunda oluşan maddeler;

 Hypochlorous Acid (HOCl) (Dezenfektan)

 Hypochlorite Ion (OClˉ)

 Hydrochloric Acid (HCl)

 Chlorine (Cl²) 

 Oxygen (O²)

 500 – 8.000 ppm FAC (Free Active Chlorine) değeri

 pH 7.5 to 8.5

 ORP/Redox +700 ile + 1100 mV içerir





ANOLİT SOLÜSYONU

Hipokloröz Asit (HOCl) Etkinliği;

Bakteri,

Virüs,

Mantar ve mantar sporları,

Yosunlar (alg),

Aflatoksin küf (mold) oluşumlar 

Biyofilm tabakaları,

REFERANS :
Adam, L.C. and Gordon, G. (1995) Direct and sequential potentiometric determination of hypochlorite, chlorite, and chlorate ions when
hypochlorite ion is present in large excess. Anal. Chem. 67, 535–540

Fabian, I., Suzuki, K. and Gordon, G. (1992) Hypochlorous acid decomposition in the pH 5–8 region. Inorg. Chem. 31, 3534–3541



HOCl Özellikleri

 Hipokloröz Asit, bilinen en geniş spektruma sahip bir Biositdir. Güvenlidir, toksik değildir. Bakteri, 
virüs ve mantar gibi zararlı mikroorganizmaları anında yok eder.

 HOCl sahip olduğu yüksek ORP (Oxidation Reduction Potential) değeri sayesinde dezenfeksiyon 
etkisini, mikroorganizmaların hücre zarını parçalayarak gösterir, bu özelliği ile diğer dezenfektanlara 
göre çok daha geniş spektrumlu ve etkilidir.

 HOCl, yüz yıldan fazladır kullanılan ve önemini günümüze kadar korumuş olan yüksek düzey 
dezenfektan olan Sodyum Hipokloritten (NaOCl) 100 kat daha etkilidir (Ref 1).

 Nötral Anolit de denilen HOCl, %100 doğal olması, doğada kolaylıkla çözünebilmesi, asidik olmadığı 
için tahriş edici ya da toksik olmaması sayesinde birçok otoriter kurum tarafından  dezenfeksiyon 
amacıyla kullanım için onay almıştır.

Referanslar:
Effectiveness of Hypochlorous Acid to Reduce the Biofilms on Titanium Alloy Surfaces in Vitro
Chun-Ju Chen,1 Chun-Cheng Chen,2,3,* and Shinn-Jyh Ding Ihtesham ur Rehman, Academic Editor

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen CJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27447617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen CC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27447617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ding SJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27447617








https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html

Klor’un  mikrobisidal etkisi, büyük ölçüde ayrışmamış Hipokloröz Asit’e (HOCl) 
bağlıdır.

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/disinfection-methods/chemical.html


Süperoksitlenmiş su (HOCl) bakteri, mikobakteri, virüs, mantar,ve spor’a karşıtest 
edilmiştir. Yeni üretilmiş HOCl patojenik mikroorganizmalara (tüberküloz, M. Chelonea, 
poliovirus, HIV, ilaca karşı dirençli S. Aureus, E. Coli, Candida albicans, Enterococcus 
faecalis, P aeruginosa) karşı hızlıca etkilidir.

Süperokside su hem ekonomik hem de çevreye zararsızdır. Bu yeni süperokside suyun ana 
ürünü Hipokloröz Asittir.



HOCl ile ilgili yüzlerce yayın var. Bu 
örnekte HOCl den 100 kat daha fazla 
konsantrasyonlu NaOCl ve 10 kat daha 
konsantre CHX ile yapılan karşılaştırmalı 
çalışma

a) Kontrol grubu
b) HOCl % 0,018
c) NaOCl %1,3
d) CHX % 0,2

Yeşil renk canlı bakteri, kırmızı renk 
öldürülen bakteri grubunu  gösteriyor,

Sonuç HOCl, 100 kat daha fazla 
konsantrasyonlu NaOCl’e ve 10 kat daha 
konsantre CHX’e göre daha iyi etki 
göstermiştir.

