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1. İÇERİK 
 

 
 

 

 

AMAÇ 

Bu kılavuz Mayer markalı su arıtma sistemlerinin nasıl kullanılacağı yönünde 
kullanıcıya bilgi vermesi amacıyla hazırlanmış olup, tüm içerik hakları Mayer Kimya Su 
Arıtma Ve Hav. Tekno. San. Tic. Ltd. Şti.’e aittir. Hiçbir suretle kopyalanamaz, 
çoğaltılamaz ve başkasına verilemez. Sistemin daha iyi tanınması, anlaşılması ve 
güvenli bir şekilde nasıl çalıştırılıp, idame ettirilebileceğini gösteren bilgiler 
içermektedir. Kullanıcı bu kılavuz haricinde kendi özel şartlarına ve genel güvenlik 
kurallarına azami surette uymakla mükelleftir. 

 

ERİŞİLEBİLİRLİK 
  
   Kullanma kılavuzu her zaman sistemin kullanıldığı yerde muhafaza edilmelidir. 

 
  

ALT BÖLÜMLER 
 

1. ve 2. sayfalarda bölümler listelenmiştir. İstenilen bölüm ile ilgili detaylı bilgiler için 
o bölümün içindekiler kısmından yararlanabilirsiniz. 

 

 

2. UYARILAR VE GENEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

 
 

 

TEHLİKE 

Kişinin hayatını ve güvenliğini tehdit edebilen acil ve olası durumda ilkyardım 
müdahalesi gerektirebilecek bir makinedir. Bu uyarıları dikkate almamak ya da gerekli 
tedbirleri almadan çalışmak, sonu ölümle sonuçlanabilecek olaylara meydan 
verebilir. Üretilen suyun  içilebilir olması için klorlama sistemleri tek başına yeterli 
olmayabilir. 

 

UYARI 
  
Uyarıları dikkate  almamak,  ufak  incinmelere ve/veya  malın  zarara uğramasına yol 
açabilir. 

   
ELEKTRİK  
TEHLİKESİ 

 
Sistem çalışır durumda iken, elektrik devrelerine servis yapılmamalı, ana besleme 
panosu açılmamalıdır. Bu uyarıyı dikkate almamak incinmelere ya da uzun süreli 
maruz kalınması durumunda ciddi sakatlıklara/ölüme yol açabilir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ÜRÜNÜN KULLANIM AMACI 
 

Satın aldığınız ürün su arıtma amacıyla kullanılır. Ürün modeline göre Klorlama, Kum Filtresi, Karbon Filtresi, Demir 
Mangan Filtresi, Su Yumuşatma Cihazı, Atıksu Arıtma Cihazı, Ultraviyole Cihazı, Saf Su Cihazı, Deiyonize Sistemi, CEDI 
Sistemi, Ultrafiltrasyon Sistemi veya Reverse Osmosis Cihazı olabileceği gibi standart dışı bir ürünümüz de olabilir. 

KALICI TEHLİKELER 
 
 
 
 

 

 Uyarı 
 
 
 
 
 
 

Elektrik 
tehlikesi 

 

SU HASARI   : Sızıntı sularının yerde toplanmasını önlemek için, sistemin kurulduğu 

yerde iyi bir drenaj sistemi olmalıdır. Olası su kaçaklarında suyun güvenli şekilde tahliye olması 
için gerekirse kullanıcı tarafından bariyer vb. kullanılmalıdır. 
 
 
 

 
ELEKTRİK ŞOKU : Islak elle elektrikli parçalara dokunmayınız. Elektrikli sistemlerde 

çalışma yapmadan önce elektriğin sistemden kesilmesini sağlayın. 
 
 
 
 
MEKANİK GÜÇ : Sistemin parçaları basınç altında çalıştırılmaktadır. Herhangi bir çalışma 
öncesinde sistemdeki basıncı tahliye ediniz.

 
  Uyarı 

 

ACİL DURUMLARDA SİSTEMİN KAPATILMASI 
 
 

1. Ana şalteri kapat 
 

2. Su beslemesini kapat 
            
         Arızanın giderilmesine müteakip: 
 

3. Su beslenmesini aç 
 

4. Ana şalteri aç 
               Tehlike 

BAKIM ESNASINDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
 

                        Operatör, tüm arıza bakım ve onarım işlerinin yetkili ve kalifiye personel tarafından yapılmasını 
sağlamalı ve kontrol etmelidir. 

 

     
Tüm bakım ve onarım çalışmalarından önce sistemin kapatılması ve yanlışlıkla açılması önlenecek şekilde 
 
bırakılmalıdır. Sistemin kapatılması için kullanma talimatnamesindeki kurallara harfiyen uyulması şarttır. 

                 
               
 
                 Uyarı 
 

 
Elektrikli parçalara müdahale etmeden önce ana elektrik beslemesinin kapalı olduğundan emin olunmalı 
ve yanlışlıkla açılmasına izin verilmeyecek şekilde tutulması gereklidir. 

    Elektrik  
tehlikesi                                          
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  Sistem girişinde 8 bardan fazla basınç olma ihtimalinde basınç düşürücü kullanılarak giriş basıncı mutlaka 

8 barın altına ayarlanmalıdır.          
 
                 Uyarı 

 
Cihaz giriş ve çıkışına küresel vana, manometre (0-10 bar) ve numune musluğu konulmalıdır. Gerektiğinde kontrol kafalarının 

kolayca sökülebilmesi için giriş çıkış noktalarında rekorlu bağlantılar kullanılmalıdır. Sisteme mutlaka by-pass hattı konulmalıdır. 

 
                        Drenaj hattı üzerine kesinlikle vana konulmamalıdır. Drenajdan çıkan suyun rahat bir şekilde akması 

sağlanmalıdır. Drenaj hattı üzerine vana konulması sistemi ngaranti kapsamı dışında kalmasına 
neden olur. 

 

 

ELEKTRİK TESİSAT BAĞLANTILARI   
Reverse osmosis cihazı dışındaki cihazlarımız 220 V-50 Hz cereyan ile çalışır. Cihaza ait kontrol kafasında güç kablosu 
mevcuttur. Bu güç kablosunun fişi 220 V-50 Hz prize bağlanır. Cihazın bağlanacağı prizin 10 Amperlik bir sigorta ile aşırı akıma 

karşı korunması tavsiye edilir. Reverse osmosis cihazları elektrik bağlantı ve ihtiyaçları ayrıca belirtilir. 
 
ATIK PARÇA VE MALZEMENİN BERTARAFI 
 
Bulunulan bölgenin gereklerine göre sistemde kullanılmayan parçalar ve atık malzemeler uygun koşullarda 
işveren tarafından bertaraf edilmelidir. 
 

MUADİL YEDEK PARÇA VE KİMYASAL KULLANIMI / BENZERİNİN TAKLİT 
EDİLMESİ 
 
Muadil yedek parça ya da modifikasyonlar yalnızca Mayer Kimya garanti verdikten sonra kullanılabilir. Bu aynı zamanda kontrol 
sistemi içinde geçerlidir. Orijinal parçaların kullanımı hem garantinin devam etmesine hem de güvenliğin korunmasına yardımcı 
olur. 

TAŞIMA, DEPOLAMA ve ORTAM KOŞULLARI 
 
 Taşıma esnasında sistemlerin kaymamasına ya da devrilmemesine özen gösterilmelidir. 
Sistem üzerine hiçbir şekilde malzeme istiflenmemelidir. 
Malzemeleri kuru ve tozsuz ortamda depolayınız, darbelere karşı koruyunuz. 
Sistem donmadan korunmalıdır. 
Aksi belirtilmediği halde genelde 5-40°C’de saklanabilir. 
 

KULLANIM LİMİTLERİ 
 
Sözleşmede verilen değerler sistem kullanımı için verilen maksimum değerlerdir. 

 

 



 

4 

 

3. GENEL GÜVENLİK İSG VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ 
 

 Kimyasalların depolandığı ve kullanıldığı bölgelerde ateşli aletler kullanılmamalıdır. 

 Kimyasalların kullanılışı son derece tehlikeli olabilir. Bu nedenle personelin zarar görmesini engellemek için alınan 

tedbirlerin takibinde çok dikkatli olmak gerekmektedir. Personelin kimyasalların kullanımı hususunda uygun şekilde 

eğitilmesinin sağlanması müşterinin sorumluluğundadır. 

 Pano enerjili iken pano kapağı açılmamalıdır. Yüksek gerilime maruz kalınabilir. 

 Kullanma kılavuzunda belirtilen hususlardan farklı bir işletme veya bakım çalışması yürütülmemelidir. 

 Sistem yalnızca su arıtma amacı ile kullanılmalıdır. 

 Sistem üzerinde bulunan tüm borulama günlük olarak kontrol edilmelidir.  Sızıntı veya kaçak tespitinde sistem 

durdurularak gerekli önlemler alınmalıdır. Basıncı bilinmeyen ya da basınçlı olan hiçbir hat ya da ekipman 

sökülmemelidir. 

 Sistem bakımları koruyucu ekipman kullanmadan yapılmamalıdır. Her zaman koruyucu giysi ve teçhizat kullanılmalı, 

özellikle yüz, göz, el ve boyun bölgesi korunmalıdır. Kimyasalların göz, deri ve giysilerle temas etmesine izin verilmemeli, 

buharı solunmamalıdır. 

 Gerilim değişiklikleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Sistemi besleyecek elektrik hattı topraklı olmalı; faz değişimi 

ya da voltaj düşümü ile ilgili hususlara karşı önlem alınmalıdır. 

 Uygun havalandırma sistemi ve refakatçi bir personel olmaksızın kimyasal buharına maruz kalan tanka veya kapalı bir 

alana kesinlikle girilmemelidir.    

 Su arıtma sistemlerinde suyun kimyasallar yardımı ile şartlandırması gerçekleştirilmektedir.  Ön ya da son arıtmada 

kullanılan kimyasallar; Klor, Sodyum Metabisülfit, Asit, Kostik vb. kimyasallardır. Kullanılan kimyasallar arasında asit 

yakıcı özellikte olup, Sodyum Metabisülfit, Kostik, Antiskalant ve Klor'dan farklı olarak bu özelliğine dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

 Pano içerisinde çalışma yapmadan önce enerji kesilmeli ve kontrol kalemi veya avometre ile enerjinin gelmediği 

doğrulanmalı; elektrik enerjisi olan hiçbir ekipman ya da enstrümana enerjisi kesilmeden müdahale edilmemelidir. 

 Donma riskine karşı mutlaka sistem koruma altına alınmalıdır. 

 Yangın söndürme işlemi esnasında pano içerisine su atılmamalı, ana enerji kesilmeli kuru tozlu yangın söndürücü 

kullanılmalıdır. 

 Sistem, işletme ve bakım kılavuzunda belirtilen debi değerlerinde çalıştırılmalıdır. 

 Sistem maksimum çalışma sıcaklığı 40° C dir. Bu değerler üzerinde çalıştırılmamalıdır. 

 Elektrik çarpması durumunda elektrik akımı şalterden kesilmeli ya da kazazedenin çıplak kablo ile teması iletken 

olmayan bir cisimle kesilmelidir. Kaza ortamında hemen ilk yardım sağlanmalı kazazedede bilinç kaybı yanık veya 

düşmeye bağlı kırık varsa ayağa kaldırılmadan nakli sağlanmalıdır. 

 Yaralanma ne kadar hafif görünürse görünsün mutlaka doktor veya hemşire çağrılmalıdır. 

 Eğer kimyasal yutulmuşsa ve hastanın şuuru yerindeyse hastanın ağzı bol miktarda su ile yıkanmalıdır. Hastanın dilinin 

öne doğru durumda olması sağlanmalı ve solunumun düzenliliği kontrol edilmelidir. Hasta istifra etmeye 

çalıştırılmamalıdır. Hastanın şuuru yerinde değilse ağızdan bir şey verilmemelidir. 

 Gözle temas halinde, göz bölgesi en az 15 dk. süreyle bol miktarda su ile yıkanmalıdır. Şok durumu varsa sıkı giysiler 

gevşetilmeli ve ayaklar yerden 25–30 cm yüksekliğe (kalp seviyesi) kaldırılmalıdır. 

 Kimyasalın buharı soluduğu takdirde hasta hemen temiz havaya çıkarılmalıdır. Hastanın solunumun durması 

durumunda suni teneffüs uygulanmalıdır. 

 Kimyasal bulaşmış tüm elbiseler çıkarılmalıdır. Hastanın vücudunun etkilenmiş bölgeleri bol miktar su ile en az 15 dk 

yıkanmalıdır. 

