
SAĞLIKLI SUSADECE SU DEĞİL

s u   a r ı t m a   s i s t e m l e r i



ARITMA SİSTEMİ TEKNİK BİLGİLERİ



Su Arıtma Sistemi Nedir 

Bahsetmekte olduğumuz bu sistemler, filtre mantığı ile 

çalışmaktadır. Su içerisinde yer alan ve istenmeyen 

maddeler, bu filtre sistemleri dahilinde temizlenerek, temiz 

su üretimi yapmaktadır. Her cihazda kullanılan filtre çeşidi 

ve amacı farklı olsa da elbette ki günümüzde son teknoloji 

üretilmekte olan su arıtma sistemi ve ürünlerinden 

yardım alarak, istek ve ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 

Bunun beraberinde içerisinde yer alan farklı bir sistem 

grubu çalışarak, suyun PH değerlerini de yükselterek, 

alkali bir su elde etmeye de yardımcı olmaktadır.



Genel RO Çalışma Prensibi

1   - Su besleme valfı
2   - Şebeke Su valfı
3   - Sediment filtre
4   - Granül Karbon filtre
5   - Blok Karbon filtre
6   - Düşük Basınç anahtarı
7   - Otomatik kapama valfı
8   - Membran Yuvası
9   - Ters ozmos Membranı 
10 - Atık su kısıtlayıcısı
11 - by-pass flush valfı
12 - Tank basınç valfı
13 - Su tankı
14 - Yüksek basınç anahtarı
15 - İnline Karbon tatlandırıcı
16 - Musluk



Genel RO Çalışma Prensibi

Filtrelerin Aşamaları



Teknik Özellikleri Nelerdir

● Alkalin, mineral filtre ve detox filtre gibi filtre seçeneklerine sahiptir

● Alkali filtre ise doğal mineraller bulundurmasının yanı sıra PH değerini 7.5 ile 

8,5 arasında yükseltecektir

● Mineral filtre ise, suyun mineral dengesini yükseltir

● Kullanılan cihazlar az yer kaplar

● Elektrik kullanımına gerek kalmadan çalışır

● Su tankları geniş kapasitelere sahiptir

● Günlük su üretim miktarı 270 kg’ a kadar yükselen özelliklere de sahip olduğu 

bilinmektedir

● Detoks filtresi olan ürünler ise, molekül yapılarını küçülterek, vücuda girecek 

olan toksinlerin birikmesine de engel olacaktır.



FİLTRE SİSTEMİ 

ÖZELLİKLERİ



Filtrasyon Sistemi 

1.FİLTRE HDN
5 MİCRON SEDİMENT

2.FİLTRE HDN
GAC KARBON

SUDA BULUNAN TOZ, TORTU, KUM, BÖCEK, V.S 
GÖZLE GÖRÜLEBİLEN KABA KİRLERDEN ARINDIRIR

KLOR VE GAZSAL TORTULARINI İÇİNE HAPSEDER.
SU KOKULARDAN ARINIR

3.FİLTRE HDN
CTO KARBON

SU GERÇEK RENGİNE BU AŞAMADA KAVUŞUR.
SU TAMAMEN BERRAKLAŞIR

4.LG MEMBRAN
80 GPD HFT

5.FİLTRE
POST KARBON

BAKTERİ, MİKROP, VİRÜS VE KİREÇTEN 
AYRIŞTIRILARAK SAĞLIKLI SU ELDE EDİLİR

SAĞLIKLI SU ORGANİK BİLEŞENLİ SON MİNERAL
FİLTREDEN GEÇEREK İÇİME HAZIR OLUR



RO Membran Nedir

Ters ozmos işlemini 
gerçekleştirerek suyun yarı 
geçirgen zarı (NEFRON ile aynı 
işlemi yapan) membrandan 
geçirilerek arıtılmasını sağlar.  
Nano boyutta tortu, partikül, ağır 
metal, kimyasal, virüs, bakteri, 
mikroorganizma mikrobiyolojik , 
kimyasal ve krecin arıtılmasını 
sağlar. Membran filtre nin 
gözenekleri 1 milimetrenin 10 
milyonda 1’i küçüklüğünde yarı 
geçirgen bir zar filtredir. NEFRON NEDİR ? 

Nefron, böbreğin en küçük yapısal birimi.morfolojik üniteyi oluşturur. Bir böbrekteki 

nefron sayısı 1–3 milyon arasındadır, nefronlar kanı süzerek filtre işlemi yaparlar. 



RO Membran Nedir

Membran gözeneğini tenis topuna benzetirsek

Metal 
iyonlar

futbol topu 
gibi

Organikler

basket 
topu gibi

Canlı 
varlıklar

dağ gibi

Bakteriler

piramit gibi

Virüsler

otobüs gibi



RO Membran Nedir

Mantıken bu varlıkların Tenis topundan geçmesi mümkün olmayacağı gibi 
zararlı etkenlerin 
( Metal iyonlar, organikler , Canlı varlıklar, bakteriler , ve Virüslerin Membran 
filtreden asla geçmemektedir.