International Journal of Molecular 
Sciences
Effectiveness of Hypochlorous Acid to Reduce
the Biofilms on Titanium Alloy Surfaces in Vitro
Chun-Ju Chen,1 Chun-Cheng
Chen,2,3,* and Shinn-Jyh Ding Ihtesham ur 
Rehman, Academic Editor

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen CJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27447617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen CC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27447617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ding SJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27447617


Referans :
1. Huang SS, Datta R, Platt R, Risk of Acquiring Antibiotic-Resistant Bacteria from Prior Room Occupants. Archives of Internal Medicine 
2006; 166: p. 1945-1951.



ANALYTE UNESCO TAVSİYESİ

UNESCO RAPORU 
KISA ÖZET 
Bu çalışma su dezenfeksiyonunda 
kullanılan Hipoklorit ile ANOLİT in 
etkinliklerinin, kanserojen madde 
oluşturmasının (THM), ürün 
stabilitesinin ve kompozisyonunun 
karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır. 

• ANOLİT ile yapılan su 
dezenfeksiyonu Hipoklorit ile 
yapılana göre E-Coli imhasında daha 
etkin bulunmuş, daha az THM 
oluşmuş, stabilitesi daha uygun 
bulunmuştur. (PH 5-7) 

• Stabilite testinde, 30 gün sürede 
(4oC) aktivite kaybı ANOLİT te %5 
Hipokloritte %37.5 olmuştur. 

Çalışmanın gösterdiği gibi ANOLİT, 
Hipoklorite göre daha uygun bir 
alternatif uygulamadır. 



Omurgalıların immün sisteminin bakteri ve 
patojenlere karşı doğal olarak Hipokloröz Asit 
(HOCl) üretir. Patentli bir teknoloji tuzlu suyun 
elektrolizi ile aynı maddeyi litrede birkaç mikrogram 
seviyesinde üretir. HOCl su sistemine dahil 
edildiğinde, dezenfeksiyon işlemi başladıktan 
yaklaşık 8-10 hafta süre içerisinde su boru 
hattındaki biofilmi yok eder, ve büyük oranda 
Legionella kolonizasyonunu azaltır. Teknoloji sağlık 
sektöründe hem İtalya hem de diğer Avrupa 
ülkelerinde farklı alanlarda uygulanmıştır. Bu 
yayında iki başarılı çalışma sunulmuştur. İtalya’da ve 
Almanya’da farklı iki sağlık kuruluşunda yapılan 
çalışmalardan elde edilen veriler sunulmuştur. 
Biyofilmin yok edilmesi indirek olarak sudaki organik 
karbon miktarı ile ölçülmüştür, bunun sonucu olarak 
dezenfeksiyon ajanının dozlanması nedeniyle çok az 
miktarda μg/Lmertebesinde halometan ölçülmüştür. 
Ancak bu iki gözlem de uygulamanın sadece 
başında gözlemlenmiştir.

Hidrojen Peroksit ve HOCl karşılaştırması 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4934573/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4934573/


Metot: Çalışma Almanya Dresden Üniversitesi ve 
İtalya Cardinal Massaia Hastanesinde yapılmıştır.
Dresden Üniversitesinde sıcak su hattının 
dezenfeksiyonu için birçok farklı yöntemler 
denenmiştir. Elektroliz yönteminden önce ısıl 
dezenfeksiyon, UV ve Ultrasound kombinasyonu ve 
filtrasyon sistemi denenmiştir. Ancak yapılan 
analizlerde birçok kez 10.000 koloninin üzerinde 
Legionella Pneumophila tespit edilmiştir. ECA 
teknolojisini denemek için 15 yıllık 45 yataklı 
hastane seçilmiştir. 
Cardinal Massaia Hastanesi günlük 450 hastaya 
bakıyorlar. Sıcak su sistemi bir çok alt istasyonlardan 
oluşmuştur, her birinde ısıtma üniteleri vardır, ve 
Nozokomial enfeksiyonlar sıcak su hattı 90°C’lik su 
ile beslenerek önlenmiştir. 11 dikey ve 1 yatay, içleri 
teflon ile kaplı su tankı vardır. Sistemi herhangibir 
dezenfeksiyon yöntemi ile komple bakteriden 
arındırmak çok zordur. Bu çalışmada Legionellaya 
karşı iki farklı dezenfeksiyon sistemi, su sistemine 
dozlanarak karşılaştırılmıştır. Her iki yöntemde de, 
biosit sıcak su hattına sürekli dozlanarak 
gerçekleştirilmiştir. 1. yöntemde Elektroliz yöntemi 
ile elde edilen Hipokloröz Asit  (ECA Anolit) 
kullanılmış, 2 yöntemde ise Hidrojen Peroksit ve 
gümüş birlikte kullanılmıştır.     