 Yanma durumunda yanık bölgelere yağ veya merhem uygulanmamalıdır.  Alev yanığı varsa ve sentetik giysiler deriye 

yapışmışsa çıkarılmamalıdır. Yağ ve ısıya maruz kalmış giysiler çıkarılmalıdır. 
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4. GENEL BİLGİLER 

TAM OTOMATİK SU KLORLAMA SİSTEMİ 
Suyunuzda bulunan veya ilerde ortaya çıkabilecek mikroorganizmaların bertaraf edilmesi, ağır metallerin oksidasyonu için tam 

otomatik dozajlama sistemi kullanılır. Bu cihaz kimyasal deposunun belirli aralıklarla doldurulması dışında hiçbir bakıma ihtiyaç 

duymadan yıllarca ağır hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Yüksek püskürtme gücü sağlayan enjektörü sayesinde homojen bir 

dozaj imkânı sağlar.  

CHLORMACH 4000-E modeli bir sinyal kaynağından aldığı tetikleme ile sabit oranda klorlama yaparken, CHLORMACH 4000-RX 

modeli ise sahip olduğu sensörle sudaki klor miktarını mV cinsinden alt ve üst değer arasında sabitleyebilir.  Böylece özellikle 

belediyeler ve kamu kurumları için "fazla klorlama" riskini ortadan kaldırır. 

Bu ürünün servis noktalarımız dışında yerinde servis hizmeti bulunmamakta, arızalı ürünlerin servis departmanımıza ulaştırılması 

gerekmektedir. 

TAM OTOMATİK MULTIMEDIA TORTU FİLTRESİ 
Mayer Kimya tam otomatik su filtreleri çeşitli proseslerde kullanılan, suda bulunabilecek tortuyu, askıda katı maddeleri, 
kendisinden sonra kurulacak olan arıtım tesisi ve genel su tesisatını korumak için kullanılırlar. Filtreyi kullanacak işletmenin özel 
koşulları göz önüne alınarak tasarlanır. Asla korozyona uğramayacak, yüksek performanslı kompozit fiberglas malzeme veya 
epoksi boyalı ST37 sac veya arzu edilen ham maddeden mamul filtrelerin iç yüzeyi çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır.  
 
Tam otomatik multimedya filtreler yüksek basınçla mekanik filtrasyon sağlayan cihazlardır. Cihaz filtrasyon yaparken tuttuğu 
materyalleri tam otomatik ters yıkama özelliği sayesinde deşarj eder. Tam otomatik multimedia filtreler şebeke, derin kuyu, 
deniz, nehir, göl ve yağmur sularının arıtımında kullanılırlar. Multimedya filtreler içindeki üç ayrı dereceli quartz, kum, antrasitten 
oluşan çok katmanlı medya sayesinde sudaki kaba partikülleri 10-20 mikrona varan hassasiyetle filtre ederek bulanıklığı yüksek 
verimle giderirler. 
 
Tam otomatik multi medya filtrelerin kontrolü için Mayer Kimya korozyona mukavemetli pirinç-plastik malzemeden mamul 
otomatik kontrol valfleri kullanır. Bu valfler ters yıkama ve servis konumunda suyu kontrol altına alarak cihazın yıllarca 
mükemmel olarak işlev görmesine olanak tanırlar.  
 
Multimedya filtreler toplam 15 dakika süren ters yıkama işlemini suyla yaparlar. İşletmenin yapacağı hiçbir görev ve bakımı 
yoktur. 

TAM OTOMATİK AKTİF KARBON FİLTRESİ 
Tam otomatik aktif karbon filtreler; sulardaki çeşitli organik maddelerden kaynaklanan renk, tat, koku, aktif klor, deterjan, petrol 

ve sanayi atıkları, tarımsal zehir, taninler, asbesti, hindistan cevizi kabuğundan mamul karbon ile adsorbe ederek organik arıtımı 

sağlar. 

 Filtreyi kullanacak işletmenin özel koşulları göz önüne alınarak tasarlanır. Asla korozyona uğramayacak, yüksek performanslı 

kompozit fiberglas malzemeden mamul filtrelerin iç yüzeyi çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır.  

 Cihaz filtrasyon yaparken tuttuğu materyalleri tam otomatik ters yıkama özelliği sayesinde deşarj eder. Tam otomatik aktif 

karbon filtreler şebeke, derin kuyu, deniz, nehir,  göl ve yağmur sularının arıtımında kullanılırlar. Tam otomatik aktif karbon 

filtreler içindeki üç ayrı dereceli quartz, aktif karbondan oluşan çok katmanlı medya sayesinde yüksek verimle çalışırlar. 

 Tam otomatik aktif karbon filtrelerin kontrolü için Mayer Kimya korozyona mukavemetli pirinç-plastik malzemeden mamul 

otomatik kontrol valfleri kullanır. Bu valfler ters yıkama ve servis konumunda suyu kontrol altına alarak cihazın yıllarca 

mükemmel olarak işlev görmesine olanak tanırlar.  

 Tam otomatik aktif karbon filtreler toplam 15 dakika süren ters yıkama işlemini suyla yaparlar. İşletmenin yapacağı hiçbir görev 

ve bakımı yoktur. 
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TAM OTOMATİK DEMİR-MANGAN FİLTRESİ 
Tam otomatik demir filtreler; sulardaki çözünmüş demir ve mangan bileşiklerinin gideriminde kullanılır. Sularda çözünmüş halde 

bulunan demir ve mangan sarımsı renkte bulanıklığa neden olmaktadır. Bu evsel ve endüstriyel kullanımlarda istenmeyen 

sonuçlara sebep olur.  

Demir-Mangan filtreleri suda bulunması olası demir ve manganı oksidasyon / filtrasyon metotları ile sudan uzaklaştırır. Özel 

olarak aktifleştirilmiş bir mineral yardımıyla, su demir ve mangandan arındırılır. Bu sayede demir-manganın neden olduğu renk 

ve bulanıklık, çamaşır, kumaş ve porselen eşya üzerinde leke bırakması, su borularının iç cidarlarının daralması, borularda demir 

bakterilerinin çoğalarak suyu kirletmesi ve tesisat aksamının bozulması önlenmiş olur. Filtrasyon mineralinin rejenerasyonu için 

herhangi bir kimyasala ihtiyaç duyulmaması sistemi diğer metotlara göre daha ekonomik kılmaktadır. 

Filtreyi kullanacak işletmenin özel koşulları göz önüne alınarak tasarlanır. Asla korozyona uğramayacak, yüksek performanslı 

kompozit fiberglas malzemeden mamul filtrelerin iç yüzeyi çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır.  

Cihaz filtrasyon yaparken tuttuğu materyalleri tam otomatik ters yıkama özelliği sayesinde deşarj eder. Rejenerasyon işleminde 

sırası ile ters yıkama, bekleme ve hızlı durulama periyotları insan müdahalesine gerek olmadan kendiliğinden gerçekleşir. Bu 

cihazlarda rejenerasyonun amacı, filtrasyon mineralini kabartarak mineralin daha uzun süre kullanılmasını sağlamaktır.  

TANDEM/DUBLEX TAM OTOMATİK SU YUMUŞATMA CİHAZI 
Mayer Tandem/Dublex Tam Otomatik Su Yumuşatma Cihazları, iyon transferi ilkesine göre çalışır. Cihazlarda bulunan sodyum 
bazlı katyonik reçine, suda sertliğe neden olan Ca ve Mg iyonlarını giderir. Reçinesi doyuma ulaştığı zaman cihaz tam otomatik 
olarak yıkama işlemi yapar ve NaCl kullanarak kendini temizler.  

 
Bu cihazın kullanımında işletmeye düşen görev; belirli periyotlarla cihazın tuz deposunu doldurmaktır. Cihaz başta belirlenen 
düzene göre, hacme bağlı olarak yıkama işlemini otomatik olarak yapacaktır. Cihaz sahip olduğu otomasyon sistemi ve birbirine 
bağlı iki ayrı reçine haznesi sayesinde yıkama işlemi sırasında dahi kesintisiz yumuşak su üretmeye devam eder. Bu benzersiz özellik 
sayesinde özellikle endüstriyel kuruluşlar için vazgeçilmezdir. Süper Reçine ismi verilen özel reçinesi sayesinde, su sertliğini 0-1 F 
derecesine kadar yumuşatır. 
Ticari, endüstriyel veya evsel amaçlı kullanımlarda, proses ve ekipmanın uzun ömürlü ve kaliteli olması için suyun "yumuşak" 
olması istenir. Fransız derecesiyle 20 ve üzerindeki sertliğe sahip sular, çok sert sular olarak nitelendirilir. Yüksek sertlikteki kuyu 
ve şebeke suları, en basit su iletim tesisatlarından sıcak su ve buhar kazanlarına kadar çok çeşitli sistemler içerisinde sırasıyla Ca 
ve Mg iyonlarının çökelerek birikintiler oluşturmasına, bu birikintilerin zamanla bloklaşmasına, boru iç kesitinin daralmasına, 
tıkanıklıklara ve korozyon türü problemlere yol açar. Bu durum, mevcut tesisat ve ekipmana zarar vererek ve enerji sarfiyatını 
arttırır ve ekonomik zarara sebep olur. Sert suyun özellikle tekstil, gıda, deri, kimya, medikal, cam, vb. sektörlerde kullanılan 
formüllerin sapmasına yol açması da ayrı bir sorundur. 

 

SINGLE TAM OTOMATİK SU YUMUŞATMA CİHAZI 
Mayer Single Tam Otomatik Su Yumuşatma Cihazları", iyon transferi ilkesine göre çalışır. Cihazlarda bulunan sodyum bazlı 

katyonik reçine, suda sertliğe neden olan Ca ve Mg iyonlarını giderir. Reçinesi doyuma ulaştığı zaman cihaz tam otomatik olarak 

yıkama işlemi yapar ve NaCl kullanarak kendini temizler. Bu cihazın kullanımında işletmene düşen görev; belirli periyotlarla 

cihazın tuz deposunu doldurmaktır.  

 

 ÖĞELER GEREKLİLİKLER 

Çalışma Şartları Su Basıncı 2 – 6 Bar 

 Su Sıcaklığı  5°C - 40°C 

 Ortam Sıcaklığı 5°C - 40°C 

Çalışma Ortamı Bağil Nem <%95 (25 C) 

 Elektrik Tesisi  AC 100 - 240 V / 50-60 Hz 

Giriş Suyu Kalitesi Su Bulanıklığı < 20 FTU 
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SU YUMUŞATMA SİSTEMİ NEDİR? 
 

MAYER su yumuşatma cihazları, iyon değişimi prensibine göre çalışarak sudaki sertliğe neden olan Ca (Kalsiyum) ve Mg 

(Magnezyum) iyonlarını gideren komple ünitelerdir. 

SERTLİK NEDİR? 
 

Sertlik, sudaki çoğunlukla kalsiyum ve magnezyum iyonlarının iyon konsantrasyonlarının toplamına eşit olan bir parametredir. 

Bu iyonlar, suyun doğal çevrimi boyunca toprak ve kayaçlar içinde, rezervuarlarda (doğal ve suni göl, deniz, akarsu vs.) 

depolandığı veya hareket halinde olduğu esnada temas ettiği mineral ve tuzların suda çözünmesi sonucunda suyun bünyesine 

geçerler. 

Mineral içeriği yüksek suların kullanım amacı ile çeşitli proseslere tabi tutulması sırasında, bu mineraller sudan tekrar ayrılarak 

ortamda birikim yaratma eğilimindedir. Özellikle yüksek sertlikteki sular, en basit su iletim tesisatlarından sıcak su ve buhar 

kazanlarına kadar çok çeşitli sistemler içerisinde Ca ve Mg iyonlarının çökelerek birikintiler oluşmasına, bu birikintilerin zamanla 

taşlaşmasına ve ısı transferi, kesit daralması, tıkanıklıklar ve korozyon türü problemlere yol açar. Bu durum mevcut tesisat ve 

ekipmana zarar vererek ve enerji sarfiyatını arttırarak ekonomik açıdan sakıncalar doğurur. 