Basınçlı Tank- Özellikleri

● TANK PAE REVERSE OSMOSİS SU 

ARITMA TANKI 12 LT

● *Su arıtma cihazı su yedekleme tankı

● *12 lt’lik hacimli

● *Dayanıklı polipropilen

● *Paslanmaz , deforme olmaz.

● *FDA tarafından belirlenen gıdaya uygun 

malzemelerden yapılmıştır.

● *NSF Onaylıdır.

● *Ürün kullanım ömrü 5 yıldır.



ARITMA SEBİLİ

PRENSİPLERİ



Arıtma Sebilleri

Arıtmalı su sebili damacananın oluşturduğu 

çirkin görüntüyü ortadan kaldırmakla birlikte 

daha hesaplı hale gelir. Daha önce de 

bildiğimiz üzere, sebile dönüşümlü damacana 

takılarak içmeye hazır olan suyu dilediğimiz 

sıcaklıkta veya soğuklukta ulaşabilmemize 

yarayan bir diğer modelimiz de damacanalı 

sebil modelleri idi. Artık teknolojinin ilerlemesi 

ile su giderlere bağlantı yapılarak direkt 

cihazdan arıtılmış sağlıklı suya ulaşabilmemiz 

mümkün. 



Arıtma Sebilleri

Ev ve iş yerlerimizle birlikte günlük hayatta bir çok yerde 

karşılaştığımız sebiller, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte arıtmalı, 

damacanalı ya da direkt buzdolaplarımızda kullanılabilecek çeşitlilikte 

karşımıza çıkmaya başlamıştır. Su arıtma cihazı prensibiyle çalışan su 

sebillerinde 5 adet filtre ve 6 litrelik tank haznesi bulunmaktadır. 

Haznesinde 1,5 litrelik sıcak ve 3,5 litrelik soğuk su kapasitesi 

bulunmaktadır

Sebil cihazlarımız da diğer modellerimizde olduğu gibi Ters 

osmoz (reverse Osmoz) sistemi ile su arıtmı yapmaktadır. Üretim 

kapasitesi günde 200 litredir. Greatwater Firması olarak çevre 

dostukopmresör soğutucu kullandığımız, su hazneleri paslanmaz 

çelikten oluşan arıtmalı sebil modelimizdir. Çay kahve gibi sıcak içecek 

yapmak istediğinizde uygun sıcaklıkta suya ulaşmak kolay olduğu 

kadar soğuk tüketmek istediğimizde de kullanımı kolay ve pratiktir.



Arıtma Sebilleri

Her teknolojik cihazda olduğu gibi su arıtma cihazları da 

bakıma ihtiyaç duymaktadır.



Sebil Temizliği (ozonlama)

Bu temizleme şekli şu şekilde yapılır;

♦ Su sebilinin elektrik bağlantısı sökülür, genel kontrolleri yapılıp 

sebilin genel dış temizliği yapılır.

♦ Su sebilinin soğuk su haznesine ozon cihazı ile 10 dk ozon 

gazı verilir.

♦ Ozonla kaynayan su sebil içersinde ki boru hatlarından geçer.

♦ Bu işlem bittikten sonra soğuk ve sıcak musluklarından cihazın 

içersin de ki ozonlu su dışarıya tahliye edilir.

♦ Ozonlama işlemi sayesinde cihazın içersinde ki tüm parçalardan ozonlu su geçerken bütün bakteri ve mikroplar ölür ve sudaki 

kötü koku giderilmiş olur.

♦ Bütün işlem toplamda 20-30 dk sürmektedir.

♦ İşlemler bittikten sonra arıtmalı su sebilimiz sağlıklı bir şekilde kullanıma hazır olup teslim edilir.

Greatwater arıtmalı su sebili ev ve ofislerinizde ki şıklığı ve pratikliği ile sizlere kolaylık sağlar, yaşamınızı kolaylaştırır ve 

sağlığınızda etkin rol oynar.

https://www.greatwater.com.tr


Su Analizinde Bakılan 

Parametreler



Analizler;

Renk

Koku

Bulanıklık

pH

Tat

Klorür

Amonyum

Mangan

Nitrit

Alüminyum

Demir

Sodyum

Serbest Klor

Sülfat

Oksitlenebilirlik

İletkenlik (20°C)

Proses ve Tesis Kullanım Suyu EK-

1 Kimyasal
Proses ve Tesis Kullanım Suyu 

EK-2 Mikrobiyolojik 

Analizler;