Hidrojen Peroksit ve HOCl karşılaştırması 



3. Sonuçlar ve tartışma
3.1. Sıcak su sistemi dekontaminasyonu –
Dresden Üniversitesi (Almanya)

Dresden Ünv. Nöroloji Bölümü sıcak su hattında, 
uç nokta su çıkışlarından (çeşmelerden) alınan 
numunelerde analizler yapılmış, yapılan 
analizlerde her ölçümde  10.000 CFU/L 
Legionella Pneumophia kolonizasyonu tespit 
edilmiştir. HOCl üreten sistemin kuruluşundan 
hemen sonra yapılan analizlerde Legionelle
Pneumophia sayısında ciddi bir azalma tespit 
edilmiştir. Muhtemel biofilm yıkımı nedeni ile 
takip eden haftalarda Legionalla koloni sayısında 

hafif bir artış olmuştur. Ancak Legionella
kontaminasyonu 8 hafta sonunda 
tamamen ortadan kalkmıştır. 6 ay sonra 
yapılan testlerde de herhangibir Legionella
kolonisine rastlanmamıştır. İlk 8 hafta süresince 
su sistemindeki serbest klor miktarı 0.6 mg/L yi
aşmamıştır. 

Hidrojen Peroksit ve HOCl karşılaştırması 



4. Sonuç:

İki vaka çalışması, hipokloröz asitin sentezlenmesi 
ve dozlanması için  elektrokimyasal teknolojinin, iki 
büyük hastane su sisteminden alınan 
Legionella kirliliğini ortadan kaldırdığını 
göstermiştir. Göz önüne alınan sağlık kurumları 
mevcut tüm verileri sağlamamasına rağmen, 
kanıtlar, önerilen anolit temelli yaklaşımın 
etkinliğinin tartışılmaz olduğunu 
göstermiştir. Değerlendirilen iki vaka 
çalışmasında, Legionella koloni sayımları, 
dezenfeksiyon tedavisinin başlangıcından itibaren 
birkaç hafta içinde önemli ölçüde azalmıştır. Arıtılan 
suyun toplam organik karbon içeriği biyofilmin 
yıkımının makul sonucu olarak artar. Geçici bir etki 
olarak, yine de THM'lerin seviyesi artmıştır, yine de 
yasal sınırın (orn. İtalya'da 30 μg / L) oldukça 
altında kalmıştır. Bu teknoloji, çeşitli ortamlarda 
uygulanabilirlik için büyük bir potansiyel 
göstermektedir, altyapı veya içilebilir su için 
olumsuz sonuçlar doğurmaz. 

