




Yaxşı Suyun Əhəmiyyəti

Suyun həyat ucun nə qədər muhum oldugunu hər 
kəs bilir. O bizə və planetimizə cox lazımdır. Su bizim 
daxilimizdə və ətrafımızdadır. Bununla belə coxları onu 
labud bir sey kimi qəbul edir. Suyun insanlar ucun 
yerinə yetirdiyi bioloji funksiyalar noqteyi nəzərindən 
onun muhumluyu yuksək dərəcədədir.

Bizim orqanizmimizin ucdə dord hissəsinin sudan 
ibarət oldugu halda, susuz biz cəmi bir necə gun 
kecinə bilərik. Bundan əlavə su orqanizmin mexaniki 
fəaliyyətində də muhum rol oynayır. O bizim 
anatomiya və fiziologiyamızın butun huceyrələri və 
orqanlarının effektiv isləməsi ucun lazımdır.

Suyun orqanizmimizdəki bu qədər muhum roluna 
gorə gun ərzində səkkiz stəkan su icməkdən əlavə, 
icdiyimiz suyun keyfiyyətinə də fikir verməliyik. 
Saglamlıq və yaxsı əhval ruhiyyə ucun icməli su saf  
və qarısıqsız olmalıdır.

Suyu nə ucun təmizləmək lazımdır?

Agır sənaye tullantıları və ətraf muhitin cirkabı 
səbəbindən yer uzundəki suyun tərkibində bir cox 
qarsıqlıqlar əmələ gəlir. Qeyri uzvi qarısıqlar insanın 
halını pisləsdirir, qara ciyərə ziyan vurur, xərcəng 
və digər xroniki xəstəliklər yara bilər. Bundan 
əlavə su hovzələrində bakteriyalar, xəstəlikyaradıcı 
mikroorqanizmlər, curumus bitkilər və heyvan ifrazatı 
kimi uzvi cirkləndiricilər də vardır. Bəzi regionlarda 
yəqin ki, artıq muəyyən cirklənmə səviyyəsinin butun 
icməli su hovzələrinə kecməsi prosesi baslamısdır.

“Müdrik insanın yeganə içkisi sudur.” – Henri David Thoreau



Bu gun qeydə alınan əsas su cirkləndiricilərindən bir necə misal gətirək:

Toksik Metallar (Qurğuşun, Civə, Mis və s.)
Toksik metallar eyni zamanda qeyri-üzvi çirkləndiricilər adlanır. Bir cox toksik metallar xərcəng 
xəstəliyinə səbəb ola biləcək sualanma və xroniki xəstəliklər kimi ciddi problemlər yarada bilər.

Mikrobioloji (E. Coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, və s)
Bioloji çirkləndiricilər parazitlər, bakteriyalar, viruslar, kistalar və sporlar kimi canlı orqanizmlərdir. 

Neft-kimyəvi (Herbisidlər, Pestisidlər, Yuyucu maddələr, VOC, Karsinogenlər və s.)
Netf əsaslı kimyəvi maddələr eyni zamanda “təbii çirkləndiricilər” adlanır. Onlardan bir coxu 
xroniki xəstəliklər, o cumlədən xərcəng xəstəliyinin muxtəlif novlərini əmələ gətirir. Onların bir 
coxlarının orqanizmə olan təsiri hələ tədqiq edilməmisdir.



Bilklərə malik olduqdan sonra secim etmək 
asandır. Evinizdə qurasdırılmıs yaxsı filtrasiya 
sistemi profilaktik nəzarətin və keyfiyyətli su 
təminatının əsas vasitələrindən biridir. Məisət 
suyunun təmizlənməsi texnologiyalarından demək 
olar ki, hər yerdə istifadə olunduguna baxmayaraq, 
insanların coxu bir cox filtrasiya sistemlərinin hansı 
prinsip uzrə isləməsindən xəbərdar deyillər. Bir 
şeyi yadda saxlamaq lazımdır ki, filtrasiya üsulu 
təkcə bir filtrasiya mərhələsindən ibarət deyil. Yalnız 
mükəmməl şəkildə düşünlmüş sistem yüksək 
keyfiyyətli və təhlükəsiz içməli su hasil edə bilər.

Duzgun Su Filtrasiyası Sisteminin 
Secilməsi

Burada əks osmos (RO) və ultrabənövşəyi (UV) 
sistemlər kimi müxtəlif filtrasiya üsullarından isifadə 
edən bir çox filtrasiya məhsulları var. 