Escherichia coli

Koliform Bakteri

Pseudomonas aeruginosa

22 °C Koloni Sayısı 

36 °C Koloni Sayısı 

Clostridium perfringens

Enterokok



Analizler;

Renk

Koku

Bulanıklık

pH

Tat

Klorür

Amonyum

Mangan

Nitrit

Alüminyum

Demir

Sodyum

Serbest Klor

Sülfat

Oksitlenebilirlik

İletkenlik (20°C)

Kullanım Suyu 

EK-1 Kimyasal 
Proses ve Tesis Kullanım Suyu 

EK-2 Mikrobiyolojik 

Analizler;

Escherichia coli

Koliform Bakteri

Clostridium perfringens

Enterokok



MİKROBİYOLOJİ

MİKROORGANİZMALAR



Mikroorganizmalar

Sularda Bulunan Mikroorganizmalar 
Suda Doğal olarak bulunan canlıların Mikroorganizmaları :

Spirillum, Vibrio, Pseudomanas, Achromobacter, Chromobacter 
türleri ile Micrococcus ve Sarcina 'nın bazı türleri. Bu 
bakterilerin optimum üreme sıcaklığı 25 °C veya daha azdır.

Toprakta bulunan Mikroorganizmalar :

toprağın yıkanması sonucu suya karışırlar. Bunlar; Bacillus, 
Streptomyces ve Enterobacteriacea 'nın saprofit üyeleridir. 
Bunlarında optimum üreme sıcaklıkları 25 °C veya daha azdır.



Sularda Bulunan Mikroorganizmalar

Mikroorganizmalar

Enfeksiyonların bulaşmasında bir çok etken rol oynamasına 
rağmen, büyük salgınların çıkmasında ve yayılmasında doğal 

çevre ve özellikle su büyük önem taşır. Hijyenik koşullara sahip 
suyun sağlanması sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörler ile 

sıkı sıkıya bağlantılıdır. Alt yapı yokluğu ya da yetersizliği 
sonucunda patojen mikroorganizmaların sulara karışması ve bu 

suların içme suyu olarak kullanılması sonucunda da enfeksiyonlar 
ortaya çıkmaktadır.



Su ve atık sularda patojenik bakteriler oldukça bol miktarda bulunabilirler. Su kirliliğinde en önemli etken, 

mikrobiyal kirlilik özellikle de patojenik mikroorganizmalardır. Su kirliliğinin en tehlikeli şekli ise sulu ortama insan 

dışkısının girmesidir. Birçok hastalık; insan veya bazen hayvanların patojen saçan dışkılarının su veya gıdaları 

kontamine etmesiyle ve daha sonra bunların tüketilmesiyle Fekal-oral rotalı bir yolla bulaşmaktadır. Enterik 

patojenler tipik olarak suyoluyla bulaşan hastalıkların sebepleridir. Bu patojen bakteriler, virüsler ve parazitleri 

(protozoa ve helmintler) kapsamaktadır.

Bu organizmalar çevreye salgılandığında uygun çevresel koşullarda, sucul ortamlarda uygun zaman periyotları 

boyunca yani aylarca ve hatta yıllarca bile canlı kalabilmektedirler.

Bundan başka, patojenlerin hepsi oral olarak alındığında hastalığa sebep olmayıp, helmit bir hastalık olan 

"Schistosomiasis" insan atıklarıyla kontamine olmuş sularda yüzen veya çıplak ayakla yürüyen insanlar arasında 

yaygındır. Bu enfektif patojenler genellikle yutma yoluyla değil, ciltte burgu yoluyla delik açan serbest 

yüzücülerdir.

Tehlikeli su epidemilerine sebep olabilen Salmonella, Vibrio, Shigella Anthrax, Brucella, Ruam ve diğer birçok 

patojen bakteriler ve virüsler, portörlerin dışkıları ile sulara karışabilir. Su ile yayılan salgınlara su epidemileri 

denir. Başlıcaları kolera, tifo, dizanteri ve enfeksiyöz hepatitistir.