Sudaki toplam sertlik Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının CaCO cinsinden konsantrasyonları toplamına eşit olup mg/lt veya ppm olarak 

ifade edilebilir, yani toplam sertlik Ca sertliği ve Mg sertliğinden oluşur. Bu birimler genelde kimyasal analizlerde kullanılmakta  

olup, pratik amaçlar için en yaygın olarak kullanılan sertlik birimi Fransız Sertliği (Fr.) dir. Bunun yanı sıra Alman Sertliği (dH) ve 

İngiliz Sertliği (İS) de yaygın olarak kullanılan sertlik birimleridir. Bu birimlerin arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. 

 
1 Fransız Sertliği: 10 mg/L CaCO3 
1 İngiliz Sertliği: 14.3 mg/L CaCO3 
1 Alman Sertliği: 17.8 mg/L CaCO3 
1 Fr. sertliği = 10 mg/lt veya 10 ppm toplam sertlik 
1 Alman sertliği = 1.78 Fr. sertliği = 17.8 mg/lt veya 17.8 ppm toplam sertlik 

 

 

SERT SU NE GİBİ PROBLEMLERE SEBEP OLUR? 
 

Sert suyun zararları çok kısa olarak aşağıdaki gibi verilebilir. Sert su ile evsel kullanımlarda daha fazla sabun ve temizlik ürünü 

kullanılır. Sert su değdiği her noktada temizlenmesi çok zor olan kireç kalıntılarına neden olur. 

Sudaki sertlik zamanla kendiliğinden veya su ısıtıldığında hızla çözünürlüğünü kaybeder ve geçtiği yüzeylere yapışmaya başlar. 

Su borularının içi hızla dolar, su basıncı ve akışı azalır. 

Sert sular, sahip oldukları yüksek iyon konsantrasyonu nedeniyle daha yüksek bir kaynama noktasına sahiptir, bu nedenle sert 

suların ısıtılmasında daha fazla enerji sarf edilir. Suyun ısıtıldığı yüzeylerde daha da artan kireçlenme, yalıtkanlığa sebep olur ve 

elektrik tüketimini artırır. Kalorifer tesisatındaki kireçlenme yakıt tüketiminin artmasına sebep olur. 

Sabun çökeleği banyo veya duş sonrasında insan derisine yapışır. Deri gözeneklerini tıkar ve saç tellerini kaplayarak sertleştirir. 

Deriye yapışan bu kütle, bakteri üremesi için elverişli bir ortam yaratır. 

Sertlik mineralleri yemeklerde istenmeyen bir tat verir. Sert su ile yapılan buz buğulu bir görünümde olur. 
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SULARIN SERTLİK DERECELERİ NELERDİR? 
 

Sular, içerdikleri Ca ve Mg iyonlarının toplamına göre farklı derecelerde sertliğe sahip olabilir. Sertlik değerlerine göre suların 

sınıflandırılması Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1 – SERTLİK SINIFLANDIRLMASI 

ÇOK YUMUŞAK 0-7,2 Fr 

YUMUŞAK 7,3-14,2 Fr 

ORTA SERT 14,3-21,5 Fr 

OLDUKÇA SERT 21,6-32,5 Fr 

SERT 32,6-54 Fr 

ÇOK SERT >54 Fr 

 

Evsel endüstriyel ve ticari amaçlı kullanımlarda, yukarıda belirtilen suyun sertlik derecelerinin önemi farklılık göstermektedir. 

Evsel kullanımlarda, genellikle içme amaçlı, TS266 İçme Suyu Standartlarında max. 50 Fr olarak verilmektedir. Endüstriyel ve 

ticari kullanımlarda ise belirli bir standart bulunmamaktadır. 

Kullanılan prosese göre limit değerler değişmektedir. Bu sebeple bu tip kullanımlarda sertlik dereceleri üretici firma tarafından 

belirlenmektedir.  

İYON DEĞİŞİMİ NEDİR? 

Sudaki belirli artı veya eksi yüklü iyonların sudan alınarak yerine aynı yüke sahip başka iyonların suya verilmesi, böylelikle sudaki 

iyon dengesinin korunarak belirli iyonların giderilmesi işlemine iyon değişimi denir. İyon değişimi için genellikle reçine adı verilen 

özel mineraller kullanılır. 

REÇİNE NEDİR? 

Reçine, suni olarak üretilen ve bünyesinde çapraz bağlı çeşitli polimerler barındıran anyonik veya katyonik karaktere sahip b ir 

malzemedir. Su ile temas ettiğinde, bünyesindeki temel iyonu sudaki benzer yüklü iyonlar ile değiştirme kapasitesine sahiptir. 

Sertlik gideriminde kullanılan katyonik tip iyon değiştirici reçineler sodyum (Na) bazlı reçineler olup sudaki kalsiyum ve 

magnezyumu tutarak kendi bünyelerindeki sodyum iyonlarını suya verirler. Bu şekilde yumuşatılan sularda Ca ve Mg iyonları 

bulunmazken, sodyum iyonu konsantrasyonu yüksektir. Ancak yüksek sodyum konsantrasyonu suyun kullanılabilirliğini olumsuz 

yönde etkilemez. 

İYON DEĞİŞTİRME KAPASİTESİ NEDİR? 

Sudaki Ca ve Mg iyonlarını kendi bünyesindeki Na iyonu ile değiştiren reçine, bir süre sonra bünyesindeki Na iyonlarını tüket ir. 

Bu noktadan itibaren, iyon değişimi aktivitesi azalmaya başlar ve reçine ile temas eden su yumuşatılamaz. Reçinenin iyon 

değiştirme kapasitesi, bu noktaya ulaşılana kadar Na iyonu ile ne miktarda Ca ve Mg iyonunu değiştirebildiğinin bir ölçüsüdür. 

İyon değiştirme kapasitesi yumuşatılan su hacmi (m3) x sertlik derecesi (Fr.) formülünden hesaplanır ve birimi m3 Fr’ dır. Belirli 

bir tip reçinenin iyon değiştirme kapasitesi, ideal şartlarda sabittir. 

REJENERASYON NEDİR? 

Rejenerasyon, yenileme demektir. Üzerinden sert su geçtikçe iyon değiştirme kapasitesini yitiren reçinenin tuzlu su ile yıkanarak 

yenilenmesine rejenerasyon denir. Reçine başlangıçta sodyum (Na) iyonları ile yüklüdür ve üzerinden sert su geçtikçe 

bünyesindeki Na iyonlarını suya bırakır, yerine sudaki sertliğe sebep olan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarını alır. 

Reçinenin kaybettiği Na iyonları ise tuzdan karşılanır. Tuz ile yıkanan reçine yenilenir. 
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REJENERASYON NASIL GERÇEKLEŞİR? 

Tuz tankında hazırlanan salamura (eriyen tuzun oluşturduğu çözelti), ventüri prensibiyle alınır ve yumuşatma tanklarına verilir. 

Salamura, reçine ile temas eder ve salamura içerisindeki Na iyonları reçinenin içerisindeki Ca ve Mg iyonları ile yer değiştirir. 

Böylece reçine yenilenerek tekrar kullanıma hazır hale geçer. 

 

YUMUŞATMA ÜNİTELERİNDE REJENERASYON KONTROLÜ NASIL YAPILIR? 

Genelde üç tip kontrol mekanizması vardır. 

Zaman kontrollü  : Kontrol grubu üzerindeki zaman saati vasıtası ile rejenerasyon kontrolü yapılır. Tank içinde iki 

rejenerasyon arası zaman aralığında yumuşatılacak su miktarına yeterli olacak kadar reçine bulunmalıdır. 

Volümetrik Kontrollü : Kontrol grubu bir su sayacına bağlıdır. Reçinenin yumuşatabileceği kadar su miktarı kontrol grubuna 

tanımlanır. Tank içinden belirlenen miktarda su geçtiğinde cihaz rejenerasyona geçmek üzere sinyal alır. 

Çıkış suyu sertliğine göre : Cihaz çıkışındaki sertlik değeri istenen değerin üzerine çıktığında cihaza otomatik rejenerasyon 

komutu verilir. 

 

Önemli Notlar 

 Valfin düzgün çalıştığından emin olmak için, kullanmaya başlamadan önce profesyonel kurulum ve servis ekibine 
danışın. 
 

 Kurulum alanında borulama ve elektrik hattı mevcut ise, kurulumu mutlaka servis ekibine yaptırın. 
 

 Tüm parametreler değişen çalışma şartları ve su ihtiyacına göre ayarlanmalıdır. 
 

 Sistemin başarı ile çalıştığını anlamak için periyodik aralıklarla ürün suyunu test ediniz. 
 

 Valfi korumasız olarak dış ortamda bırakmayınız. Sıcak, nemli, aşındırıcı, manyetik alan çevresindeki ortamlardan uzak 
tutunuz. 
 

 Kullanım suyu sıcaklığı 5-40 °C ve basıncı max. 6 bar arasında olmalıdır. Bunun dışındaki kullanımlar garanti kapsamı 
dışında kalacaktır. 
 

 Eğer su basıncı 6 bar seviyesinin üstünde ise kontrol valfinden önce basınç düşürücü vana kullanılmalıdır. Eğer su basıncı 
2 bar seviyesinin altında ise kontrol valfinden önce hidrofor kullanılmalıdır. 
 

 Kablolar ve adaptör arızalandığı takdirde yerine ürüne ait olan yedek parçaları kullanınız. 
 

 M88 x 2 erkek fiş kullanılması önerilir. 
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DEİYONİZER SAF SU ÜRETME SİSTEMİ 
 

Su içinde artı ve eksi yüklü iyonlar bulunur. Bu iyonların sudan alınmasına deiyonizasyon ya da demineralizasyon denir. Tıpkı  

yumuşatma cihazındaki gibi sentetik reçineli tüplerden geçirilen ham su, reçinelerin özelliğinden dolayı iyonlarını bırakır.  

Deiyonize sistemde su, önce katyonik reçine yatağından geçirilerek pozitif iyonlar hidrojen(H+) ile, daha sonra anyonik reçine 

yatağından geçirilerek negatif iyonlar hidroksit(OH-) iyonları ile yer değiştirilir. Çıkış suyunda kalan (H+) ile (OH-) birleşerek suya 

dönüşür. Böylece saf su oluşur.  

İyon değiştirme, bir iyonun başka bir iyonla yer değiştirmesidir. Reçineler katyon değiştirici reçine ve anyon değiştirici reçine 

veya bunların kombinasyonu (MIXBED) olabilirler. Katyon değiştirme, pozitif bir iyonun diğer bir pozitif iyonla yer değiştirmesi 

olup, tabii sularda katyonlar Ca, Mg, Na, H, Fe ve Mn gibi maddelerdir. Anyon değiştirme, negatif bir iyonun yani anyonun, diğer 

bir negatif iyonla yer değiştirmesi olup, tabii sularda anyonlar genel olarak Cl, SO4, NO3 gibi maddelerdir.  

Reçineli katyon değiştiriciler, sülfonatlarla çevrilmiş polistrenlerin sentetik organik polimerlerdir. Bunlar daneli ve boncuğa 

benzer şekilde imal edilirler. Bunların kimyasal formülleri Na2R ve H2R ile gösterilir. Na2R sodyum devresindeki işletmeye göre 

bir iyon değiştiricidir. H2R ise hidrojen devresindeki işletmeye göre bir iyon değiştiricidir. Rejenerasyon işleminin SIT K18 ve SIT 

K19 kodlu orijinal kimyasallarla yapılması gerekir. İşletme Mayer Kimya tarafından belirlenen solüsyon hazırlama formülüne göre 

kimyasal bidonlarını doldurmalıdır. 

Otomatik deiyonizer cihazlarımızda ters yıkama işlemi iletkenliğe bağlı olarak başlar. Su kalitesi bozulmaya başladığında cihaz 

otomatik olarak yıkamaya girer, işlem tamamlanınca servise geçer. Yıkama kimyasallarının hazırlanması şu anki sisteminizde 

olduğu gibidir.  

DEİYONİZASYON SAF SU SİSTEMİ AYARLARI 

1. AQUA IONIC Kontrol paneli kullanımı. 
 

2. AQUA IONIC Kontrol panel yıkama zaman ayarlarının yapılması. 
 

3. Asit ve Kostik kimyasalların hazırlanması. 
 

4. Aşağıda belirtmiş olduğumuz kimyasalların miktarları ve hazırlanması. 
 

5. Ekte Valflerin ve AQUA IONIC kontrol paneli pnömatik bağlantıları. 
 

6. PROGRAM MODE tuşuna basın ilk olarak ekrana iletkenlik değerleri gelir. ADVANCE tuşu ile istenilen iletkenlik değerini 
ayarlayın. AA1 gelene kadar Atlama tuşu (PROGRAM MODE) tuşuna basın sonra tekrar PROGRAM MODE tuşuna basın. 
AA1 durduğunda X0.1 butonuna basın ve tekrar PROGRAM MODE tuşuna basın. Ekrana Katyonik ve Anyonik yıkama 
zaman ayarları gelir. 
 

