


H A K K I M I Z D A

B�l�nçs�z kullanım neden�yle su kaynaklarımız g�derek azalmakta ve tükett�ğ�m�z su kal�tes� her geçen gün azalmaktadır.
Ş�rket�m�z gelecek nes�ller� "doğanın b�ze sunduğu bu vazgeç�lmez ama sınırlı kaynaktan" mahrum etmemek konusunda b�l�nçl� ve sorumludur.
Bu hassas�yetle s�z değerl� müşter�ler�m�ze,
Sebeke Suları
* Doğal Kaynak Suları
* Su Kullanın
* Yüzme - Süs Havuzu Suları
* atıksu
güven�l�r, sorunsuz, zamanında ve hassas her türlü tedav� ve kurtarma çalışmaları �ç�n gerekl�
çözüm üretme amacı ve yetk�nl�ğ� �le h�zmet vermekted�r.

Ürünler�m�z :
* Tam Otomat�k Su Yumuşatma C�hazları
* Yüzme Havuzu K�myasalları
* Tam Otomat�k Tortu Akt�f Karbon f�ltreler�
* Su K�myasalları
* Ters Ozmoz C�hazları
* Ultrav�yole C�hazlar
* Dozaj Pompaları
* Otomat�k Test C�hazları
* Tam Otomat�k De�yon�zasyon S�stemler�

* Süs Havuzu Çeşmeler�
* * Muhafaza-Kartuş f�ltre ve Yedek Parça
* Havuz Isıtma S�stemler�
* lyon Değ�şt�r�c� Reç�neler
* PVC-PPRC Boru ve Ek Parçaları
* Otomasyon S�stemler�
* Havuz Tem�zleme Ek�pmanları
* Sauna ve Jakuz� S�stemler�
* * Atıksu Arıtma Tes�sler�



 Sudak� kals�yum ve magnezyum �yonlarının neden olduğu sertl�k, k�reçlenmeyen ve çökelmeyen bu �yonların sodyum tuzları
�le katyon�k reç�ne kullanılarak azaltılır. Bu onu değ�şt�rerek sudan çıkarılma �şlem�d�r.
Buhar kazanlarında ve sıcak su tes�satlarında k�reç b�r�k�m�n� önleyerek ısı transfer kayıpları ve enerj� kayıpları en aza
�nd�rgen�r. Aquacell su yumuşatma s�stemler�, tes�sat ve ısıl �şlem c�hazlarını k�reçlenmeye karşı koruyarak c�hazların kullanım
süres�n� ve onarım mal�yetler�n� düşürür.
S�stem tam otomat�k kontrol vanası epoks� kaplı pol�et�len gövde, kuvars kumu ve �yon değ�şt�rme reç�neler�nden
oluşmaktadır.

SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Akt�f Karbon F�ltreler� sudak� �stenmeyen klor, renk, tat, koku veren er�m�ş gazlar, artık ve organ�k maddeler�n arıtılmasında
kullanılır. Akt�f karbon, çok gen�ş b�r yüzey alanına (1000-1500 m2 / g) sah�p karbonlu b�r malzemed�r. Akt�f karbon f�ltreler�n
ver�ml�l�ğ�, f�ltre yatağında kullanılan akt�f karbonun özell�kler� ve suyun f�ltrasyon hızının doğru seç�m� �le bel�rlen�r.
Akt�f karbon s�stemler�nde, suyun arıtılması sırasında f�ltrasyon mekan�zmasına ek olarak adsorps�yon mekan�zması da çalışır.
Bu nedenle Akt�f Karbon F�ltreler� f�z�kok�myasal arıtma yapan s�stemlerd�r.
Akt�f Karbon f�ltreler�, �nsan gücüne �ht�yaç duymadan tam otomat�k olarak çalışır. Bu şek�lde günde 15-20 dak�ka otomat�k ger�
yıkama yapan akt�f Karbon F�ltreler
kend�n� yen�l�yor.

AKTİF KARBON SİSTEMLERİ



Mult� Med�a f�ltreler suyun �çerd�ğ� askıda katı maddeler�, bulanıklığı ve d�ğer part�küller uzaklaştırmak amacı �le kullanılır. S�stem
granülometre dereceler� farklı, b�rden fazla katmanın gövde �ç�ne yerleşt�r�lmes�nden oluşur.Mult�med�a f�ltreler�n, katı maddeler�
sudan ayırmasının yanı sıra �k�nc� b�r görev� kend�s�nden sonra konumlandırılacak olan ek�pmanı korumasıdır. F�ltrasyonu �y� yapılmış
b�r s�stemde d�ğer arıtma f�ltreler�ne g�decek olan yük m�n�m�ze ed�leceğ�nden ek�pmanların ömrü uzamış ve ver�ml�l�ğ� artmış
olacaktır.