Suda bulunan bakteriler



Su analizleri DR. Selçuk KÖKSAL

İÇME ve KULLANMA SULARI

Erişkin bir kişide kemiklerin %25‟i, Yağ dokusunun %45‟i, Derinin %68‟i, Kanın %90‟ı ve 
tüm vücut ağırlığının %63‟ü sudan oluşmaktadır. Su canlı vücudunda çok önemli 
işlevleri bulunmakta olup bunlar sırası ile; - Hücre ve dokuların yapılarının korunması -
Fizyolojik fonksiyonların yerine getirilmesi - Hücre ve dokuların beslenmesi için gerekli 
unsurların taşınması - Hücre ve dokuların metabolizma artıklarının vücut dışına atılması 
- Vücut ısısının düzenlenmesi ’dir. İstirahat halinde bir kişide günlük su ihtiyacı yaklaşık 
olarak 27 gr/Kg olup çeşitli durumlarda bu ihtiyaç miktarı artmakta olup örneğin bedeni 
çalışma esnasında bu miktar günlük 40-50 gr/Kg‟a kadar yükselebilmek te dir. Kişide 
fizyolojik su ihtiyacının yanı sıra kullanım suyu ihtiyacı da önemli bir yer tutmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanım suyu ihtiyacı ortalama kişi başına 150 lt/gün 
olarak kabul edilmekte olup bu miktar batı ülkelerinde günlük 500 lt/gün‟e kadar 
yükselmekte olup diğer taraftan geri kalmış Asya ve Afrika bölgelerinde bu miktar 50 
lt/gün‟e kadar düşmektedir. Suyun kullanım amaçları sırası ile;



Su analizleri

DR. Selçuk KÖKSAL

Dünyadaki toplam su rezervi yaklaşık 1.500.000.000 km3 olup bu suyun ancak %0 2‟si içme ve 
kullanma suyu olarak kullanılacak niteliktedir. Suyun içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi 
için birtakım niteliklere sahip olması gerekmekte olup bu nitelikler sırası ile aşağıda 
belirtilmektedir.



HAKKIMIZDA



Hakkımızda-Biz kimiz

Greatwater arıtma sistemleri sektöre 1998 yılında girmiş, 2016 yılından itibaren arıtma 
sistemleri üzerine endüstriyel ev tipi ve arıtmalı sebil üretim toptan ve perakende satış üzerine 
Türkiye Çapında hizmet vermektedir.

21. yüzyıl da dünyamızda temiz içme suyunun önemini göz önüne alarak 2016 yılında evsel ve 
endüstriyel su arıtma sistemleri konusunda Greatwater markası ile faliyete başlamıştır. Deneyimli 
yöneticileri, imalat ve teknik servis ekibi ile sayısız projelere imza atmaktadır.

Tüm çalışanlarımızın katılımları doğrultusunda sürekli gelişim ile müşterilerine kaliteli 
ürün ve hizmetlerin sunulmasını hedefleyen ve kurumsal bir kimliğe sahip olan firmamız içme, 
kullanma suyu, ithalat, ihracat toptan ve perakende satış, montaj ve teknik servis hizmetleri başarıyla 
yürütmektedir.
Kurulduğu ilk günden itibaren hizmet ve üretimde kalitenin, müşteri memnuniyetini de beraberinde 
getirdiğine inanan vizyonu ile sektöründe lider olma yolunda ilerlemektedir.

Firmamız müşterilerimize satış ve satış sonrası hizmetleri verecek şekilde teknik donanıma 
sahiptir. Satışını gerçekleştirdiğimiz Greatwater markalı ürünlerin tamamı, kalitesi ve teknik yeterliliği 
ile firmamızın garanti güvencesi altındadır.



REFERANSLARIMIZ

Gıda sektörü

Cafe işletme 
sektörü

Sağlık Sektörü

Sağlık Sektörü

Yazılım Sektörü

Market Zinciri 

Hizmet sektörü

Sigorta Hizmetleri

Sağlık Sektörü

Başlıca Referanslarımız

Endüstriyel gaz



Bilim Sağlık Laboratuvarları

Halk Sağlığı Laboratuvarı

SU ANALİZLERİ İÇİN ÇALIŞILAN 
FİRMALAR



NEDEN BİZ ?



Neden Greatwater

1. SAĞLIK: Great Water Firması Bir Çatıdır. Bu Çatı Altında Yer Alan Her 

Kişi Aile Bireyidir Ve Her Bireyin Sağlığı 7’den 77’sine Bizim İçin Önemlidir. Bu 
Nedenden Dolayı Ürünlerimizde Yer Alan Başlıca Parçalarımız; Membran, Tank Ve 
Hat Hortumları Dünya Sağlık Örgütü NSF Belgelidir. 

2. GÜVEN: Cihazı Bana Pahalıya mı Sattılar? , Bakımlarını Yaparlar mı? , 

Aradığımda Muhatap Bulabilecek miyim? Gibi Soruları Hiçbir Müşterimiz Great 
Water Çatısı Altında Aklına Gelmeyecek Kadar Güvenmeleri. 

3. HİZMET: Türkiye Genelinde Her Neresi Olur İse Olsun 7/24 Hizmet 

Hattımız Olan +90 ( 216 ) 706 47 75 Numaralı Telefonumuzdan Arıza Kaydı 
Bırakılmasından Sonra Maksimum 3 Saat İçinde Hizmet Sunulmaktadır.

Great Water markasının tercih sebebini saymakla 
bitiremeyiz fakat başlıca sebeplerinde 3 ü şöyledir; 



HAYAT KAYNAĞINA ATILAN KÖPRÜ