Hidrojen Peroksit ve HOCl karşılaştırması 



4. Sonuçlar
İki vaka çalışması, hipokloröz asitin 
sentezlenmesi ve dozlanması için  
elektrokimyasal teknolojinin, iki büyük
hastane su sisteminden alınan 
Legionella kirliliğini ortadan 
kaldırdığını göstermiştir. Göz önüne 
alınan sağlık kurumları mevcut tüm 
verileri sağlamamasına rağmen, kanıtlar, 
önerilen anolit temelli yaklaşımın 
etkinliğinin tartışılmaz olduğunu 
göstermiştir. Değerlendirilen iki vaka 
çalışmasında, Legionella koloni sayımları, 
dezenfeksiyon tedavisinin başlangıcından 
itibaren birkaç hafta içinde önemli ölçüde 
azalmıştır. Arıtılan suyun toplam organik 
karbon içeriği biyofilmin yıkımının makul 
sonucu olarak artar. Geçici bir etki 
olarak, yine de TH'lerin seviyesi 
artmıştır, yine de yasal sınırın (orn. 
İtalya'da 30 μg / L) oldukça altında 
kalmıştır. Bu teknoloji, çeşitli ortamlarda 
uygulanabilirlik için büyük bir potansiyel 
göstermektedir, altyapı veya içilebilir su 
için olumsuz sonuçlar doğurmaz. 

Hidrojen Peroksit ve HOCl karşılaştırması 



http://www.envirolyte.com/microbiological-testing.html

Hipoklöröz Asit Farklı Bakteri Türleri Test Çalışmaları

http://www.envirolyte.com/microbiological-testing.html


DÜNYADA HOCl ONAYLARI

HOCL, insan ve hayvan sağlığının yanı sıra doğaya da zarar vermez, bu özelliğinden dolayı dezenfektan 
kullanılan 5 farklı kategorinin hepsinde de Sağlık Bakanlığı dahil uluslararası birçok kurum tarafından 
onaylıdır. 

 İNSAN SAĞLIĞI,
 HAYVAN SAĞLIĞI, 
 YER VE YÜZEY DEZENFEKTANLARI
 GIDA, TARIM VE YEM
 İÇME SUYU DEZENFEKSİYONU  

TC Sağlık Bakanlığı, FDA, EPA, USDA, WHO (Dünya Sağlık Örgütü), UNESCO, ALMANYA HİJYEN 

ENSTİTÜSÜ, CDC, ECHA, ESCMID



https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/4-biyo-ab-uygulama/aktif-madde-listeleri/Liste_A_-
_ECHA_Under_Review_List_-_20190723.pdf

Sağlık Bakanlığı Onaylı Aktif Madde Listesi

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/4-biyo-ab-uygulama/aktif-madde-listeleri/Liste_A_-_ECHA_Under_Review_List_-_20190723.pdf


Envirolyte EC Sertifikası



Envirolyte EC Sertifikası



Hipokloröz Asit FDA Onayı

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/index.cfm?set=IndirectAdditives&id=HYPOCHLOROUSACID

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdcc/index.cfm?set=IndirectAdditives&id=HYPOCHLOROUSACID


Hipokloröz Asit EPA Onayı

https://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/substreg/searchandretrieve/advancedsearch/externalSearch.do?
p_type=CASNO&p_value=7790-92-3

https://iaspub.epa.gov/sor_internet/registry/substreg/searchandretrieve/advancedsearch/externalSearch.do?p_type=CASNO&p_value=7790-92-3


Envirolyte NSF Sertifikası



Hastane uygulama alanları

Yoğun bakım odaları…

Ameliyathaneler…



Hastane uygulama alanları

El dezenfeksiyonu

Hasta odaları

Acil servis

Labaratuvar



Hastane uygulama alanları

Yer ve yüzey

Mutfak

Meyve sebze yıkama



Otel uygulama alanları

Yoğun bakım odaları…

Banyolar

Odalar

Lobi ve ortak alanlar Çocuk oyun alanları



Otel uygulama alanları

Acil servis



Otel uygulama alanları



HOCl Atık hatlarındaki Biyofilm tabakasını yok eder…

Uygulama Öncesi         HCOl uygulandıktan sonra

Hastane uygulama alanları



Hastane uygulama alanları

HOCl Su boru hattındaki oluşan mantar kaynaklı Biyofilm tabakasını yok eder…



Hastane uygulama alanları

HOCl Su ile çalışan pompalarda oluşan Biyofilm tabakasını yok eder…



HOCl Avantajları

1. Yüksek oksidasyon kapasitesi ile diğer Biyositlere göre çok daha yüksek etkinliğe sahiptir, saniyeler    
içinde etkisini gösterir, bilinen tüm diğer dezenfektanlardan 100 kat daha etkilidir,

