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• Su təmizləmə sistemlərin
  quraşdırılmasından əvvəl və sonrakı
  təhlili, qabaqcıl su analizləri
• Quraşdırma, quraşdırmaya nəzarət və
  dqeyd�yyata alma işləri
• Su təmizləmə cihazının zəmanət üzrə
  və zəmanətdən sonrakı təmiri

SU TƏMİZLƏMƏ SİSTEMLƏRİNİN 
LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

    “AZFİLTER” şirkəti 2009-cu ildən fəaliyyətə 
başlayıb. Bura, Azərbaycanda su təmizləmə ilə 
birbaşa məşğul olan ilk ixtisaslaşmış sərgi 
salonudur. “AQUAPHOR” (Estoniya), “PWG” 
(Belçika), “CINTROPUR” (Belçika), “ECOWATER” 
(ABŞ) , “ERIE” (Belçika), “AQUAFILTER” (Polşa), 
“WATERLOGIC” (Fransa) “GRAF“ (Almaniya) kimi 
dünya səviyyəli şirkətlərin Azərbaycandakı rəsmi 
nümayəndəsi olaraq “AZFİLTER” şirkəti bütün 
ölkə ərazisində su təmizləmə sistemləri üzrə 
geniş xidmət çeşidini təklif edir.
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İNFORMASİYA DƏSTƏYİ
Su təmizləmə sistemlərinin layihələndirilməsi və 
quraşdırılmasına müasir tələblərlə yanaşma, 
keyfiyyətli materiallardan istifadə, peşəkar heyət
müştərilərimizə su təmizləmə sistemləri ilə bağlı 
istənilən problemin aradan qaldırılmasına 
zəmanət verir.

• Su təmizləmə sistemlərinə əlavə  
  avadanlıqların  quraşdırılması.
• Su təmizləmə sistemlərinin təmiri 
  üçün qiymət  təklifinin hazırlanması.
• Ehtiyat hissələrinin qısa zamanda 
  çatdırılması.
• Planlı texniki servisin həyata keçirilməsi

MÜHƏNDİS XİDMƏTLƏRİ
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• Təklif olunan avadanlıqların 
   çatdırılması və   
   quraşdırılması
• Su təmizləmə cihazlarının 
  quraşdırılma məkanında 
  yığılması
• Quraşdırma işləri 
  üçün məkanın əlavə 
  avadanlıqlarla təchiz 
  olunması
• Filterlərin quraşdırılmadan 
  əvvəl və sonra suyun tam 
  və yaxud ekspres analizi;
• Aylıq zəmanət xidməti;
• Sərf olunan cihazların 
  çatdırılması
• Filterlərin planlı şəkildə 
  dəyişdirilməsi
• Su təmizləmə 
  avadanlıqlarının 
  fəaliyyətinin və 
  tənzimlənməsinin 
  yoxlanılması

• Təcrübəli və təsdiq edilmiş 
   kadrlarımızı sizə təqdim 
   edirik.
• Su təmizləmə sistemini 
  bizdən əldə edən hər bir 
  müştərimizi məlumat 
  bazasına daxil edirik.
• Filterlərin yoxlanılmasını 
  həyata keçiririk.
• Quraşdırılmış sistemin 
  növündən asılı olaraq, 
  filterlərin dəyişdirilməsini 
  xatırladırıq.
• Sistemin dəyişdirilmə 
  vaxtını təyin edirik.
• Zəmanətdən sonrakı 
  xidmətimizi həyata keçiririk.
• Həmç�n�n d�gər 
�stehsalçıların filter 
s�stemlər�nə serv�s x�dmət� 
götsər�r�k.

TEXNİKİ DƏSTƏK

TƏQDİMATXİDMƏT TEXNİKİ ŞÖBƏ

• İş günlərində saat 
  9.00-19.00-ə qədər 
  istehlakçıların texniki 
  servis xidmətinə 
  müraciət edə bilərsiniz
• Tel: (+994 12) 437 90 37
• Mob: (+994 55) 222 29 78
• E-mail: servise@azfilter.az
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Aquaphor
water filters

Suda olan allergenlər�n� aradan qaldırır
Su həssas həzm s�stemlər�nə mal�k olan 
�nsanlar üçün et�barlıdır. 
F�lter bütün bakter�yaları, v�rusları və paraz�tlər� 
aradan qaldırır.
Suyu sənaye və kənd təsərrüfatı tullantılarına 
qarşı qoruyur.
Klass�k əks osmos s�stemlər�nə n�sbətən 2 dəfə 
az  yer tutur.
Su �stehsalatı klass�k əks osmos filtr�ndən 2 
dəfə çoxdur.

