
Eksper Mühendislik olarak ülkemizin ticari yaşamına 
katkıda bulunmak ve örnek başarılara imza atmak üze-
re çıktığımız yolda, tecrübemizle, ilkeli tutumumuzla 
edindiğimiz saygınlık, başarımızın temelini oluşturuyor. 

1998 yılında ticarete Ankara’da adım atan ailemizin 
emekle olgunlaştırdığı birikim, Eksper Mühendisliği 
“Salt Su” sloganıyla çıktığı yolda yaşamın temel yapı 
taşlarından biri olan” Su” konusunda mühendislik 
ve danışmanlık hizmetlerini sürdürdü. Günümüzde 
Su şartlandırma kimyasalları konusunda AEC Kimya, 
“Evsel ve Endüstriyel İçilebilir Su Arıtma” sektöründe 
Pollet Water Group ile ve “Biyolojik Atık Su Arıtma” 
sektöründe DBD (Döner Biyolojik Disk) ile çözüm 
ortağı olarak üç temel kategoride sunduğumuz hizmet 
ve ürünler, Eksper Mühendislik adını kalite ve güven ile 
beraber anılır hale getirdi. Ankara'da bulunan merke-
zimizin yanı sıra servis kalitemizi arttırmak amacıyla, 
çözüm ortaklarımız ve iş partnerlerimizle hizmet 
ağımızı genişleterek müşteri odaklı 
çözümlerimizi ISO 10002 :2018 (Müşteri 
Memnuniyeti) standardında sunan ilk 
firmalardan biriyiz. 

Ürün, hizmet kalitesini ve müşteri mem-
nuniyetini bir bütün olarak ele alıyor, 
yakaladığımız yükseliş çizgisini; ödün 
vermediğimiz ticari etik değerlerden, 
istikrarlı ve tutarlı yapımızdan beslene-
rek yükseltiyoruz. Hedefimiz; uzmanlık 
alanımız olan, “Su şartlandırma ve 

Dezenfeksiyon” sistemleri konusunda dünya stan-
dartlarında güncel çözümleri ve teknolojileri sektöre 
kazandırabilmektir. Amacımız suyun avantajlı yanlarını 
kullanırken dezavantajlı yanlarını minimize edecek 
çözümler üretmektir.

Kendi bünyemizde yaşattığımız üretken devamlılık, 
iş yaptığımız tüm kuruluşlarla ilişkilerimize de daima 
yansıdı. Müşteri ihtiyaçlarını gözeten, duyarlılıkla kar-
şılayan, geniş ürün yelpazesiyle katma değerli çözüm 
sunan gelenekleşmiş hizmet anlayışı, kimliğimizi 
belirleyen önemli unsurlar arasında yer aldı. Sağladı-
ğımız eksiksiz müşteri memnuniyeti ise gayretlerimize 
her aşamada ilham verdi. Bu bağlamda tuzlu sudan 
gaz klor üreten online havuz dezenfeksiyon sistemimiz 
AQUAMARINE 2014 yılında ve devamında 2019 yılında 
AQUAMARINE S.O.S yerinde dezenfektan üreten 
hipokloröz jeneratör sistemimizin imalatını gerçek-
leştirdik. AQUAMARİNE 2019 yılında Su Teknolojileri 

Derneği Bilim Kurulu (SUTEK) tarafından Özel 
Su ve Çevre Ödülüne layık görülmüştür.

AQUAMARINE Türkiye’de yeni yeni pa-
zarda yer almaya başlayan fakat Amerika’ 
da ekonomik ve çevresel faktörler dikka-
te alınarak 1960’ lı yıllardan günümüze 
yaygınlaşan 1990’ lu yılların başında evsel 
kullanımda zorunluluk haline gelen kla-
sik klor veya kimyasal dezenfektanların 
yerinde “tuzdan klor” üreten sistemlere ek 
olarak aynı cihazda “bakır, gümüş, çinko 

Eksper Mühendislik



iyonizasyonu” yapan bir ileri teknoloji ürünüdür. Bu 
özelliği ile Türkiye pazarında bir ilk olup dünyada ikinci 
üretici vasfındadır. Her türlü yüzme havuzunda suyun 
dezenfeksiyon standartlarındaki değerlerinin stabil 
kalmasını sağlayan yöntemler içinde en ucuz maliyetli 
çözüm sistemidir.