2. Bakteri, mantar, virüs, sporlar ve algler gibi çok  çeşitli patojene karşı kesin etkilidir,

3. Bakterilerin hücre zarını ve DNA’sını parçalar bu nedenle bakterilerin direnç geliştirme imkanları 

yoktur,

4. Biyofilm tabaka oluşmasını önler ve oluşan Biyofilm tabakasını yok eder,

5. En etkili olduğu sıcaklık aralığı 10-30 °C, yüksek sıcaklıklara gerek yok,

7. Kullanırken özel eldiven, maske vs gibi koruyucu kullanmaya gerek yok, 

8. Taşıma, depolama, malzeme satın alma ya da özel karışım hazırlama gibi işlemlere gerek yok, 

9. Extra ambalaj ya da atık masrafı yok,

10. Toksik maddelerin kullanılamadığı yerlerde dezenfektan olarak kullanılabilir,

11. Tehlikeli atık ya da kalıntı yok,



Yerinde Üretim HOCl Hipokloröz Asit

Üretim ve dozaj ekipmanı için çıkacak yüksek maliyetler,

Envirolyte ECA teknolojisi ile doğrudan HOCl içerikli dezenfektan üretimi (8 gr/lt kadar 
FAC)

Suda 0,5 ppm FAC için 1 m3 suya %15 lik 1,5 ml NaOCl yerine 0,5 ml Anolyte (HOCl),

Suda (gaz klor, NaOCl vb.) hidroliz ile oluşan aktif klor yerine, direk yüksek oranda elde 
edilen saf aktif klor temini,

NaOCl ile oluşan bütün sakınca ve zaaflarının (koku, tat, THM vb.) sonu,

Bütün patojenlere yüksek ve çok hızlı etkinlik,

Suyun tam klorlanması,

Suda uzun ömürlü,

Düşük dozda bile Biyofilmi çözme özelliği,

Canlı yaşamına zararsız, nontoksik, allerjik değil.  



HOCl’in Ekonomik Avantajları

HOCL, sadece tuz, su ve elektrikle elde edilir. Son derece düşük maliyetlidir.

HOCL, yerinde üretildiği için nakliye ve depolama problemleri yoktur. Aynı zamanda personel    
gereksinimi minimumdur. 

HOCL, zararsız bir madde olduğundan ortamda alınması gereken koku, zehirlenme, yangın, 
patlama vb. riskler için önlem gerekmez.

HOCL, kullanım için özel bilgi ve beceri gerektirmez, nitelikli personel gereksinimi çok azdır. 

HOCL, için sadece bir ECA cihaz yatırımı yeterlidir,

Tek bir yatırım ile total çözüm,

şletme maliyeti çok düşük,

Personel ihtiyacı çok az,

Bilinen bütün dezenfeksiyon maliyetlerinin çok altında !



HOCl’in Ekonomik Avantajları

Yer ve yüzey dezenfektanı, el dezenfektanı, sebze meyve dezenfektanı,

yerine kendi ürettiğiniz ekolojik ve daha etkili tek bir ürün HOCl !!



Gaz Klor/ HOCl Maliyet Karşılaştırması





Envirolyte ECA Sistemleri
Saatte 20 litreden 12 tona kadar üretim yapan modeller.

Kullanılacak alanlara göre projelendirilir.

Dezenfektan malzemenin tek bir yerde üretilip kullanılma imkanı.

Tek bir büyük kapasite yerine ara dağıtım merkezi olabilecek yerlere birden fazla 
sistem kurulabilme imkanı.

Ekonomiktir, çok kısa sürede kendisini amorti eder.