MULTİMEDİA FİLTRELER

Ultrav�ole S�stemler� �le dezenfeks�yon, suya herhang� b�r k�myasal veya oks�dant �lave ed�lmeks�z�n
m�kroorgan�zmaların etk�s�z hale get�r�lmes� �şlem�d�r. Tüp benzer� cam b�r kılıfın �ç�ne yerlest�r�lm�ş
ultrav�ole lambası sayes�nde c�haza g�ren suya dozaj ayarlı UV IŞINI ver�l�r. Bu ultrav�ole �ş�nları
m�kroorgan�zmaların DNA yapısını bozarak etk�s�z hale gelmeler�n� sağlar. Bu şek�lde ortalama %99
oranında dezenfeks�yon ver�m� elde ed�lmekted�r.
Bu s�stemle m�kroorgan�zmaların öldürüleb�lmeler� �ç�n ultrav�ole �şının d�rekt olarak üzerler�ne çarpması
gerekmekted�r. Bu nedenle su, Ultrav�ole s�stem�ne g�rmeden önce �çer�s�nde bulunan tortu, bulanıklık
g�b� parametreler sudan uzaklaştırılmış olmalıdır. Bunun �ç�n ultrav�ole önces�nde kum f�ltres� veya kartuş
f�ltreler�n kullanılması tavs�ye ed�l�r.
Ultrav�ole S�stemler�nde d�kkat ed�lmes� gereken b�r d�ğer konu �se, s�stem�n n�ha� kullanıma mümkün
olduğunca en yakın yere konmasıdır.
Ultrav�ole S�stemler�n Avantajlan:
• Uygulanması bas�tt�r.
• Dezefeks�yon kab�l�yet� yüksekt�r.
• Su �ç�nde yan ürün ve kalıntı madde oluşturmaz.
• Suyun tadına etk� etmez.
• Koroz�f madde olusumu yoktur.
• Ekonom�kt�r.

ULTRAVIOLE SİSTEMLERİ;



Seperatör F�ltre s�stemler� özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddeler�n ve part�küller�n santrüj kuvvet� etk�s� �le sudan
uzaklaştırılması prens�b�ne göre çalışır. Su, g�r�ş bölmes�ne teğet olarak g�rerken oluşan santrüj etk�s� neden� �le sudan ağır
olan part�küller, c�haz çeperler�ne doğru savrulur ve sp�ral hareketlerle toplama bölges�ne doğru �nerler. F�ltren�n alt
haznes�nde toplanan part�küller per�yod�k veya sürekl� olarak manüel veya otomat�k olarak boşaltılır. Part�küllerden ayrılmış
olan su seperatörün ortasındak� g�rdap vasıtası �le yukarı doğru çek�l�r.
• Seperatör F�ltreler kes�nt�s�z 24 saat çalışab�l�r.
• 70 m�krona kadar tüm part�küller� tutar.
• Yüksek kapas�te aralıklarında çalışab�l�r.
Otomat�k olarak kend�n� tem�zleme özell�ğ�ne sah�pt�r.
• Tem�zleme esnasında suyun kes�lmes�ne gerek yoktur.
• Yedek parça �stemez, �ç�nde hareketl� parça yoktur.
• Bakımı sadece katı maddeler�n toplandığı hazney� tem�zlemekten �barett�r.
• Basınç kalıbı sab�tt�r, yüksek kapas�lelerde b�le deb�de değ�ş�m olmaz.
• İç�nde f�ltre elemanı olmadığı �ç�n tıkanma r�sk� yoktur.

SEPARATÖR FİLTRELER

Torba F�ltre S�stemler� f�ltre gövdes� ve torba f�ltreden oluşmaktadır.F�ltre gövdes� suyu arıtacak ana eleman olan torba f�ltreye
yuvalık görev� yapar. F�ltre gövdeler� paslanmaz çel�k veya karbon çel�k malzemeler�nden �mal ed�lmekted�r. İçer�den dışarıya olan
sıv� akışı �le part�kül ve p�sl�kler�n torba f�ltren�n �çer�s�nde kalmaktadır. Torba f�ltre k�rlend�ğ� zaman yıkanab�l�r özell�kted�r.

TORBA FİLTRELER;



ENDÜSTRİYEL REVERSE OSMOSİS

Bu s�stemler�n özell�ğ�, özel olarak �mal ed�lm�ş meloküller boyutta gözeneklere sah�p membrandır; sudak� element, b�leş�k, bakter� ve m�kroorgan�zmaları %95 oranında
arıtılarak suyun doğallasmasını sağlar. Endüstr�yel t�p reverse osmos�s s�stemler� yaygın olarak laboratuarlar, hastaneler, d�yal�z merkezler�, kozmet�k sektörü ve tekst�l
sektöründe çok yüksek kal�tede su elde etmek �ç�n kullanılır.