DWM 102S
Aquaphor

BLACK EDITION

DWM 101S
Aquaphor

Aquaphor DWM 101s Morion əks osmos 
sistemi suyu bütün zərərli çirklərdən 
təmizləyir və onu sağlamlıq üçün faydalı 
edir. DWM 101s Morion tərfindən 
təmizlənmiş su tam təhlükəsizdir. 
Sistem kimyəvi maddələrdən istifadə 
etmədən suyu təmizləyir, bakteriyalar, 
viruslar, o cümlədən xlor və digər 
tullantıları tamamilə aradan qaldırır.

     Əks osmos filterləri (suyun təmizlənməsi üçün membran filtrləri) evdə istənilən suyu yüksək keyfiyyətdə 
təmizləyir. Əks osmos filterlərindən olan Aquaphor- su texnologiyasında inkişaf etmiş bir brenddir.
     Aquaphor su təmizləmə sistemləri unikal dizayna və ergonomik görünüşə görə d�gər su filterlər�ndən 
xüsus� �lə fərqlən�r. Aquaphorun su təmizləmə sistemləri effektiv fəaliyyəti ilə digərlərindən üstündür. 
Aquaphorun önə çıxan unikal modelləri:



Sənaye sahələrində suyun təmizlənməsi üçün, 
mənbəyindən və istifadə təyinatindan asılı olaraq  
müxtəlif filtrasiya növləri təy�n olur. Buna uyğun 
olaraq, aşağıdakı filtrasiya sistemlərinin istifadəsi 
zərurəti yaranır:

Multimedia Qum Filteri -  daxilinikdəki 3 ölçüdə olan kvars mineralları və antrasit sayəsində suyun 
tərkibindəki fiziki çirkləri – qum, daş, pas, gil və s. 20 mikron ölçüsünə qədər effektiv təmizləyir.

Aktiv Kömür Filteri – Xlor və onun törəmələrindən, üzvi çirklərdən, kolloidlərdən təmizləmək və suda olan 
qoxunu önləmək üçün istifadə edilir.

Avtomatik Su Yumşaltma Sistemi – Kationid ionəvəzləy�ci qətran suda olan müvəqqəti codluq ionlarını 
təmizləyərək suyu yumşaltmaqla yanaşı ağır metalları da effektiv təmizləyir.

Dəmir Mangan Filteri (Dəmir önləyici) – Suda olan Dəmir ionlarını təmizləyərək avtomatik olaraq sudan 
kənarlaşdırır.

Ultrafiltrasiya sistemi  - Suyun tərkibindəki mexaniki hissəcikləri 0.2 mikron ölçüyə kimi tam ideal olaraq 
təmizləyir.

Əks Osmos Sistemi – duzlu və yüksək duzlu suları istifadəyə yararlı vəziyyətə gətirir. Əks Osmos Sistemləri 
qida, qeyri-qida sənaye sahələrində, aqrar sahədə, istixanalarda, buxar qazanlarında və s. sahələrdə suların 
təmizlənməsi üçün istifadə edilir.

Ultrabənövşəy� ant�bakter�al sterilizasiya sistemləri – Suyun tərkibindəki mikroorqanizmləri – ecoli, coliform 
və s. təmizləyərək  antibakterial  sterilizasiyanı həyata keçirir.



The Clear Choice
Water Filtration Systems

     Aquafilter Polşa şirkəti olaraq Aquafilter Poland və Aquafilter Europe brend adıyla 
istehsal olunur. Aquafilter 1984-cü ildə Maryland ştatında yaradılmışdır. Aquafilter qida sənayesi, 
kənd təsərrüfatı, yüngül sənaye sahəsində hər növ təmizləmə avadanlığı istehsal  edən bir 
şirkətdir. 90% dən yuxarı məhsulları Almaniya və Polşa zavodlarında istehsal edilir.
     Aquafilterin bütün məhsulları NSF, ROHS, EC, FDA və CE standartlarına əsasən istehsal edil�r. 
Aquafilter gələcəkdə də istehlakçılara sağlam içməli su təmin edilməsi konsepsiyasına riayət 
edəcəkdir. 