7. Zamanları ayarlarken ADVANCE tuşunu kullanın. Zaman ayarları işlemi bittikten sonra ayarlanan bütün değerler 
hafızaya alınmış olur. Yıkama işlemi sırasında oluşabilecek bir durumda RESET tuşuna basılarak programın tekrardan 
başa dönmesini sağlanır. MANUEL tuşu sistemin kimyasal yıkama işlemini MANUEL yıkama olarak yapmasını sağlar. 
 

8. Deiyonizasyon saf su sistemi (KATYONİK) ve (ANYONİK) olarak tasarlanmıştır. 
 

9. Katyonik Yıkama Aşamaları: C1-Geri Yıkama, C2-HCL Asit Emiş, C3-Yavaş Durulama, C4-Hızlı Durulama 
 

10. Anyonik Yıkama Aşamaları: C5-Geri Yıkama, C6-NaOH Kostik Emiş, C7-Yavaş Durulama, C8-Hızlı Durulama 
 

11. Sistem start verildikten sonra KATYONİK ve ANYONİK Reçinelerin bir veya iki defa yıkanması gerekmektedir. Bu aşamada 
reçinenin (+) – (-) iyon yüklemesi yapılacaktır dolayısıyla reçineye form kazandırılacaktır. 
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DEİYONİZASYON SAF SU ÜNİTENİN KİMYASAL YIKAMA AŞAMALARI 

1. Cihazların ayarları yapıldıktan sonra kimyasal tankların dolumlarını sağlayın. 
 

2. Su girişini yavaşça açıp tüplerin su ile dolmasını bekleyin, dolma işlemi bittikten sonra (MANUEL) tuşuna basın. Ekrana 
önce Katyon reçine yıkama zaman ayarları gelir ve sistem kimyasal yıkama işlemine başlar. 
 

3. C1 Geri Yıkama zamanı, C2 Asit Emiş zamanı öncesinde hazırlanmış olan asidi emiyor olmasına dikkat edilmelidir. 
 

4. C3 Yavaş Durulama zamanı, C4 Hızlı Durulama zamanı hızlı durulamaya geldiğinde, sürenin bitmesine yakın, atık suyun 
pH seviyesi aralıklarla kontrol edilmelidir. pH 2-5 arasında olmalıdır. Beraberinde suyun sertlik oranı sıfır olmalıdır. 
 

5. Anyon C5 Geri Yıkama zamanı, C6 Kostik Emiş zamanı öncesinde hazırlanmış olan kostiği emiyor olmasına dikkat 
edilmelidir. C7 Yavaş Durulama zamanı, C8 Hızlı Durulama zamanı hızlı durulamaya gelindiğinde, sürenin bitmesine 
yakın, atık suyun pH seviyesi aralıklarla kontrol edilmelidir. pH 5.5-6 arasında olmalıdır. Yıkama işlemleri sırasında su 
üretimini durdurmaktadır. 
 

6. Yıkama işlemi sonrası ana ekrana iletkenlik değerleri gelir ve iletkenlik değeri düşmeye başlar. Ekrana set edilen değerin 
altına düştüğünde sistem hazır hale gelmiş olur. 
 

7. Set edilen iletkenlik değerinin istenilen değerin altına düşmemesi durumunda tekrar yıkama yapılması gerekmektedir. 
 

8. Yıkama aşamasında su ölçüm cihazları, iletkenlik ölçer, 0-14 pH kağıdı ve sertlik kiti mutlaka bulunmalıdır. 
 

REJENERASYON SOLÜSYONU HAZIRLAMA ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATYONİK REÇİNE 

HİDROKLORIK ASİT MİKTARI                    45 LT  

SU MİKTARI 55 LT 

ANYONİK REÇİNE  

SIVI KOSTİK MİKTARI  

SU MİKTARI 

12 LT 

88 LT 

100 LT SOLÜSYON VE REÇİNE İÇİN TASARLANMIŞTIR. 
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ANYONİK VE KATYONİK SİSTEM KİMYASAL YIKAMA ATIK SU TÜKETİM ÇİZELGESİ 
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ANYONİK VE KATYONİK PNÖMATİK PORT BAĞLANTI ŞEMASI 
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DEBİ ÖZELLİKLERİ 

 
1) Basınç - Debi Eğrisi 
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NOT: 

 

 Eğer su girişi çok hızlı olursa dolum tankı zarar görebilir. Eğer su girişi çok yavaş olursa drenaj hattından hava çıkış sesi 
gelir. 
 

 Tanktaki medya değişimden sonra, medyanın içine hapsettiği havayı alın. 
 
 

 Test adımında bütün su giriş ve çıkışlarını kontrol ediniz, herhangi bir medya sızıntısı olmamalıdır. 
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BASINÇLI FİLTRE, DEİYONİZER VE YUMUŞATMA CİHAZI KURULUMU 

 

A. Kurulum Notu 
 
Kurulumdan önce bütün açıklamaları dikkatlice okuyunuz. Sonra kurulum için gerekli bütün malzemeleri edininiz. 
 
 
Ürünün düzgün çalışması için ürünün, boruların ve 
elektrik hattının bir uzman tarafından kurulması gereklidir. 
 
 
Kurulum ve boru bağlantıları suyun, GİRİŞ-ÇIKIŞ- DRENAJ hattına göre ayarlanmalıdır. 

 
I. Filtre cihazı drenaja yakın olmalıdır. 
II. Sistemin işletim ve bakım için yeterli genişlikte bir yere kurulmasına dikkat edilmelidir. 
III. Dışarıdan ve sıcaklıktan uzakta tutulmalıdır. 
IV. Elektromanyetik ve kimyasal alanda uzakta tutulmalıdır. 
V. 5°C altında ve 40°C üstündeki sıcaklıklarda çalıştırılmamalıdır. 
VI. Su sızıntısının en az olduğu ortama kurulum yapılmalıdır. 

 
 

B. Kontrol valfini kurunuz. 
 
 

C. Bağlantı 
 

a. Şekildeki doğru difüzörü ve difüzör borusunu seçiniz ve  
medya tankına batırınız.  

 
b. Medya tankını doldurunuz, yüksekliği dizayn koduna göre  

ayarlayınız. Medya tankı dolumu esnasında difüzör borusuna  
KESİNLİKLE reçine vb. kaçmamalıdır. Bir tıkaç 
yardımıyla boruyu dolumdan önce kapatın.  
Dolum sonrası tıkacı sökmeyi unutmayın. 

 
c. Difüzör borusu ve difüzörün tank ve  

valf ile bağlantılarını yapınız. 
 

d. Tüm bağlantıları yaptıktan sonra cihazı fişe takabilirsiniz.  
 

e. Valf ayarları için sahip olduğunuz valf  
modeli kurulum kılavuzuna bakın. 
 

 

 
 
 
 
 

 

  



 

17 

 

 
 
 

 DEMİR FİLTRE KUM FİLTRE KARBON FİLTRE YUMUŞATMA 
SİSTEMİ 

MİNERALLER MİNERALLER MİNERALLER MİNERAL 
REÇİNE (lt) 

FERRO 
(kg) 

QUARTZ 
(kg) 

ANTRASİT 
(lt) 

QUARTZ 
(kg) 

KARBON 
(kg) 

QUARTZ 
(kg) 

 

10"x35" 1090 10 23 10 23 15 - 25 
10"x54" 10150 15 38 15 38 25 - 50 
13"x54" 13210 25 55 25 55 35 15 70 
14"x65" 14300 35 70 35 70 45 15 100 
16"x65" 16375 50 100 50 100 65 20 125 
18"x65" 18525 75 115 75 115 80 25 175 
21"x62" 21600 85 175 85 175 100 75 250 
24"x72" 24300 100 225 100 225 125 100 300 
30"x72" 301500 125 475 125 475 150 225 500 
36"x72" 362100 175 650 175 650 225 325 750 
42"x72" 422700 200 775 200 775 275 400 900 

 
 
 

NOT: 

 Difüzör borusunun boyu tank boğazı üst noktası ile aynı seviyede olmalı. Difüzör borusunun bağlantı yüzeyi zarar 
görmemesi için O-ring yağlanmalıdır. 
 

 Tankı doldururken elekten geçirilmemiş (topraklı) filtre malzemesi koymaktan kaçının. 
 

 Valf tanka bağlarken valfin alt kısmında bulunan O-Ringi koymayı unutmayınız. 
 
 
 
 
 

DRENAJ BORU HATTI KURULUMU 
 
Çıkışa uygun malzeme yardımı ile doğrudan bağlantı yapabilirsiniz. (UPVC vs.) 
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ÖRNEK VALF MONTAJ ŞEMASI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOT: Valf montaj şeması bilgi amaçlı olup her valfin montaj yönü farklı olabilir. Montajı yapılacak valf üzerindeki 

giriş/çıkış/atık bağlantılarına dikkat ediniz. 
 

MONTAJ ADIMLARI 

Sistemlerin montajı yapılmadan önce yapılması gereken işlemler: 

 
1. Sistemlerin montajı yapılmadan önce alan belirlemesi yapılır ve cihazlar uygun yerlere konulur. 

 

2. Bu işlemler gerçekleştikten sonra tank dolumu (reçine) yapılır. 

 

3. Tank içerisine difüzör borusunu yerleştirin ve tankın üst seviyesinden 5 mm yukarıda olacak şekilde kesin. 

Kestikten sonra difüzör borusunun üst kısmını kapatın. Tankı yeterli miktarda reçine ile doldurun ve 

kapatılan kapakları çıkarın. Kapakları çıkardıktan sonra tankın ağız kısmını su veya hava ile temizleyin. 

 
4. Valfin üst difüzörünü valfe takın ve valfin montajını yapın. 

 

5. Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra şebeke hattından veya depodan gelen su giriş hattını, 2 valf arasında 

aynı anda su girişi olacak şekilde (kollektör) bağlayın. Giriş basıncı 2-6 bar arası olmalı. 

 
6. Valflerin üretim çıkışlarını da (depo veya hat) kollektör şeklinde bağlayarak montajı tamamlayın. 

 

7. Valf ayarları için valf kılavuzuna bakın. 

 
8. Kurulum gerçekleştikten sonra mutlaka MAYER KİMYA SU ARITMA LTD. ŞTİ. Servis departmanına  

cihazınızın kaydını yaptırıp valf ayar kılavuzunuzu ve garanti koşulları gereği müşteri numaranızı alın. 
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DEVREYE ALMA 

a. Kurulumu ve valf ayarları yapılmış sistemi kontrol edin. 
b. Giriş manometresinde 2-7 bar arası basıncı görün. 
c. Yavaşça su giriş vanasını açın. 
d. Çıkış manometresinde giriş basıncıyla aynı veya max 1 bar düşük basıncı görün. 
e. Tankın havasını alın. 
f. Atık hattının bağlı olduğunu kontrol edin. 
g. Manuel olarak 2 kez ters yıkama yaptırın. (Karbon filtrelerde bazen 3-4 kere olabilir) 
h. Çıkış suyu vanasını açın ve servise verin. 

 
 

İŞLETMEYE ALMA 

Montaj adımlarının tamamlanmasına müteakip sistem işletmeye alınmadan önce aşağıda belirtilenlere dikkat edilmelidir. 

1. Montajın bitirilmesine müteakip firmamıza haber verilmelidir. Montajın kontrolü sözleşmede yer alıyorsa MAYER 
firması tarafından yapılacaktır. 

2. Devreye alınma esnasında MAYER firmasından bir yetkilinin bulunmasına dikkat ediniz. 
3. Devreye alma işlemlerinde yapılan manuel kumandalar işletme esasları bölümünde anlatılmaktadır. Lütfen okuyunuz. 
4. Devreye alma esnasında cihazdan sorumlu olacak işletme personelinin (personellerinin) yerinde hazır bulunmasını 

sağlayınız. 
 

İşletmeye alma esnasında telefonla destek hizmeti MAYER firması tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. 

 

İŞLETME ESASLARI 

MAYER su arıtma cihazları, normal işletme koşullarında otomatik olarak çalışan cihazlar olup, minimum seviyede insan 

müdahalesine ihtiyaç gösterirler. Ancak, cihaza elle müdahale etme gereği olmamasına rağmen, cihazın otomatik çalışmasının 

düzenli olarak kontrolü gereklidir. Cihazlar, gerektiğinde elle de kumanda edilebilme özelliğine sahiptir. 