Genis yayılmıs fikrə əsasən, Ultrafiltrasiya sistem 
(UF) suyun əvvəlcədən saflasdırılmasının istifadə si 
ilə ev səraitində filtrasiya ucun idealdır və RO və UV 
filtrasiya sistemlərindən ustundur.
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Ultrafiltrasiya (UF) Əks Osmos (RO) Ultrabənovsəyi (UV)

Su filtrində yalnız su təchizatı qurğusunda əvvəlcədən süzülən su istifadə oluna bilər. Filtrdə etibarsız su mənbələrindən, məsələn çaylardan və quyulardan 
daxil olan su istifadə edilə bilməz. Filtr elementinin ömrünü uzatmaq üçün keyfiyyətli ilkin süzgəcdən istifadə etmək tövsiyə olunur.
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Pi-su nədir?

Xüsusilə Yaponiyada məşhur olan Pi-suyu sizin canlı orqanizminizin suyuna (yəni canlı orqanizmi təşkil edən su) çox 
oxşar sudur. O, bütün canlı orqanizmlərdə, o cümlədən insanlarda, heyvanlarda və bitkilərdə rast gəlinən sudur. 

Pi-suyu 1964 –cü ildə bitkilərin fiziologiyası ilə məsgul olan həkim Akixiro Yamasita kəsf etmisdir. Doktor 
Yamasita ozunun və digər alimlərin cicəkləmə hormonu adlandırdıqları hormonabənzər molekulların bitkilərin 
cicəklənməsinə təsiri olub-olmadıgını muəyyən etməyə calısırdı. Nəticədə o, askar etdi ki, toxumun cicəyə 
cevrilməsinə orqanizmdə olan, canlı orqanizmlərin muxtəlif funksiyalarını nizamlayan əsas element- az miqdarda 
iki və ucvalentli dəmir (Fe2Fe3) tərkibli su yardım edir. Bir cox genis tədqiqatlar nəticəsində Doktor Yamasita 
xususi bio-su yarada bildi ki, o da bitkilərə daha surətli cicək acmaga yardım edir. O, bunu “Pi-su” adlandırdı.

Pi-su keramik məmulatdan kecirilmis suya Fe2Fe3 əlavə etməklə əldə olunur. Suya Fe2Fe3 əlavə edən zaman 
azad radikalların miqdarının ifrat artımının qarsısı alınır. Məhz bu yolla HomePure filtri Pi-su yaradır.

HomePure su filtrasiya sistemini 
nə üçün seçməli olduğunuzun 
Siz, müxtəlif filtrasiya mərhələrinin sadə və vahid idarəetməsi ilə su 
süzülməsinin xüsusi üstünlüklərindən, habelə yüksək gigiyena və 
sağlamlıq şərtlərindən yararlana bilərsiniz:

Sizə sağlam və təmiz su bəxş edir
HomePure sistemi təmiz icməli suyu təmin edir.

Faydalaı minerallar kecir, qarısıqlar isə qalır
HomePure su filtri təbii şəkildə balanslaşmış su hasil edir, belə 
ki, o, təbii mikroelementlərin süzgəcdən keçməsinə şərait 
yaratmaqla yanaşı, müəyyən zərərli maddələrin süzülməsini 
təmin edir. Filtr xlorun 97%-ni, bulanıqlığın 99%-ni, VOC-
ların (Buxarlanan üzvi birləşmələr) ümumilikdə 46 növünün, 
məsələn, atrazin, karbofuran, lindan, simazin və toluolun 99%-
ni, habelə ağır metalları (Hg, Pb, Cr, Fe, Al, Cu), herbisidləri, 
pestisidləri və TTHM-ləri (trihalometan) kənarlaşdırır.

Dadı gozəl və iysizdir
HomePure suyu daha təmiz, təravətli və dadlıdır. 

HomePure suyu-Pi suyudur

Sizin Həyat Fontanınız

Ağır metalların azalması müstəqil KEWWI (Koreya) 
laboratoriyası tərəfindən ölçülmüş və dəyərləndirilmişdir.
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Bu bəyanat NSF International tərəfindən hələ qiymətləndirilməmişdir və bu məhsulun/komponentin NSF tərəfindən 
sertifikatlaşması ilə təsdiqlənməmişdir.