• Yüksək keyfiyyət
• Münasib qiymət
• Avropa istehsalı
• B�r il zəmanət 
• Yüksək iş qabiliyyəti
• Geniş çeşid
• Tərəfdaşların etimadı
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• Texniki və içməli su təmizləmə sistemlərinin satışı
• Su təmizləmə qurğularının istehsalı
• Su təmizləmə sistemləri üçün xüsusi quraşdırma   
  materiallarının hazırlanması
• Su təmizləmə qurğularının quraşdırılması və servisi
• Texniki və informasiya dəstəyi

A1000
Aquaphor

A
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rAqua Boss
“Aquaphor” holdinqə daxil olan Aquaboss şirkəti 
artıq 15 ildən çox zaman ərzində su təmizləmə 
sistemləri sahəsində uğurla fəaliyyət göstərir. 
Aquaboss şirkətinin əsas aparıcı istiqaməti içməli 
və texniki su təmizləmə sistemlərinin istehsalı, satışı 
və quraşdırılması, həmçinin müştərilərə texniki 
dəstəyin göstərilməsidir.

AQUABOSS ŞİRKƏTİNİN AKTİV 
FƏALİYYƏT GÖSTƏRDİYİ İSTİQAMƏTLƏR:



Ecowater Systems – ABŞ şirkəti, Q.L. Lindseem 
tərəfindən 1925 –ci ildə yaradılmışdır. 
Şirkət tərəfindən istehsal olunan su təmizləmə 
sistemləri özlüyündə unikaldır. Daimi olaraq 
köhnəlmiş texnologiyaların yeni ləri  i lə 
əvəzlənməsi şirkətin əsas iş prinsipini təşkil edir. 
Məhz bu şirkət ilk olaraq ötən əsrin 40 – cı 
i l l ə r i n d ə  s ü n i  i o n ə v ə z e d � c i  q ə t r a n ı n 
hazırlanmasının patentini almışdır. 50 – ci illərdə 
isə həmin vaxtı istifadə olunan seoliti neftdən 
hazırlanmış süni məhsulla əvəz etmişdir. 1958 – 
ci ildə ilk dəfə olaraq “ekonom hissə” rezervuar, 
rezervuarın içində iondəyişdirici qətran üçün 
duzqabıdan istifadəni tətbiq etmişdir. 70 – ci 
illərdə bir çox yeniliklər - elektro mexaniki 
sayğac , elektron idarəetmə tətbiq olunmuşdur. 

AĞILLI RAHAT ASAN TƏHLÜKƏSIZ

ECOWATER

Bu onillikdə ilk dəfə olaraq Avropada şirkətin 
istehsalı başlamışdır. Ecowater filtrlərinin 
Belçikada yerləşən zavodu Avropa və MDB 
dövlətlərinə öz məhsullarını ixrac edir. Şirkətin 
baş ofisi ABŞ – ın Minessota ştatının Woodbury 
şəhərində yerləşir.
“Ecowater Systems” bütün istehlakçıları əhatə 
edən geniş çeşidli su təmizləmə sistemlərinin 
Xüsusən də bizim ölkəmizdə yüksək tələb 
olunan su yumşaltma sistemləri istehsalını 
həyata keçirir.



Bizim məhsullarımız  
tərəfdaşlarımız tərəfin-dən bütün 
dünyaya yayılır. Biz tərəfdaşlarımızla 
əlaqələrin daima inkişafının 
qayğısına qalırıq. 

“ERIE Water treatment” dünyadakı içməli su ehtiyyatlarının 
qorunmasındakı rolunu dərk edir və buna görə də fəxr edir 
ki, hazırlayıb və istehsal etdiyi məhsullar bu qiymətli 
resursun qorunmasında iştirak edir. Şirkət bütün 
məhsullarını “Earthsafe Technology” fəlsəfəsinə uyğun 
hazırlayır.