 

STANDART KONTROLLER 

 Cihazın çıkışında her gün düzenli su kalitesi ölçümü 
 Cihazın girişinde minimum haftada bir kez su kalitesi ölçümü Gerektiğinde volümetrik kontrol sayaç kapasite ayarının 

yapılması 
 Tandem modellerde otomatik olarak tank değiştirerek rejenerasyon kontrolü  
 Rejenerasyon esnasında cihazın yaptığı işlemlerin kontrolü, gerektiğinde müdahale 
 Kimyasal/tuz tankında eksilen tuzun ilave edilerek sürekli belirli miktarda tuz bulunmasının sağlanması 

 

Cihaz çıkışında yapılacak düzenli ölçümler, çıkış suyu kalitesinin sürekli kontrol altında tutulmasını sağlar. Cihaz ile ilgili herhangi 

bir problemin ilk belirtisi çıkışta sert su görülmesidir. 

Ham su sertliği sabit olmayıp, özellikle mevsimlere göre ve yağışlı mevsimler esnasında sürekli değişkendir.  Bu nedenle en az 

haftada bir ham su sertliğinin ölçülerek gerekirse sayaç kapasite ayarının güncelleştirilmesi gereklidir. 
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KAPASİTE AYARI 

KAPASİTE HESABI 

Volümetrik sayaç ayarı, cihazın kaç m3 su geçtikten sonra tank değiştirip rejenerasyona geçeceğini belirleyen ayardır. Bu ayar 

değeri, reçine hacmi ve dolayısıyla cihaz kapasitesi sabit olduğundan su sertliği arttıkça azalır, ham su sertliği azaldıkça artar. 

Cihaz kapasitesi aşağıda belirtilen formül yardımıyla hesaplanır. 

 

 

Reçine Miktarı (litre) X Sertlik Giderim Kapasitesi (m3Fr/litre) 

Kapasite (m3) = -------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ham Su Sertliği (Fr) 

 
Kapasite: m3 veya ton, rejenerasyona girmeden önce cihazın geçirebileceği maksimum su miktarı. 

Reçine Miktarı:  litre, bkz Tablo 1. bir tankta bulunan mineral hacmi. 

Sertlik Giderim Kapasitesi: m3Fr/lt, belirli miktardaki reçineden bilinen sertlikte su geçirildiği zaman cihazın vereceği 0 Fr 

sertlikteki su miktarı. (Genel olarak bu değer 5-6 olarak alınmaktadır.) 

Ham Su Sertliği: 30 Fr 

 

 

                                                   100 lt X 5- 6 m3Fr/litre 
Kapasite (m3) =           ------------------------------------------  = 15-20 m3

 

     30 Fr 
 

 

 

TUZ SARFİYATININ HESAPLANMASI 

Rejenerasyon esnasında ham su kullanılır. Her şeyden önemli olarak, cihazın rejenerasyonunu tam olarak yapabilmesi yeterli 

konsantrasyona ve miktara sahip tuzlu suyun varlığına, dolayısıyla tuza bağlıdır. Tuz tankları genelde min. 1/2 seviyede dolu  

tutulmalı, bu seviyenin altına düştüğünde tuz ilave edilmelidir. Hiçbir zaman tuz tanklarında tuz bulunmaması gibi bir duruma 

izin verilmemelidir.  

Kullanılacak tuz iri yıkanmış kristal NaCl tuz olmalıdır. Cihazın tuz sisteminde tıkanıklıklara meydan vermemek için mümkün 

olduğunca temiz tuz kullanılmalıdır. 

1 lt reçine, her bir yıkamada 150-250 gr tuz kullanmaktadır. Buna göre sistemdeki tankta bulunan reçine miktarı ile çarpılıp 

gerekli tuz miktarı bulunmuş olur. 

 

Örnek: 

Her bir tankta 100 lt reçine bulunmaktadır. 
 

Tuz sarfiyatı = 100 lt reçine X 150/250 gr = 15/25 kg (her bir yıkamada gerekli tuz ihtiyacı) 
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İŞLETMEDEN ÇIKARMA 

Su filtreleme sisteminin işletmeden çıkartılması için aşağıdaki adımlar izlenir. 

 Cihazın fişi prizden çıkartılarak elektriği kesilir. 

 Cihazın su giriş ve çıkış vanaları kapatılır. 

 Eğer sistem uzun süreli kullanılmayacaksa; reçine tankları içerisinde su bırakılmalıdır. 

 Tuz tankındaki tuzlu su atılarak temizlenmelidir. 
 

   İşletmeden çıkarma esnasında reçine artık kullanılmayacak ise çevreye zarar vermeyecek  

   şekilde bertaraf edilmelidir. Alıcı ortamlara direkt olarak verilmemelidir. 

   İşletmeden çıkarma esnasında reçine tankları içerisinde su bırakılmaması halinde; reçine  

   özelliğini kaybederek kullanılamaz hale gelir. 

   İşletmeden çıkarma esnasında ve ters yıkama esnasında oluşan tuzlu sular çevreye zarar  

   verecek şekilde alıcı ortamlara direkt verilmemelidir. 

BAKIM 

Su filtreleme cihazlarının piston ve conta kısımları düzenli olarak bakıma tabi tutulmalı ve aşınan parçalar değiştirilmelidir. 

Tuz tankında bulunan şamandıra sistemi ve tuzlu su emiş sistemi, tuzun kirliliğine bağlı olarak zamanla tıkanmalara maruz 

kalabilir. Tuz tankı şamandırasının periyodik olarak sökülerek emiş süzgecinin temizlenmesi gereklidir. 

 

Aynı şekilde, zamanla tuz tankının dibinde biriken çamur da tıkanmalara sebep olabileceğinden, tuz tanklarının periyodik olarak 

boşaltılması ve temizlenmesi faydalıdır. 

DEMONTAJ 

Su filtreleme sistemi demontajı MAYER firması ve / veya yetkili kıldığı servisler tarafından ya da süpervizörlüğünde 
ücreti karşılığında yapılmalıdır. Demontaj adımları aşağıdaki gibidir: 

1. Cihaza gelen elektrik kesilir. 

2. Su giriş-çıkış vanaları kapatılır. 

3. Su giriş-çıkış tesisatları rekorlu bağlantılarından sökülerek cihaz tesisattan ayrılır. 

4. Kontrol mekanizması saat yönünün tersine çevrilerek tanktan ayrılır. Bu esnada fazla kuvvet 
uygulanılmamasına ve tank dişlilerine zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. 

5. Tank içerisinde bulunan mineral sifonlama yöntemi ile tanktan çıkartılır. 
 

KULLANIM HATALARI 

Su arıtma sistemleri sadece kendi kullanım amacına göre kullanılmalıdır. 

Sistem taraflarca onaylanmış teklifte belirtilen tasarım değerlerinde çalıştırılmalıdır. Sistem belirtilen basınç değerleri dışında 

çalıştırılmamalıdır. 

Sistemdeki tuz tankları içerisindeki tuz miktarı minimum seviyenin altına düşmemelidir. Sistem tuz/ters yıkama suyu olmadan 

çalıştırılmamalıdır. 

Giriş suyu sıcaklık değeri 40 C’ yi aşmamalıdır. 

Sistem belirtilen elektrik şartlarında kullanılmalıdır. Voltaj dalgalanmalarından sistem korunmalıdır. Sistem koç darbelerinden 

korunmalıdır.
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REVERSE OSMOSIS SAF SU ÜRETME SİSTEMİ 
 
Reverse osmosis sistemi (ters osmos) en genel tanımıyla, suyun içerisinde bulunan iyonların giderilmesi sayesinde 

iletkenliği düşük, safa yakın su elde etmeye yarar. Deniz, şebeke, kuyu, göl ve yağmur suyu arıtımında, 

hastanelerde, gıda ve tekstilde, tüm medikal sektörde, cam, kimya, kuyumculuk, kaplama, kozmetik, içecek, 

turizm, buhar kazanları, plastik sanayii, diyaliz üniteleri, ev ve deniz taşıtlarında vs. yerlerde üstün teknoloji ürünü 

olarak kullanılır. 

Bu ünitelerin çalışma prensibi, doğadaki ozmotik dengenin ters işleyişi ile açıklanabilir. Yüksek basınç pompasının 

basınçlandırdığı su, üzerinde 5 angström boyutunda gözenekler bulunan membranlara pompalanarak suyun 

saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Atık hattından çıkan iyon yönünden konsantre su ise drenaja verilir. Cihaz 

kolay kullanımı ve kaliteli üretimi sayesinde tercih edilir bir ürün halini almıştır. Sistemde mutlaka orjinal Mayer 

ürünü olan antiskalant ve filtreler kullanılmalıdır. 

REVERSE OSMOSIS SİSTEMİ AÇIKLAMASI 

Klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (denizsuyu, iletkenliği yüksek olan kuyu suları vb.) uygulanan, 

suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon işlemine 

Reverse Osmosis denilmektedir.  

Reverse Osmosis sisteminin çalışma prensibi cihaz üzerinde bulunan membranlar sayesindedir. Su, membranlar 

üzerinde bulunan gözeneklerden yüksek basınç altında geçmeye zorlanır. Bu işlem sırasında su molekülleri ve 

bazı inorganik moleküller bu gözeneklerden geçebilirken, suyun içindeki maddelerin çoğu bu gözeneklerden 

geçemez ve konsantre su olarak dışarı atılır.  

Gelişen teknoloji ile beraber tamamen otomatik Reverse Osmosis cihazlarının üretimi mümkün olmuş ve istenilen 

debide yüksek kaliteli su eldesi ile Reverse Osmosis cihazları profesyonel arıtımda üst sıralara yükselmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

OZMOTİK BASINÇ VE REVERSE OSMOSIS SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

Ozmotik basınç suyun meydana getirdiği bir basınçtır. Belirli bir yoğunluğu olan her çözeltinin saf suyla 

etkileşmesi halinde, ilişkiye geçtiği saf suyu emebilmesi için aktif olan bir değeri vardır. Bu değere o çözeltinin 

ozmotik değeri denir. Ozmoz olayları sırasında bizzat iş gören ozmotik değere ozmotik basınç denir. 

Ozmoz olayı doğada canlıların yaşamında çok önemli bir role sahiptir. Ozmoz ilkesini bilmeden Reverse Osmosisi 

anlamak zordur. Ozmoz olayı doğada bitki köklerinin topraktan suyu almaları, beden içindeki hücrelerin 

beslenmesi için kandan sıvı alıp vermeleri, böbreklerde kanın idrardan ayrılması gibi birçok yerde kusursuz olarak 

çalışmaktadır. ozmoz ile topraktaki sular, bitki kökü üzerindeki zarı açarak daha çok tuzlu olan bitki içindeki suların 

içine girer. Oysa toprak içindeki suyun basıncı yüksek bir ağacın kökündeki suyun basıncından daha azdır. Buna 

rağmen, topraktaki az mineralli su 100 metre yükseklikteki ağacın dahi kökü içine girer ve böylece ağaç ihtiyacı 

olan suyu ve mineralleri alır ve yaşamına devam eder. Bu doğa olayı az mineralli suyun daha çok mineralli suya 

kıyasla bir basıncı olduğunu kanıtlar. Suların tuzluluk (mineral) farkından doğan bu ozmotik basınç sayesinde, aynı 

atmosferik basınç altında bulunan su, canlıları veya hücreleri ayıran zardan (membrandan) diğer tarafa kolayca 

geçer. Bu doğa olayında, bir zar ile ayrılan sular arasında bildiğimiz bileşik kaplar kanunu geçerli değildir.  Reverse 

Osmosis sistemleri ile bu doğa olayı tersine işleterek kötü ve tuzlu sulardan iyi su elde etmek mümkün olmaktadır. 

 

REVERSE OSMOSIS MEMBRAN ÖZELLİKLERİ 

Membran filtrasyonuna dayanan reverse osmosis sistemleri, membran yüzeyine paralel olacak şekilde 

basınçlandırılmış akış ile beslenir. Bu akışın bir bölümü membrandan geçme eğilimi gösterir. Membrandan 

geçemeyen partikül ve çözünmüş mineraller geride derişik bir solüsyon bırakır. Derişik solüsyon, membranın 

yüzeyine paralel olarak akar. Böylece çözünmüş minerallerin ve partiküllerin membran üzerinde yığılması 

engellenmiş olur. 