Evsel reverse osmos�s s�stemler� tam otomat�k olarak tasarlanmış olup s�stem�n tüm
aksesuarları gIda normlarına uygundur. S�stem�n her koşulda tam otomat�k olarak
çalışab�lmes� �ç�n gerekl� seleno�d vana ve sensörler s�steme en uygun şek�lde monte
ed�lm�şt�r. Tüm bu özell�kler s�steme mükemmel b�r kullanım rahatlığı katmakta ve
kullanıcıya büyük avantajlar sağlamaktadır.
• Estet�k d�zayn
• Prat�k kullanım
• Kal�tel� İçme Suyu
• Montaj ve Bakım Kolaylığı
• Tezgah altı ve tezgah üstü montaj seçeneğ�

EVSEL REVERSE OSMOSİS SİTEMLERİ



B�yoloj�k paket evsel atıksu arıtma s�stemler�, havalandırma �le çökelt�m�n aynı reaktör �çer�s�nde gerçekleşt�r�ld�ğ� s�stemlerd�r. Paket s�stem, �zgara,
blower, havalandırma hattı, dozaj pompası ve dalgıç pompalardan oluşmaktadır.
• 25 - 1000 k�ş�l�k evsel yerleş�mler �ç�n uygulanan s�stemlerd�r.
• S�stemden çıkan arıtılmıs sular ek f�ltrasyon s�stemler� �le bahçe sulamada kullanılab�l�r.
• Antılan su, Su K�rl�l�ğ� ve Kontrol Yönetmel�ğ�ne uygun olarak alıcı ortama deşarjed�l�r.

PAKET ATIK SU ARITMA



Sanay�lesmen�n ve kalkınmanın paralel�nde get�rd�ğ� çevre k�rl�l�ğ� �le �lg�l� sorunların başında doğal
çevre kal�tes�n� d�rekt olarak etk�leyen endüstr�yel atıksu deşarjları gelmekted�r. Endüs-

tr�yel tes�sler�n üret�m konularındak� farklılıklarından
kaynaklanan nedenlerle atıksu karakterler� ve arıtab�l�rl�k özell�kler�nde değ�ş�kl�k göstermekted�r.

Atıksu �le
�lg�l� sorunu olan her endüstr�yle çalışan Mefa Arıtma, kuruluşlara deşarj kr�terler�n�

sağlamada yardımcı olmakta endüstr�yel özel spes�f�k d�zaynları da projelend�rmekted�r.
Endüstr�yel atıksu arıtma tes�sler�nden alıcı ortama deşarjed�lecek çıkış suları, sektöre bağlı

olarak arıtma tes�sler�n�n sonuna �lave ed�lecek ek f�ltrasyon, ultraf�ltrasyon ve reverse
ozmos�s grupları �le yapılacak arıtım net�ces�nde üret�m proses�nde tekrar kullanılab�lecekt�r.

ENDÜSTRİYEL ATIK SU ARITMA

Evsel ve Endüstr�yel atıksu arıtma tes�sler�nde atık suyun oks�jen �ht�yacını karşılamak amacıyla kullanılan d�füzörler, d�sk ve tüp olmak üzere �mal ed�lmekted�r. Membran yapıları
sayes�nde �nce hava kabarcıkları oluşturarak oks�jen transfer ver�m�n� azam� ölçüde arttırmaktadır. Havalandırılacak havuz veya tankın boyutuna, şekl�ne ve oks�jen �ht�yacına göre seç�len
membran d�füzörler�n her �k� t�p� de maks�mum 12Nm3/h hava kapas�tes�ne ulaşab�lmekted�r. Atıksuyun t�p�ne göre d�f�zörler, EPDM veya s�l�kon membranlı olarak tem�n ed�leb�lmekte
ve tek b�r bağlantı parçası sayes�nde kolaylıkla monte ed�leb�lmekted�r.