EKOLOGİYA

Ekoloji və iqtisadi qazancdan savayı bizim məhsullar 
müştərilərimizə komfort gətirir. Bunun su yumşaltma 
s�stem� olması sudakı dəm�r� təm�zləy�r ərplər� yox ed�r və 
bəz� hallarda suyu �çməl� vəz�yyətə qət�r�r

KOMFORT ƏMƏKDAŞLIQ



QABYUYAN MAŞIN
Sərt su təkcə qablarınızda 
deyil həmçinin qabyuyan 
maşınınızın tərkibində ləkələr 
qoyur. Bu isə qabyuyan 
maşının zəif təmizləməsinə və 
ömrünün qısalmasına 
səbəb olur. Br�ta su 
yumşaldıcısının üstünlüklər�:
• Ləkəsiz qablar
• Yuyucu maddənin 
istifadəsinin azaldılması
• Qabyuyanın maşının uzun 
ömürlülüyünü olması

KOFE APPARATI
Sərt su sizin kofe aparatında ərpin yaranmasına 
və isitmə effektinin azalmasına səbəb olur. Su 
axınını məhdudlaşdırır və daxili hissələrə zərər 
verir. Br�ta su yumşaldıcısının üstünlüklər�:
• Səmərəliliyin qorunması və buxar 
  maşınlarının ömrünün uzadılması.
• Kimyəvi vasitələrdən istifadə etmədən 
  təmizləmə.

BUXAR APPARATI
Sərt su sizin buxar maşınlarınız üçün görünməz 
lakin ölümcül bir düşməndir.Sərt su buxar 
maşınlarının daha tez sıradan çıxmasına səbəb 
olur. Br�ta su yumşaldıcısının üstünlüklər�:
• Səmərəliliyin qorunması və buxar 
  maşınlarının ömrünün uzadılması.
• Kimyəvi vasitələrdən istifadə etmədən 
  təmizləmə.

OPTIMAL VALUE 
FOR YOU BUSINESS

PROFESSIONAL



Texniki Göstəricilər

Giriş-Çıxış 
3Filtrasiya həcmi (m /saat) △P=0.2 bar

Iş təzyiqi

Maksimum İş təzyiqi

0Maksimum İş temperaturu ( C)

Çəki (kg)

Standart filter ( m)

Mövcud həcm (litr)

2Filtrasiya səthi (sm )

və və

NW SERIES
Cintropur 



• həcmi: 500/1750 l
• ölçüləri mm: 1200x600x420
• birləşməsi: DN100/125/150
• material: 100% polipropilen
• blokları bir-birinə bağlamaq üçün 
   xüsusi birləşdiricilər tələb olunur

GRAF

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

50 ildən artıqdır ki, Otto Graf GmbH yüksək keyfiyyətli plastik məhsullar istehsal edir. 1974-cü ildə 
şirkət ilk yağış suyu toplama və saxlama sistemini qurmuşdur. Əsas ofis və əsas istehsal obyektləri 
Almaniyanın Teningen şəhərində yerləşirlər. Yağış sularının və kanalizasiya sistemlərinin təmizlənməsinin 
əsasını ətraf müh�tü qorumaq təşkil edir. Qeyd etmək lazımdır ki, istehsal zamanı təkrar emal olunan plastik 
xammallardan istifadə edilir,  konteynerlərin və yığma blokların, tunellərin daşınması nəqliyyatdan istifadəyə 
qənaət etməyə  imkan verir ki, bu da karbon qazının havaya buraxılmasını azaldır.

Graf tullantı sularının təm�zlənmə bloku
Bu blokun əsas məqsədi suyun sənaye sahələrində, stadionlarda, ticarət mərkəzlərində çəkilməsini tullantı 
sularının təmizlənməs�n� təm�n etməkdir. Graf blokları suyun qurudulması üçün əlavə bir sahənin 
ayrılmasının çətin olduğu yerlərdə quraşdırılması ideal bir seçimdir. 1 m2 -də 10 tona qədər ağırlığa tab 
gətirə biləcək gücə malik olaraq, bu blokları parklarda, nəqliyyatın gediş-gəliş yerlərində yerləşdirmək olar. 
Blokların yüksək struktur qüvvəsi onları 10 qat dərinliyə salmağa imkan verir. Beləliklə, su qurutma sahəsini 
artırmadan su toplama həcmini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq mümkündür.

• 15 kq ağırlığında olan blok 800 kq qırma  daş və yaxud 36 m uzunluğunda olan su  qurutma borusunu 
əvəz edir;
• Çınqıl və digər materiallardan hazırlanmış  borular və yastıqlar tələb etmir;
• Graf 300 ilkin istifadədə 300 litr su qəbul  edir, bu da standart sistemlərdən 3 dəfə çoxdur;
• Tələblərdən və iqlim şəraitindən asılı  olaraq bir neçə (10-a qədər) qat dərinliyə yerləşdirmək mümkündür.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ



OUR CUSTOMERS
BİZİM MÜŞTƏRİLƏR

    



E-mail: info@azfilter.az
www.azfilter.az
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