Envirolyte ECA Sistemleri



6,5 gr/litre FAC
Saatte 550 litre -3,5 kg. FAC 
İhtiyaca göre seri bağlanma ile yüksek kapasite

Envirolyte İçme Suyu FAC Jeneratörü



NÜFUS :  1.000.000
SU TÜKETİMİ : ~ 500.000 m3

FAC İHTİYACI  :  230 kg.
ESKİ SİSTEM :  GAZ KLOR

REFERANSLAR

VORONEZ CITY- RUSYA



VORONEZ CITY- RUSYA

Saatte 2,5 m³ 500 mg/lt. FAC içerikli ANOLYTE üreten ELA – 24.000 cihaz kombinasyonu.



İçme Suyu Referansları :

GÜRCİSTAN-“Sartichala”İÇME SUYU” uygulaması: 

Şehir Nüfusu: 13.0000 Su Tüketimi: 3.000 m3 / gün Su Kaynağı: Yeraltı Suyu 

Kurulan Cihaz: 2 Adet Envirolyte ELA-2000, her iki cihaz çalışır halde ve 
arızaya karşı birbirine yedekli şekilde çalışmaktadır. 

RUSYA "Breitovo " kasabası İÇME SUYU 

Nüfus : 5.000 Kurulan Cihaz 2 Ad. EL-10000 

RUSYA "VORONEZ" ŞEHRİ İÇME SUYU 

Nüfus : 900.000 Su Tüketimi: 466.000 m3/gün Kurulan cihaz Ad. ELA 24000 

İRAN "Hasthgerd" ŞEHRİ İÇME SUYU 

Nüfus : 50.000 Su Tüketimi : 13.000 m3/gün Kurulan Cihaz ELA 20.000 



BELEDİYE REFERANS : ZAHEDAN - İRAN

Şehir Nüfusu: ~200.000
Su tüketimi: ~ 30.000 m3/gün
Envirolyte Sistem: 3 x ELA-10000 ANW



KÜÇÜK BİR ‘KASABA’ : VIKING LINE CRUISE

Yolcu Sayısı :  2.500
Günlük Su Tüketimi :~ 150 m3
Kurulu Sistem : ELA 400   40 lt/saat



SAĞLIK  REFERANSLARI :

1. Okan Üniversitesi Diş Hastanesi – İSTANBUL 

1 Adet ELA 200 cihazı 

2. Doğuş Grubu D Life Sağlıklı Yaşam Merkezi 

1 Adet EL 400 

3. Özel Bahat Hastaneleri - İstanbul 

1 Adet EL 400 

4. Avicenna Özel Hastanesi 

1 Adet AG 15 cihazı

5. Pursaklar Devlet Hastanesi

1 Adet AG15 Cihazı



GIDA (KANATLI VE KIRMIZI ET) SEKTÖRÜ REFERANSLAR : 

Banvit Kesimhane – BANDIRMA 

1 Adet EL-3000 cihazı 

Bolca Hindi Kesimhane – BOLU 

1 Adet EL-3000 cihazı 

CP –Kesimhane - BOLU 

1 Adet EL-6000 cihazı 

Panagro Entegre Et Tesisi – KONYA 

Türkiye’nin en büyük entegre tesisi 

1 Adet ELA-6000 cihazı 



GIDA SEKTÖRÜ REFERANSLAR : 
Atasancak Çiftliği - 8000 baş – DENİZLİ 
1 Adet EL 3000 cihazı 

Aksa Tarım İşletmesi – 4000 baş - TEKİRDAĞ 
1 Adet EL-900 cihazı 

Ünallar Çiftliği – 5000 baş - KONYA 
1 Adet EL-3000 cihazı 

Niğtaş Çiftliği – 2500 baş - NİĞDE 
1 Adet EL-400 cihazı 

CCT Tarım –1000 baş -KAYSERİ 
1 adet ELA-1200 

Süt Kardeşler Çiftliği – 3000 baş - İZMİR 
1 Adet EL-3000 cihazı 

Cıngıllıoğlu Çiftliği – 5000 baş - NİĞDE 
1 Adet ELA-3000 cihazı 

Yalın Tarım Çiftiği- 2000 baş – LÜLEBURGAZ 
1 Adet ELA-200 

Eda Süt Çiftliği – 3000 baş- KIRKLARELİ 
1 Adet EL-2000 cihazı 

Yılmazlar Madencilik Süt Çiftliği – 2500 baş - KÜTAHYA 
1 Adet EL-900 cihazı 



GIDA SEKTÖRÜ: 