Reverse Osmosis membranları, tüm çözünmüş tuzlar, inorganik moleküller ve molekül ağırlığı yaklaşık 100'den 

daha büyük olan organik moleküllere karşı bariyer görevini görür. Su molekülleri, başka deyişle membrandan 

serbestçe geçebilen moleküller, arıtılmış üretim akışını oluşturur. Reverse Osmosis sistemlerinin çözünmüş 

tuzlardan su moleküllerini ayırma verimi % 95 - %99 aralığındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membran Kesit Görünümü 
 



 

24 

 

UYGULAMA ALANLARI 

İlaç Sanayi: İlaç sanayinde, şırınga ile insana verilen ilaçların imalatında kullanılan saf suların üretiminde ters 

ozmoz sistemleri ön arıtma cihazı olarak kullanılır, daha sonra bu sular distilasyon ve mikro-filtrasyon yöntemi ile 

saflaştırılarak kullanılmaktadır. Hastanelerde bulunan diyaliz makinaları ters ozmoz cihazı ile üretilen kaliteli su 

ile beslenmektedirler. 

Kimya Sanayi: Bazı kimya sanayilerinde proses için gerekli düşük iletkenlikteki sular reverse osmosis sistemleri 

ile elde edilmektedir. 

Tekstil Proses Suyu: Tekstil boyahanelerinde genellikle yumuşatılmış su kullanılır. Kuyu ve baraj sularında 

meydana gelen mevsimler değişiklik sebebiyle yılın her dönemi ürün kalitesinde su elde etmek imkansızdır çünkü 

kaynaklardan gelen sularda mevsimsel değişiklikler meydana gelmektedir. Reverse Osmosis sistemleri kullanarak 

elde edilen ürün suları mevsimler değişikliklerden minimum düzeyde etkilenmesi sebebi ile tekstil 

boyahananelerinin ürün sularında tercih edilmektedir. 

İçme Suyu Üretimi: Reverse Osmosis sistemlerinin ana kullanım amacı içme suyu üretimidir. Tuzluluğu yüksek 

olan kaynaklardan elde edilen suları içme suyu kriterlerine getirmede en çok kullanılan yöntemdir. 

Meşrubat Sanayi: Meyve suları raf ömürlerinin uzatılması, taşıma ve depolama maliyetlerinin azaltılması 

amacıyla konsantre edilirler. Satışa sunulmadan önce de sulandırılıp pastörize edilir ve ambalajlanırlar. Konsantre 

etme işlemi genelde vakumlu evaporasyonla yapılır ve bu işlem sırasında uçucu aroma maddeleri buharla birlikte 

kaybolur ve ürün kalitesinin düşmesine neden olur. Meyve sularını konsantre etmek için membran teknolojisi 

kullanıldığında ise aroma kaybı olmadığından daha kaliteli bir ürün elde edilmiş olur. Ayrıca meşrubat sularının 

hazırlanmasında da ters ozmoz sistemi sıklıkla kullanılmaktadır. Konvensiyonel yöntemlere göre ters ozmoz 

sistemlerinin işletmesi çok daha kolaydır ve daha düşük yatırım maliyeti ile çok daha kaliteli su üretmektedir. 

Buhar Kazanı Besi Suyu: Özellikle açık buhar kullanılan işletmelerde buhar kazanına kondens dönüşü az olur. Bu 

tür buhar sistemlerinde, buhar kazanına sürekli olarak yeni besi suyu verilir. Bu nedenle kazan suyunun iletkenliği 

çok hızlı yükselir ve iletkenliği azaltmak için çok miktarda kazan blöfü yapılır. Kazan blöfleri sırasında kaynar su 

atıldığından kazandan blöf yapmak aynı zamanda ısı kaybı anlamına gelir ve bu da ekonomik değildir. Buhar 

kazanını yüksek iletkenlikte su ile beslenemek yerine ters ozmoz sistemi ile hazırlanmış düşük iletkenlikte su ile 

beslendiğinde kazan blöfleri %97 azalır ve işletme maliyeti düşer. 

Buhar Jeneratörü Besi Suyu: Buhar jeneratörlerine gelen su kısa zamanda buhara dönüşür, su içinde bulunan ve 

su molekülü haricindeki her mineral jeneratörün boruları içinde taşlaşır. Buhar Jeneratörüne yumuşatılmış su 

verilmesi oluşan taşlaşmayı önleyemez, çünkü yumuşatılmış su, besi suyunun içerisinden sadece kalsiyum ve 

magnezyum molekülleri alır ve suya sodyum molekülü verir ve içinde de çok miktarda mineral bulunur. Taşlaşma 

oluşturan mineraller kısa bir zaman içinde jeneratörün ısı verimini düşürürler. Oysa, buhar jeneratörü ters ozmoz 

ile üretilmiş ve saflaştırılmış su ile beslenebilir ve yaşanan sorunlar büyük miktarda azaltılabilir. 

Soğutma Suyunun Hazırlanması: Hassas metal dökümü yapan ve hassas plastik enjeksiyon yapan sanayi 

kuruluşları için kalıp soğutma sularında taş ve kışır oluşumunu, ürün kalitesini ve üretim hızını arttırmak için 

soğutma suları ters ozmoz cihazları kullanılarak hazırlanmaktadır. 

Enerji Santralleri: Enerji santrallerinde 0,1 µS/cm iletkenlik altındaki kalitede saf su ve sudaki Silikat (SiO2) 

miktarının 0,05 mg/lt altında olması gerekmektedir. Bu su saflaştırma prosesi genellikle reverse osmosis 

sistemleri ile yapılmaktadır. Besleme suyunda istenmeyen minerallerin %99‟a kadar  olan  kısmı  ters  ozmoz  

sistemleri  ile ayrıştırıldıktan sonra su mix-bed demineralize sistemi veya Elektro-Deiyonizayon (EDI) sistemi ile 

saflaştırılmaktadır. 
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BAZI SEKTÖRLERDE REVERSE 
OSMOSİS (Ters Ozmoz) 

KULLANIM ALANLARI EN ÇOK KULLANILAN 
KAPASİTELER 

Kimya-Kozmetik-Boya-Akaryakıt Doğrudan ürün formülünde, Elektrostatik Toz Boyada 15-30-50-200 m3/gün 

Cam Sanayi Lamine, Yıkama, Rodajlama hatlarında 5-10-20-100 m3/gün 

Metal Sanayi Durulama, İşleme, Kaplama hatlarında, İndiksiyon Ocaklarında, 
Dökümhanelerde, Kataforezde 

20-50-100-300 m3/gün 

Medikal ve İlaç Sektöründe Ultrasafsu öncesinde, ürün formülünde, otoklavlarda 2-5-10-20 m3/gün 

Seramik-Taş-Toprak Ürünlerinde Çamur Hazırlama, Sır Kaplamada 10-30-100 m3/gün 

Turizm Sektöründe Otellerde Kullanım ve İçme Suyu 10-30-100-500 m3/gün 

Gıda Sektöründe Ürün Hazırlamada, Cateringlerde 10-20-50-100 m3/gün 

İnşaat Sektöründe Şantiyelerde, Projelerde 20-50-100 m3/gün 

Enerji Sektöründe Türbinlerde, Soğutma Sularında 50-100-500 m3/gün 

Otomotiv Sanayi Yıkama, Kaplama, Boyama Hatlarında 50-100-200 m3/gün 

Tekstil ve Deri Sektöründe Sıcak Su ve Boya Hatlarında, Kazanlarda 20-50-100 m3/gün 

Kağıt Baskı Matbaa Sektörü Baskı Hazırlığında 5-10-20 m3/gün 

Isıtma Soğutma Sektörü Besleme Suyu 10-20-50 m3/gün 

Makine Sanayi Suyla Çalışan Makinelerde 5-10-20 m3/gün 
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SİSTEM HAKKINDA UYARI VE ÖNLEMLER 

 Antiskalant dozajı RO Ünitesinin membranları açısından çok önemlidir. Bu nedenle eğer sistem 
tasarımında antiskalant dozajı mevcut ise, orjinal Mayer Kimya marka antiskalant dozajı yapmadan 
kesinlikle çalıştırmayınız.  
 

 Sistemlerde MAYER’ in   tavsiye   ettiği   antiskalanttan   başka   bir   antiskalant   kullanılması   durumunda 
membranlarda oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir. 
 

 Antiskalant tankında, antiskalant seviyesini ve dozaj pompasının emme ve basma yapıp yapmadığını sık 
sık kontrol ediniz. 
 

 RO ünitesinde, membranların susuz kalmamasına dikkat ediniz. Bunun için 4 gün ve daha kısa süreli 
duruşlarda RO sistemini günde en az 1 kez ve 2 saat çalıştırınız. 
 

 RO Ünitesi membran giriş basıncını sık sık kontrol ediniz.   
 
Basınç yükselmesi halinde nedenlerini araştırınız ve gerekli önlemleri alınız. 
 

 RO Ünitesi ürün suyu iletkenliği ve atık su iletkenliklerini sık sık kontrol ediniz. 
 
İletkenlik değerlerinin yükselmesi halinde nedenlerini araştırınız gerekli önlemleri alınız. 
 

 RO Ünitesi ürün suyu debisi ile drenaj atık su debisini sık sık kontrol ediniz. 
 
Debilerde yükselme veya azalma halinde nedenlerini araştırınız ve gerekli önlemleri alınız. 
 

 RO Ünitesi membranlarının ömrü çalışma şartları ve su kalitesine bağlı değişmektedir. Membran 
verimlerinin düşmesi veya membranların tıkanması halinde kimyasal yıkamalara rağmen verim 
yükseltilemiyorsa veya membranlar açılmıyorsa membranları yenileyiniz. 
 

 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’ne 
göre su arıtma cihazlarının kullanım ömrü 10 yıldır.   
 

 Sistemin klor ihtiva eden su ile çalıştırılması önlenmelidir.  Sistemde ORP probu var ise, ORP alarmı 
oluşması durumunda klor konsantrasyonu kontrol edilmeli, klor değeri 0 ppm (sıfır) olmalıdır. Ham suda 
klor mevcut ise Aktif karbon filtrasyonu veya SBMS dozajı ile klorun membranlara ulaşması kesinlikle 
engellenmelidir. 
 

 Sistem devredeyken sistem giriş ve çıkış vanaları asla kapatılmamalıdır. 
 

 Sistem yalnızca kuyu ve şebeke suyunu arıtma amacı ile kullanılmalıdır. 
 

 Sistem devrede iken sistem drenaj hattındaki iğne vana asla kapatılmamalıdır. 
 

 Reverse Osmosis cihazı paket sistem olarak işletmenize sevk edilecektir. Cihaz üzerinde boşta bırakılan 
besleme ürün ve drenaj hatları yerinde bağlantıları yapılacaktır. 
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GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER 

Bu bölümde MAYER KİMYA REVERSE OSMOSIS cihazları ve cihazlarda kullanılan panolar hakkında teknik bilgiler 

verilmiştir. 

 

MAYER KİMYA RO Cihazları Hakkında Genel Teknik Bilgiler 

MAYER KİMYA RO cihazları standart genel teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir; 

Membran Kılıfı  : Standartta FRP malzemeden, isteğe bağlı olarak paslanmaz çelikten imal  

   edilmektedir. 

Membran  : Cihazlarda 4” veya 8” çapında TFC spiral sarım membranlar kullanılmaktadır. 

Yüksek Basınç Pompası : Bazı modellerde pirinç gövdeli rotary tip, bazı modellerde SS304 kalite paslanmaz  

   çelik dikey santrifüj yüksek basınç pompası kullanılmaktadır. 

Şase   : Standart üretimimiz ST-37 karbon çelikten imal edilmektedir. Bazı modellerde isteğe 

   bağlı olarak SS304 kalite paslanmaz çelik şase imalatı da yapılabilir. 

Kartuş Filtre  : RO öncesinde 5 mikron hassasiyetinde kartuş filter mevcuttur. 

Borulama  : Alçak ve yüksek basınç tesisatı U-PVC veya PPRC borulardan yapılmaktadır. İsteğe  

   bağlı olarak paslanmaz çelik tesisat da yapılmaktadır. 

Otomatik Vana   : Standart olarak elektrikli otomatik vanalar kullanılmaktadır. 

Ayar Vanası  : Pompa çıkışı ve atık su hatlarında debi ayar vanaları mevcuttur. 