Asan quraşdırma və 
filtr kartric dəyişdirici
HomePure peşəkar suçəkmə 
və alətlər tələb olunmadan bir 
neçə saniyə ərzində quraşdırıla 
bilən masaüstü filtrdir. Onun 
filtrasiya elementini vaxtı 
gəldikdə dəyişmək də çox 
asandır. Ağıllı indikator sizə 
süzgəcin istismar müddətinin 
başa çatmasını göstərəcəkdir: 

1) Sərfölçən vasitəsi su sərfini 
hesablayır (4,320 litr); 

2) Taymer vasitəsil istifadə 
müddətini hesablayır (12 ay). 
Bunların hər hansının birinci 
istismara yararlı olmadığından 
asılı olaraq, ağıllı indikator 
filtr elementin nə vaxt 
dəyişdirilməsinin lazım olduğu 
barədə siqnal səsi verəcəkdir.
 
İstifadədə asan dizayn
HomePure su təmizləmə 
sistemi zərif, mukəmməl 
və funksional olaraq sizin 
muasir mətbəxinizə ideal 
səkildə yarasacaq. Onun 
elastik birtərəfi paslanmaz 

HomePure su filtrasiya sistemini nə üçün seçməli olduğunuzun 9 səbəbi
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Dunya səviyyəli keyfiyyət/  
Alman dizayı/ 
Yapon texnologiyası /  
Koreya istehsal
Koreya istehsalı olan HomePure 
sistemi dunya səviyyəli 
komponent və detallardan 
hazırlanmısdır. Burada muasir 
alman dizaynı və yapon 
texnologiyası birləsmisdir.

7-pilləli filtrasiya sistemi
HomePure yeddi filtr aşqarlı 
mexaniki Ultrafiltrasiya (UF) 
sistemindən ibarət yüksək 
keyfiyyətli su süzmə qurğusudur. 
Bu o deməkdir ki, yeddi 
süzülmə pilləsi tək filtr elementə 
yerləşdirilmişdir. Düzgün 
seçilmiş filtr aşqarı və onun 
texniki xüsusiyyətləri filtrin suyun 
süzülməsini təmin edəcək 
şəkildə təmiz və təhlükəsiz 
işləməsinə imkan verir. 

polad borusu su filtrinin yerini 
dəyişmədən içməli sudan geniş 
radiusda istifadə etməyə imkan 
verir və həm də bakteriyaların 
və ya tozun təkrar filtrə daxil 
olmasının qarşısını alır.

Elektrikə ehtiyac yoxdur
Bir cox osmos və ya 
ultrabənovsəyi sualar istifadə 
olunan filtrasiya sistemləriondən 
fərqli olaraq, HomePure 
mexaniki ultrafiltrasiya qurgusu 
olaraq, elektroenerji sərfi tələb 
etmir, deməli minimal xərclərlə 
saf suyu təmin edir.

Sizin Həyat Fontanınız
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1.  Qalıqların ilkin filtri

Polietilen və ikiqat netkan materialından olan 
əvvəlcədən təmizlik filtri 5 mikrondan (5/1000 mm) 
artıq olcudə mohkəm cokuntu, cirk və qum qalıqlarını 
effektiv səkildə saxlayır.

2.  Aktiv Karbon Blok Filtri

Təkmilləsmis HomePure aktivləsdirilmis komur 
tərkibli filtri daha keyfiyyətli kimyəvi absorbsiya 
və mexaniki filtrasiyanı təmin edir. Bundan əlavə 
HomePure aktivləsdirilmis komur tərkibli filtr genis 
filtr sahəsi ilə fərqlənir və qranulalı aktivləsdirilmis 
komur tərkibli filtrdən daha yuksək effektlə 
cirklənmənin qarsısnı alır.

3.  Aktiv Karbon Keramik Kürələr

Aktivləsdirilmis komur tərkibli saxsı kurəciklər 
asagı temperaturda xususi səthli kurəciklər səkildə 
hazırlanmıslar və bu zaman butun faydalı funksiyaları 
qotuyub saxlayan cox nazik və nəcib metodlardan 
istifadə olunmusdur. Kurəciklər dadı yaxsılasdırır, 
absorbsiyanın yuksək səviyyəsini təmin edir və iyləri 
aradan qaldırır.

4.  Yaponiyadan Pi-su Keramika

Pi-su tərkibli saxsı filtr aktiv oksigenin zərərli təsirini 
neytrallasdırır, təhlukəli ionların təsirini aradan qaldırır 
və tursuma-bərpa reaksiyasına nəzarət edir.