DİFİZÖRLER VE BLOWERLAR

Kullanım Alanları :
• Evsel Atıksu Arıtma Tes�sler�
• Endüstr�yel Atıksu Arıtma Tes�sler�
• Paket Atıksu Arıtma Tes�sler�
Blowerler, 30Nm3/h'ten başlayan ve 2150Nm3/h'e
kadar uzanan çok gen�ş b�r kapas�te aralığına
sah�pt�r. Blowerler�n
çalışma basıncı bazı modellerde 750 mbar'a kadar
ulaşmaktadır.
Kullanım Alanları :
• Su ve atıksu anıtma
• Tekst�l Mak�naları
• Ambalaj Sektörü

• B�na �ç� pnömat�k haberleşme s�stemler�
• Metal Kaplama banyoları
• Ş�şe ve ambalaj kurulaması
• Gıda, ç�mento ve plast�k sektöründe
pnömat�k taşıma uygulamaları
• Merkez� vakum �le tem�zleme
• Jakuz�ler
• PVC kaplama
• Balık Ç�ftl�kler�
• Un ve Yem Sektörü
• Matbaa sektörü
• Kumlama
• Seram�k sektörü
• Takım tezgahlarında talaş taşıma



Motor tahr�kl� pompalar, adından da anlaşılacağı üzere, b�r elektr�k motoru yardımıyla �ler� ger� hareket eden b�r d�yaframın sırayla basınç ve vakum oluşturması
mantığına dayanarak çalışan poz�t�f deplansmanlı pompalardır. Selono�d t�p pompalarda �se d�yafram hareket�, motor tahr�kl� pompaların
aks�ne elektr�k motoru �le değ�l b�r sargı üzer�nde yaratılan elektromanyet�k alan sayes�nde sağlanmaktadır. B�r çok k�myasalı dozajlanab�lecek malzeme
seçenekler�ne sah�p bu pompalar on - of, zaman, 4-20 m-A s�nyal� ve kumandalı olmak üzere her türlü otomasyona uygun konf�gürasyonla da tem�n ed�leb�l�r.
Kullanım alanları:
• Su &Atık Su Antma Tes�sler�
• K�mya Sektörü
• Petro K�mya Sektörü
• Endüstr�yel Tes�sler
• G�da Sektörü
• Maden Sektörü
• Enerj� Tes�sler�

ÖLÇME VE DOZLAMA SİSTEMLERİ

Açık kanallarda deb� ölçümü �ç�n gel�şt�r�lm�ş olan ultrason�k deb� ölçüm c�hazları 0-3m aralığında su
sev�yes�ne sah�p açık kanallarda 0-10 cm ölçü hassas�yet� �le doğru orantılı olarak çok hassas deb�

ölçümler� �ç�n �deald�r. Elektromanyet�k deb�metreler
�se tam dolu akan hatlarında hassas deb� ölçümü �ç�n güvenle kullanılab�l�r. Elektromanyet�k deb�metre

DN2'den DN 1200'e kadar çeş�tl� malzeme alternat�fler� �le b�rl�kte tem�n ed�leb�lmekted�r.

DEBİMETRELER VE KARIŞTIRICILAR



Yüksek basınçlı, ses�z çalışan, kompakt ve düşük güç sarf�yatlı
H�droforlar, Dalgıç Pompalar, P�s su pompaları �sten�len deb�ye

göre seç�lerek kullanımınıza sunulmaktadır.

HİDROFOR VE POMPALAR
TESİSAT - SULAMA SİSTEMLERİ

Sulamada tam otomat�k kontrol panel� ve
POP-UP t�p� toprak altı sprey spr�ngler

kullanarak yeş�l alanlarınızın tamamının
sulanması sağlanmaktadır. F�rmamız

stoklarında Q20'den Q200'e kadar ölçülerde
PVC - PPRC boru ve ek parçaları

bulundurmaktadır. 



YAPMIŞ OLDUĞUMUZ
ÇALIŞMALAR























R E F E R A N S L A R I M I Z D A N  B A Z I L A R I . .
 



Sw�mm�ng �s an act�v�ty that refreshes a person at the end of a long and t�r�ng day, reduces fat�gue, stress and g�ves great pleasure
to a person. It �s a spec�al way of l�fe. Your pool �s the place where you can have beaut�ful moments w�th your loved ones.
Mefa Treatment offers qual�ty, econom�cal, rel�able equ�pment and chem�cals to your pool.

YÜZME HAVUZLARI



SÜS HAVUZLARI 

The founta�n-l�ght�ng systems and sta�nless collectors needed �n the construct�on of an ornamental
pool are des�gned accord�ng to the des�red �mage and presented to your l�k�ng.



YAPMIŞ OLDUĞUMUZ
ÇALIŞMALAR



KÜTAHYA GÜLÜMSER HATUN TERMAL



PARK BADEMLİ VİLLALARI



ÇAĞRIŞAN ÖZEL HAVUZ



PANULA BALAT 



MUDANYA SİTE HAVUZU 



YÖNDER OKULLARI 





PEBBLE KAPLAMA



D E V A M  E D E N
Ç A L I Ş M A L A R I M I Z