Basınç Sivici  : Alçak basınç switchi standart, yüksek basınç sivici opsiyoneldir 

Debimetre  : Tüm modellerde debimetreler mevcuttur. 

Mamometre  : Tüm modellerde gliserinli manometreler kullanılmaktadır. 

İletkenlik Ölçer  : Tüm modellerde standart olarak ürün suyu iletkenlik ölçer bulunmaktadır. 

Autoflush  : Tüm modellerde standart olarak autoflush sistemi mevcuttur. 

Elektrik Beslemesi : Modele göre değişiklik göstermektedir. Servisinizden bilgi alın. 
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TASARIM LİMİTLERİ 

Giriş Suyu TDS : ≤ 2000 ppm 

Giriş Suyu Basıncı : 2-5 bar 

Giriş Suyu pH : 6-8 

Silika (SiO2) Toleransı : Azami 15 ppm 

Giriş Suyu Sıcaklığı : 10 – 30 ° C 

Demir (Fe) Toleransı : 0,05 ppm 

Hidrojen Sülfür Toleransı : 0 ppm (sıfır) 

Bulanıklık Toleransı : NTU < 1 

Yağ Gres Toleransı : 0 ppm (sıfır) 

SDI : < 5 

Mikrobiyolojik Kirlilik : Olmamalıdır. 

 

MEMBRAN YÜKLEME 

Eğer sistemlerin devreye alınması, membran montajı yapıldıktan hemen sonra gerçekleşmeyecek ise 

membranları kılıflara yüklemeyiniz. Membranlar ambalajlarında koruyucu solüsyon içerisinde muhafaza 

edilmektedir ve ambalajlarından çıkartılıp kılıflara yerleştirildikten sonra sistemin devreye alınması 

gerekmektedir.  

Membranların daima su ile temas halinde olması veya koruyucu solüsyon içerisinde bekletilmesi gerekmektedir. 

Aksi takdirde membranların kuruma riski vardır. Bu da membranların performansına olumsuz yönde etki 

edecektir. 

DURULAMA 

Membranlar kılıflara yüklenmeden önce tüm sistemin (borular, pompalar, kılıflar vs.) temiz bir su ile durulanması 

gerekmektedir. Bu sayede tesisat pisliği, koruyucu maddeler ve solventlerin membranlara zarar vermesi önlenmiş 

olur. 

KILIF HAZIRLAMA 

1. Her iki taraftanda kılıfların kapaklarını çıkartın. 
 

2. Tüm kapak parçalarını çıkartıp temiz su ile yıkayın (örneğin; o-ringler, membran kapak adaptörü vb.) ve 
temiz bir yere koyun. 
 

3. Kapak o-ringleri, kapak adaptörleri ve ara bağlantılarının sayısını ve doğru parçalar olup olmadıklarını 
kontrol edin. 
 

4. Membranın yüzeyine mekanik olarak zarar verebilecek toz ve tesisat pisliğini kılfıın içerisinden 
temizleyin. Kılıfın içine hortum ile su tutmak kılıfları temizlemek için yeterli olmayacaktır. 
 

5. Havlu veya pamuk bir bez parçasını sünger bir topa sarın. Bu topu %50 – 75 lik gliserin ve su çözeltisine 
batırın. Hazırlanan bu gliserinli süngeri; ip veya uzun bir PVC boru yardımı ile kılıf içerisinde gezdirin. Bu 
şekilde kılıf çeperleri gliserin ile yağlanmış olacak ve membranlar daha kolay yüklenecektir. 
 

6. Başka bir metotta; kılıf çapından (MAYER RO için 4”) biraz daha küçük bir PVC tapayı (3 ½ “), kılıf 
çeperlerine değecek çapa ulaşana kadar pamuk bir bez ile sarın. Daha sonra kılıftan daha uzun olan bi 
ripe bağlayın ve ipi çekerek kılıf içerisinden geçen tapa sayesinde çeperleri yağlayın. 
 

7. Kılıf temizlendikten sonra atık tarafındaki kapakları monte ediniz. Monte etmeden önce kılıf kapağı ve 
membran kapak adaptöründeki o-ringleri çok ince bir tabaka olacak şekilde, silikon ile yağlayınız. 
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MEMBRANLARI YÜKLEME 

1. Membranları yüklemeden önce tüm atık tarafında bulunan kapakların kapatıldığından emin olunuz. 
 

2. Yüklenen tüm membranların seri numaralarını, hangi kılıflara yüklendiklerini ve kaçıncı sırada 
bulunduklarını kaydediniz. 
 

3. Membran ambalajını üstten üçte biri kadar açın. Böylece her membranı yüklerken operatörün; FRP dış 
yüzey ve membranların içerisinde bulundukları koruyucu solüsyon ile teması en aza indirgenmiş 
olacaktır. 
 

4. Membranı; besleme tarafından nazikçe kılıfın içine doğru iterken ambalajıda yavaşça çıkarınız. 
Membranın sadece çeyrek uzunluğu dışarıda kaldığında ambalajı tamamiyle çıkartınız. Membranlar 
koruyucu çözelti içinde saklandıklarından yükleme sırasında bu çözelti ile temas etmekten kaçının. 
 

5. Membranları daima besleme tarafından yükleyiniz. Membranları; üzerindeki ok işareti yönünde kılıflara 
yükleyiniz ve membran o-ringinin kaymamasına özen gösteriniz. 
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I. Eğer tekli kılıfa membran yüklüyor iseniz membran o-ringini gliserin çözeltisi veya silikon ile 
yağlayınız. Eğer çoklu kılıfa membranları yüklüyor iseniz, membran ara adaptür o-ringlerini silikon 
ile yağlayınız ve membran ara adaptörünü ilk membranın ürün suyu toplama kanalına yerleştirin. 
Daha sonra membran o-ringini gliserin çözeltisi ile yağlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

    Membran Ara Adaptörü Görünümü 

 

 Sistemdeki tüm kılıfların besleme yönleri farklı olabilir. 
 

II. Bir sonraki membranın ürün suyu toplama kanalına yerleştirin ve her iki membranı da yine son membranın 
çeyreği dışarıda kalacak şekilde kılıfın içine itiniz ve sonunda ambalajı tamamiyle çıkartınız. 
 

 

 

 

 

 

 

İki Membranın Kılıf İçerisindeki Bağlantısı 

 

III. Diğer tüm membranlar için yukarıdaki adımları tekrar ediniz. 
 

IV. Son membran yerleştirildikten sonra; membranları atık tarafına doğru itekleyerek karşı taraftaki 

kapağın üzerine tam olarak oturduğundan emin olunuz. 

V. Tüm membranlar yüklendikten sonra besleme tarafındaki kapakları monte ediniz. Monte etmeden önce 

kılıf kapağı ve membran kapak adaptöründeki o- ringleri çok ince bir tabaka olacak şekilde, silikon ile 

yağlayınız. 

 

 Dışarıdaki membranın ağırlığı interconnector tarafından kaldırılamayacağından membranın 
desteklenmesi gerekmektedir. 

 Kapakları kılıfa düz bir şekilde monte ederek kapak contasının kaymasını önleyiniz. 
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ULTRAVİYOLE SU STERİLİZASYON CİHAZI 
 

Mayer Kimya ultraviyole cihazlarının kullanım amaçları suyun mikrobiyolojik dezenfeksiyonunun sağlanmasıdır. 

Kullanım ve içme suyu eldesi için ultraviyole cihazı ile mikrobiyolojik arıtımın yapılması kesin etkili ve en ekonomik 

çözümdür. Tehlikeli kimyasal kullanımını ve dozajı fazla kaçırmanın getireceği tehlikelere maruz olmadığı için 

emniyetlidir. Cihazın bir ucundan giren su diğer ucundan anında arıtılmış olarak çıkar. Özellikle küçük-büyük baş 

hayvan yetiştiriciliğinde, içme ve kullanma suyu sağlamada ayrıca klor kullanımı istenmeyen tekstil, elektronik, 

eczacılık, kozmetik endüstrilerinde, hastaneler, laboratuvarlar gibi hassas yerlerde ve gıda sektöründe 

kullanılmaktadır. Son noktada kullanılan bu cihazlar herhangi bir ters yıkama veya bakım gerektirmez. 

Ultraviyole ısı ve kimyasal kullanılmadan yapılabilen su dezenfeksiyon metodudur. Bu metot sayesinde suya 

herhangi bir madde eklemeden sterilizasyon sağlanır. Lamba içinde bulunan civa buharlaşarak iyonize olur ve 

elektrik arkı sayesinde ultraviyole ışınlarını oluşturur. Ultraviyole lambasının muhafazası quartz bir cam tüpüdür. 

Bu quartz cam %70-90 arasında kısa dalga UV ışınlarını geçirir. Ultraviyole ışığının dalga boyu 2000-3000 angström 

arasındadır. Bu da organizmaların çoğunun üzerinde etkilidir. Bu konsantre dozda ultraviyole ışının suda bulunan 

mikroorganizmaların hücre duvarlarını delerek DNA'larını parçalar. Sterilizasyon oranı yaklaşık olarak %99.9'dur. 

Mayer Kimya ultraviyole cihazının içine giren su, türbülansı sağlayan özel aparatı vasıtası ile azami ışın dozajına 

tabi olur ve bu sayede bakteri, alg, virüs, spor ve diğer mikroorganizmalar çok kısa sürede giderilir. UV ışınlarının 

direkt olarak bakterilerin üzerine çarpması gerektiğinden suyun mümkün olduğu kadar berrak olması 

gerekmektedir. 
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5. SORUN GİDERİM TABLOSU 
 

 PROBLEM           SEBEBİ        ÇÖZÜMÜ 

1 Su Filtreleme Cihazı Ters 
Yıkama Yapmıyor 

A- Üniteye gelen elektrik hattında bir sorun 
olması 

 

B- Zaman motorunun çalışmaması 

A- Elektrik hattı (tüm priz, kablo.vs) kontrol 
edilmeli 

 

B- Zaman motoru değiştirilmeli 

2 Cihaz Çıkışında Kötü Kalite Su A- By-pass vanasının açık olması  

 

B- Tuz tankında tuz olmaması 

 

C- Tuz hattı - enjektör filtresinin tıkanması 

 

D- Tuz tankına yetersiz miktarda su verilmesi 

 

 

E- Distribütör borusunda sızıntı olması 

 

F- Kontrol vanasının iç kısımlarında sızıntı 
olması 

A- By-pass vanası kapatılmalı 

 

B- Tuz tankındaki tuz seviyesinin daima su 
seviyesinden yukarıda olması sağlanmalı 

C- Enjektör filtresi temizlenmeli 

 

D- Tuz tankı su doldurma süresi kontrol edilmeli, 
tuz hattı akış kontrol parçası (BLFC) temizlenmeli 

 

E- Distribütör borusunun çatlak olmadığından 
emin olunup O-ring ve diğer bağlantı elemanları 
kontrol edilmeli 

F- Aralayıcı ve conta elemanları ve/veya piston 
değiştirilmeli 

3 Fazla tuz kullanması A - Yanlış tuzlama ayarı 

 

B- Tuz tankında gereğinden fazla su bulunması 

A - Tuz tüketimi ve ayarları kontrol edilmeli 

 

B- Bkz. Problem No : 7 

4 Basınç Kaybı A- Ünite giriş hattında demir/tortu birikimi 

 

B- Ünite içinde demir/tortu birikimi 

 

 

 

C- Kontrol vanası içinin dış etkenlerden dolayı 
(boru hattındaki çalışmalar…) yabancı 
maddelerle tıkanması 

 

A- Ünite giriş hattı temizlenmeli 

 

B- Kontrol mekanizması temizlenmeli, reçine 
mineral temizleyicisi eklenerek temizlenmeli ve 
rejenerasyon sıklığı ve /veya ters yıkama süresi 
arttırılmalı 

 

C- Pistonlar çıkarılıp, kontrol kafası temizlenmeli 

5 Drenaj hattından mineral kaybı A- Sistemde hava bulunması 

 

 

B- Drenaj hattı akış kontrol parçasının (DLFC) 
gereğinden büyük olması 

A- Kuyu sisteminin uygun hava alma kontrolünün 
olduğundan emin olunmalı 

 

B- DLFC’nin sistem için uygunluğu kontrol edilmeli 

6 Arıtılmış suda demir varlığının 
tespit edilmesi 

Mineral yatağının tıkanması Geri-yıkama, tuz çekme ve tuz tankını doldurma 
işlemleri kontrol edilmeli, rejenerasyon sıklığı 
arttırılmalı 
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7 Tuz tankında gereğinden fazla 
su bulunması 