KOSKA Helva – İSTANBUL 

1 Adet ELA-2000 cihazı 

DOĞUŞ SÜT PEYNİRCİLİK - KÜTAHYA 

1 Adet EL-400 cihazı 



SU ÜRÜNLERİ: 

Kılıç Deniz – İşleme Tesisi - BODRUM 

1 Adet EL-3000 cihazı 

Agromey- İşleme Tesisi – AYDIN 

1Adet EL-6000 cihazı 

Mare Nostro İşleme Tesisi - MİLAS - MUĞLA 

1 Adet EL-6000 

Alima Su Ürünleri – MALATYA 

1 Adet EL-3000 cihazı 

Kılıç - Bafa Su Ürünleri – KAHRAMANMARAŞ 

1 Adet EL-3000 cihazı 

Şahingöz Su Ürünleri – MUĞLA – FETHİYE 

1 Adet EL-6000 cihazı 



TARIM REFERANSLAR :

Yiğit Akü Serası – KIRŞEHİR -( 150 dönüm ) 

1 Adet EL-1200 cihazı 

Agrico Fide Serası – İZMİR - ( 25 dönüm ) 

1 Adet ELA-400 

Bagem Fide – Kar Grup – DİKİLİ ( Doku Kültüründen Fide 
Üretimi) 

1 Adet EL-400 cihazı 

Algen – Ufo Grup – SİLİVRİ (Doku Kültüründen Fide 
Üretimi) 

1 Adet EL-400 cihazı 

Beta Fidan – ADANA - ( Doku Kültüründen Fide Üretimi) 

1 Adet ELA-200 cihazı 



TARIM REFERANSLAR :

Agrobay Seracılık – BERGAMA-500 dönüm-(Dünyanın en 
büyük topraksız serası) 

1 Adet EL-400 ve 1 Adet EL-3000 cihazı 

Agrocan – Can Group – ÇORLU ( 60 dönüm ) 

1 Adet EL-3000 cihazı 

Smyrna Sera – Akça Holding – DENİZLİ (90 dönüm) 

1 Adet EL-400 ve 1 Adet EL-3000 cihazları 

Boss Sera - DENİZLİ (30 dönüm) 

1 Adet EL-400 cihazı 

Gökkale Sera – Ramsey Grup-_Sultanhisar-AYDIN (150 
dönüm) 

1 Adet ELA-3000 cihazı 

Dilek Grup Serası - AYDIN (70 dönüm) 

1 Adet EL-3000 cihazı 



1-OKAN ÜNV.DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ-İSTANBUL

2-PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ-ANKARA

(ANKARANIN TEK PALYATİF BAKIM MERKEZ HASTANESİ200 
YATAKLI)

BAŞHEKİM; DR.DOĞAN AKDOĞAN (MİKROBİYOLOJİ 
UZMANI)

0533-335 54 14

0312-509 70 90

MAK.MÜH.MEHMET BEY

0507-300 12 34

ENFEKSİYON HEMŞİRE ELİF HANIM

0542-259 43 77

3-MİNASERA ALDAN ÖZEL HASTANESİ-ANKARA

BAŞHEKİM:DR.METE ALDAN (GENEL CERRAH)

0545-230 17 60 - 0532-425 31 75

4-AVİCENNA ÖZEL HASTANESİ-ESENLER-İSTANBUL

0212-440 32 32

HAST.KURUCU ORTAĞI- DR.YAŞAR NURSOY

0532-275 43 65

SORUMLU TEKNİSYEN İSMAİL ERDOĞAN

0535-246 25 01

5-BATI BAHAT ÖZEL HASTANESİ-İSTANBUL

0212-471 33 00



Su dostunuz da olabilir, düşmanınız da, buna siz karar verin…

TEŞEKKÜRLER!