AQUAMARİNE açık, kapalı her türlü yüzme havuzunda 
kullanılabilir. AQUAMARINE hali hazırdaki filtrasyona 
akuple edilmesi son derece basit olup iki adet vana 
ile basma hattına bypass yapılarak uygulanmakta-
dır, hiçbir inşai tadilat gerektirmez.  AQUAMARINE,  
“PROSESSOR” , “KLORİNATÖR” ve ”IONIZASYON” 
olmak üzere 3 bölümden oluşur. ”PROSESSOR”, ener-
jisini sirkülasyon pompa sisteminden, otomasyonla09 
akuple edilecek ise enerjisini dozaj sisteminden alır. 
“KLORİNATOR”  ve “IONIZASYON” un üzerinden tuzlu 
su geçirerek elektrokimyasal döngü oluşturulur, bu iki 
bölüm dezenfeksiyonu sağlayan ürünleri üretir. 

AQUMARINE cihazının ürettiği klor gaz formundadır ve 
cihazın “KLORİNATÖR” kısmında elektroliz marifetiyle 
elde edilir.  Cihazın ürettiği klor, klasik sıvı (Sodyum 
Hipoklorit)  ya da granül klorların (Sodium DiKlor 
İzosiyanürat, Tri Klor İzosiyanürik Asit, Kalsiyum Hipok-
lorit)  aksine  Ph’ı nötr’e yakın %100 saflıkta gaz klor-
dur. Reaksiyon döngüsünde bu klor suda çözünerek 
asıl dezenfeksiyonu gerçekleştiren ve aktif klor olan 
Hipokloröz Asite (serbest klor) dönüşür. Bu süreçte  
Ph nötr’e yakın olduğundan havuz suyunda Ph denge-
sizlikleri yaşanmaz bunun sonucu olarak Ph tüketimi 
doğal olarak düşecektir

.

Klor Gazı Oluşumu   

AQUAMARINE S.O.S., Süper Okside Su’ yun kısaltması-
dır. Tuzlu suyun elektrokimyasal tepkime oluşturan bir 
hücreden geçirilmesi ile suyu, yüksek dezenfeksiyon 
özelliği olan aktif bir forma dönüştüren bir teknolojidir. 
Katot tarafında toplanan maddelere Katolit (Catholy-
te), anot tarafında toplanan maddelere Anolit (Anoly-
te) adı verilir.

Bakır, Gümüş, Çinko oluşumu 

Elektroliz Sonucunda Anolit Solüsyonunda Oluşan 
Maddeler;

• Su (H2O)

• Hipokloröz Asit (HOCl)

• Hipoklorit İyonu (OClˉ),

• Klor gazı (Cl²),

• Oksijen gazı (O²)

Hipokloröz Asit, güçlü bir oksitleyicidir ve mikrobiyal 
patojenlerin yok edilmesinde Sodyum Hipokloritten 
(çamaşır suyu)  100 kat daha etkili olduğu ve raf ömrü-
nün 2 yıl olması bir çok bilimsel yayınla kanıtlanmıştır. 
Hipokloröz asit doğal olarak tüm memelilerin beyaz 
kan hücreleri tarafından üretilir , Sağlık Bakanlığı İzinli 
Biyosidal Ürünler Listesindeki tek organik içerikli de-
zefektandır . Oksidasyon patojenleri öldüren bağışıklık 
sisteminde önemli bir rol oynar. S.O.S; CORONA, SARS, 
MERS virüsleri de dahil olmak üzere, Tüberküloz, Lej-
yonella, H1N1 (domuz gribi), M. Chelonea, Poliovirus, 
HIV, Aureus, E. Coli, Candida Albicans, Enterococcus 
Faecalis, P. Aeruginosa gibi patojenlere karşı etkili ve 
hiçbir yan etkisi olmadan çocuklar dahil olmak üzere 
kullanılabilir. Elektrolize su olarak da bilinen hipokloröz 
asit (HOCl), FDA tarafından “çok çeşitli mikroorganiz-
malara karşı en yüksek bakterisidal aktiviteye sahip 
olan serbest klor formu” olarak kabul edilir (US FDA, 
2015).  OSHA’ya (ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi) 
göre HOCl’ nin toksik malzeme imha gerekliliği yoktur. 