A- Drenaj hattı akış kontrol parçasının (DLFC) 
tıkanması 

B- Enjektör sisteminin tıkanması 

C- Zaman motorunun çalışmaması 

D- Tuz emiş pistonunda yabancı maddelerin 
bulunması 

E- Tuz hattı akış kontrol parçasında (BLFC) 
yabancı maddelerin bulunması 

F- Tuz tankını doldurma esnasında güç kesintisi 
meydana gelmesi 

A- DLFC kontrol edilmeli 

 

B- Enjektör ve enjektör filtresi temizlenmeli 

C- Zaman motoru değiştirilmeli 

D- Tuz emiş pistonu aralayıcı ve contası 
değiştirilmeli, yatak temizlenmeli 

E- BLFC temizlenmeli 

 

F- Güç kaynağı kontrol edilmeli 

8 Yumuşatma cihazının tuz 
çekmemesi 

A- Drenaj hattı akış kontrol parçasının (DLFC) 
tıkanması 

B- Enjektörün tıkanması 

C- Enjektör filtresinin tıkanması  

D- Giriş basıncının düşük olması 

E- Kontrol vanasında sızıntı olması 

 

A - DLFC temizlenmeli  

 

B - Enjektör temizlenmeli 

C- Enjektör filtresi temizlenmeli 

D- Basıncın min 3 bar olması sağlanmalı 

E- Contalar, aralayıcılar ve pistonlar değiştirilmeli 

9 Program tekerleğinin sürekli 
dönmesi 

Kısa veya kırılmış switch Switch veya zaman motorunun arızalı olup 
olmadığının kontrolü yapılmalı gerekirse 
değitirilmeli ya da komple kontrol paneli 
değiştirilmeli 

 

10 Drenaj hattından sürekli su 
gelmesi 

A- Kontrol kafasının doğru işlememesi 

B- Kontrol kafasında yabancı maddeler 
bulunması 

C- Kontrol kafasında sızıntı olması 

A- Kontrol mekanizmasının programı ve kontrolün 
pozisyonu kontrol edilmeli, işlemeyen parçalar 
değiştirilmeli 

B- Yabancı maddeler temizlenmeli, çeşitli 
rejenerasyon pozisyonlarında işlemler kontrol 
edilmeli 

C- Conta, aralayıcı ve piston bağlantı elemanları 
değiştirilmeli 

 

6. REVERSE OSMOSIS SİSTEMİ SORUN GİDERİM TABLOSU 
 PROBLEM SEBEBİ   ÇÖZÜMÜ 

1 Makine çalışmıyor A- Ürün suyu şamandırası takılı kalmıştır 

 

B- Yeterli basınçta su gelmiyordur  

 

C- Giriş selenoidi açılmıyordur 

 

D- Termik veya sigorta atmıştır 

A- Şamandırayı deponun içinden çıkarıp tekrar 
daldırın 

B- Giriş basıncını kontrol edin 

 

C- Selenoid bobinini kontrol edin 

 

D- Elektriksel kontrolleri yapıp tekrar çalıştırın 

2 Kötü kalitede su üretimi A- Membran contası çıkmış olabilir A- Servis çağırın 

3 Az su üretimi A- Membran tıkanmış olabilir 

 

B- Atık ayar vanası açık kalmış olabilir 

A - Servis çağırın 

 

B - Atığı ayarlayın 

4 Drenaj hattından sürekli su 
gelmesi 

A- Giriş vanası açık kalmış/pislik gelmiş olabilir A- Selenoidi açıp temizleyin/iç diyaframı değiştirin 
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7. BAKIM FREKANSI TABLOSU 
 

 

 

 

 

Yapılan kontrollerin haftalık olarak info@mayerkimya.com gönderilmesi garanti şartları gereği 

zorunludur. 

 

 

BAKIM 
FREKANSI 

 

Klorlama Kum Filtre Karbon Filtre Demir Filtre Yumuşatma RO UV Deiyonizer 

GÜNLÜK Klor 
seviyesi 
kontrolü 
 
Serbest 
klor 
miktarı 
tahlili 

Tesisat kontrolü 
 
Mineral kaçak 
kontrolü 
 
Valf ve pano 
zaman/işlev 
kontrolü 
 
Su analizleri 
 
Kimyasal seviye 
kontrolleri 

Tesisat kontrolü 
 
Mineral kaçak 
kontrolü 
 
Valf ve pano 
zaman/işlev 
kontrolü 
 
Su analizleri 
 
Kimyasal seviye 
kontrolleri 

Tesisat kontrolü 
 
Mineral kaçak 
kontrolü 
 
Valf ve pano 
zaman/işlev 
kontrolü 
 
Su analizleri 
 
Kimyasal seviye 
kontrolleri 

Tesisat kontrolü 
 
Mineral kaçak 
kontrolü 
 
Valf ve pano 
zaman/işlev 
kontrolü 
 
Su analizleri 
 
Kimyasal seviye 
kontrolleri/ tuz 
kontrolü 

Pompa giriş ve 
çıkış basıncı 
kontrolü ve kaydı 
 
İletkenlik giriş ve 
çıkış değerlerinin 
kontrolü ve kaydı 
 
Debimetre 
değerlerinin 
kontrolü ve kaydı 
 
Antislkalant 
dozlama ve 
seviye kontrolü 

 
Su tahlilleri 
 
 
 

Lamba ve 
pano 
kontrolü 

Pompa giriş ve 
çıkış basıncı 
kontrolü ve kaydı 
 
İletkenlik giriş ve 
çıkış değerlerinin 
kontrolü ve kaydı 
 
Asit-kostik 
kontrolü 
 
Çekvalf kontrolü 
 
İletkenlik 
kontrolü 
 
 
 

HAFTALIK Analiz ve 
bakım 
kontrol 
kartlarının 
Mayer 
Kimya’ya 
gönderilme
si 

Analiz ve bakım 
kontrol 
kartlarının Mayer 
Kimya’ya 
gönderilmesi 
 
Varsa kartuş 
filtrelerin 
değişmesi/ 
kontrolü 
 

Analiz ve bakım 
kontrol 
kartlarının  Mayer 
Kimya’ya 
gönderilmesi 
 
Varsa kartuş 
filtrelerin 
değişmesi/ 
kontrolü 
 

Analiz ve bakım 
kontrol 
kartlarının  Mayer 
Kimya’ya 
gönderilmesi 
 
Varsa kartuş 
filtrelerin 
değişmesi/ 
kontrolü 
 

Analiz ve bakım 
kontrol 
kartlarının  Mayer 
Kimya’ya 
gönderilmesi 
 
Varsa kartuş 
filtrelerin 
değişmesi/ 
kontrolü 
 

Analiz ve bakım 
kontrol 
kartlarının  Mayer 
Kimya’ya 
gönderilmesi  
 
Kartuş filtrelerin 
yenilenmesi/ 
kontrolü 
 
 

- Analiz ve bakım 
kontrol 
kartlarının  Mayer 
Kimya’ya 
gönderilmesi 
 
Varsa kartuş 
filtrelerin 
değişmesi/ 
kontrolü 
 

 
AYLIK  

Enjektör 
temizliği ve 
bakımı 

Piston kontrolleri 
 
Timer kontrolleri 
 

Piston kontrolleri 
 
Timer kontrolleri 
 

Piston kontrolleri 
 
Timer kontrolleri 
 

Piston kontrolleri 
 
Timer kontrolleri 
 
Reçine ve 
aircheck Kontrolü 

İletkenlik 
kalibrasyonu 
 

6 ayda 1 kılıf 
temizliği 

Piston kontrolleri 
 
Timer kontrolleri 
 
İletkenlik 
kalibrasyonu 

 
YILLIK  

Tank 
temizliği 
 
Enjektör 
tamir 
takımı 
değişimi 

Mineral değişimi 
 
Difüzör bakımları 
 
Genel bakımlar 

Mineral  değişimi 
 

Difüzör bakımları 
 
Genel bakımlar 

Mineral  değişimi 
 
Difüzör bakımları 
 
Genel bakımlar 

Mineral kontrolü 
ve gerekliyse 
değişimi 
 
Difüzör bakımları 
 
Genel bakımlar 

Membran 
yıkamaları 
 
Hat sterilizasyonu 
 
Genel bakımlar 

Lamba 
değişimi 

Mineral kontrolü 
ve gerekliyse 
değişimi 
 
Difüzör bakımları 
 
Genel bakımlar 

mailto:info@mayerkimya.com
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8. ÖRNEK SU ARITMA SİSTEMİ VERİ TABLOLARI 
 

 

TARİH 

SU DEĞERLERİ 

GİRİŞ ÜRETİM 

KLOR SERTLİK PH İLETKENLİK KLOR SERTLİK PH İLETKENLİK 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 
TARİH 

BASINÇLAR 

GİRİŞ ÇIKIŞ 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 
TARİH 

TUZ TANKI KONTROLÜ 

EMİŞ SEVİYE EKLENEN TUZ 
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TARİH 

KLOR TANKI KONTROLÜ 

EMİŞ SEVİYE EKLENEN KLOR 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 
TARİH 

ANTİSKALANT TANKI KONTROLÜ 

EMİŞ SEVİYE EKLENEN ANT. 
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MAYER GARANTİ ŞARTLARI 
 
Sistemler, her türlü fabrikasyon veya montaj hatalarına karşı (montajı tarafımızdan yapılmış ise) sistemlerin 

teslim edildiği tarihten itibaren, garanti belgesi karşılığında yurtiçinde,  2 yıl süre ile garantilidir. Bazı modellerimiz 

için yerinde servis hizmeti sunulmamaktadır.  Aksi sözleşmede belirtilmediği takdirde montaj esnasında 

kullanılacak malzemeler ve gerekli olduğu takdirde personel konaklaması müşteriye aittir. Müşteri arıtılacak 

suyun giriş çıkış su analizlerini ve kontrollerini düzenli olarak kayıt etmek, kayıtları haftalık periyotlarla Mayer'e 

iletmek, %10'u aşan hata sapma ve sorunları 1 gün içinde Mayer'e bildirmekle mükelleftir. Müşteri gerekli olduğu 

takdirde arızalı parçayı ve arızanın açıkça görüldüğü video veya fotoğrafı Mayer Su Arıtma yetkililerine ulaştırmak 

ve keşfi kolaylaştırmak zorundadır. Servis talepleri yazılı yapılmalıdır. Firmamıza gecikmiş cari borcu bulunan 

müşterilerimizin cihazları garanti kapsamı dışında kalacak, satış esnasında yapılan indirim bedeli iptal edilerek 

varsa döviz kuru farkı veya vade farkı bedeli ayrıca fatura edilecektir. Sarf malzemelerinin, membranların ve 

filtrelerin ömrü, Mayer Kimyadan satın alınmamış sarf malzemesi kullanımı, sistemlerin belirtilen şartların dışında 

çalıştırılması, müşteri veya üçüncü şahısların Mayer Su Arıtma’nın yazılı izni olmaksızın sistemlerde değişiklik, 

bakım veya onarım yapması ve buna benzer nedenlerden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.  

Tüketicinin, 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’un 11. Maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik hakları ve tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki 

başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin hakları saklıdır. 

Garanti belgesinin düzenlenmesi için “Teslim Tutanağı ve İş Bitirme Belgesinin” imza yetkilisi tarafından imzalanıp 

Mayer Kimya’ya ulaştırılması gerekmektedir. 

 
MAYER KİMYA SU ARITMA VE HAVUZ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.  

 
MAYER KİMYA su arıtma cihazları ile ilgili her türlü teknik bilgi ve destek için aşağıdaki telefon ve faks 
numaralarından firma teknik servisine başvurabilirsiniz. 

 
MAYER SU ARITMA İSTANBUL MERKEZ 
Mayer Plaza, 83. Sk. No:38 Ataşehir / İSTANBUL 
0 (216) 661 06 00 

0 (216) 418 76 87 (Fax) 
info@mayerkimya.com 
 

MAYER SU ARITMA İZMİR 
Cengiz Plaza, 6052 Sk. No:1/1-B Karşıyaka / İZMİR 
0 (232) 501 17 21 
0 (216) 418 76 87 (Fax) 
info@mayerkimya.com 
 

MAYER SU ARITMA KIBRIS 
Dolmacı Plaza, Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:3 - Lapta/GİRNE 
0 (533) 867 49 40 
0 (216) 418 76 87 (Fax) 
info@mayerkimya.com 
 

 

 