Təsiri: Pas və 5 mikrondan artıq olcudə cokuntuləri təmizləyir

Təsiri: Xlorun 97%-ni, bulanıqlığın 99%-ni, VOC-ların (Buxarlanan 
üzvi birləşmələr) ümumilikdə 46 növünün 99%-ni, TTHM-ləri 
(trihalometan ≤ 0.1 mq/l) və/yaxud NSF 53-də Cədvəl 17-də 
verilmiş digər kimyəvi maddələri (İstifadəçinin məlumat kitabına 
bax uzaqlaşdırır)

Təsiri: Xlorun 97%-ni, bulanıqlığın 99%-ni, VOC-ların (Buxarlanan 
üzvi birləşmələr) ümumilikdə 46 növünün 99%-ni, TTHM-
ləri (trihalometan ≤ 0.1 mq/l) və/yaxud NSF 53-də Cədvəl 
17-də verilmiş digər kimyəvi maddələri (İstifadəçinin məlumat 
kitabına bax uzaqlaşdırır); pis dadı və qoxunu azaldır

Təsiri: Tursuma və dagılmanın qarsısını alır

1944-cü ildən etibarən NSF İnternational The Public Health and Safety Company™ (İctimai Sağlamlıq və Təhlükəsizlik Şirkəti), müstəqil və 
qeyri-kommersiya təşkilatı kimi öz fəaliyyətini məhsulları sertifikasiya etməklə istehlakçılar üçün daha təhlükəsiz dünya yaratmağa, və ərzaq, 
su və gündəlik tələbat məhsulları üçün standartların hazırlanmasına həsr etmişdir.

NSF yeganə üçüncü tərəf sınaq müəssisəsidir ki, NSF şəhadətnaməsini ala bilməzdən qabaq, hər bir məhsulun hasil edilməsinin bütün cəhətlərinin 
tam şəkildə dəyərləndirilməsini həyata keçirir. Məhsulların üzərindəki NSF nişanı onların NSF tərəfindən tətbiq olunan sərt standartlara və məhsulların 
sertifikatlaşması proqramlarına uyğun gəlmək üçün hərtərəfli sınaqlardan və material təhlilindən keçmiş olmasına dəlalət edir. 

 Bu sistem, NSF International tərəfindən, dad/qoxu, xlor, bulanıqlıq, buxarlanan üzvi birləşmələrin (VOC) 
azalması ilə bağlı NSF/ANSI 42 və 53-cü standartlarına əsasən sınaqdan keçirilmiş və yoxlanılmışdır

Bu müraciət NSF International tərəfindən hələ 
qiymətləndirilməmişdir və bu məhsulun/komponentin 
NSF tərəfindən sertifikatlaşması ilə
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7.  Antibakterial Gümüş tökümlü daş

Neoorqanik birləşmə materiallarından hazırlanan 
antibakterial Gümüş tökümlü daş bakteriyalar və 
yosunların öldürülməsi üçün mükəmməl vasitədir və 
bu bütün filtr boyunca hərəkət edən gümüş (Ag+) 
hesabına baş verir. Beləliklə, suyun filtrdə qalan 
çöküntüləri çirklənmir və bakteriyalar təkrar filtrə 
daxil olmur.

6.  Ultrafiltr dəlikli lifli pərfə

Ən kiçik bakteriyanın ölçüsü 0.2-03 mikron təşkil 
etdiyinə görə (məsələn saçın ölçüsü 70-140 
mikrondur) HomePure Ultrasüzmə (UF) membranı 
məsamlərinin ölçüsü 0.01-0.1 mikron olan içiboş lifli 
membran sayəsində bakteriyaların və mikroskopik 
çöküntülərin azalmasını təmin edir. Bununla belə, 
UF membranı sudakı faydalı mineralların keçməsinə 
şərait yaradır.

5.  Turmalin keramik Kürələr

Turmalin tərkibli saxsı kürəciklər su molekullarının 
salxımlaşmasını azaldır, və həm də antibakterial və 
iysizləşdirmə xüsusiyyətlərinə malikdir ki, bununla 
suyun süzülməsi yaxşılaşır. Onlar suya yaxşı 
dad verir və sağlamlıq üçün faydalı olan mineral 
mikroelementlərlə zəngindir.

Təsiri: antibakterial xassələrə malikdir, suyu təmizləyir və bakteriyaların 
artımının qarsısını alır

Təsiri: Bağırsaq çöplərinin və E bakteriyaların 100%-ni 
uzaqlaşdırır; bakteriyaları və mikroskopik çöküntüləri azaldır

Təsiri: molekullarının birləsməsini azaldır, antibakterial və 
dezodorasiya edici xususiyyətlərə malikdir və suyu ionlasdırır 
və qələviləsdirir

KEWWI Korea Environment 
& Water Works Institute 
(Koreya Ətraf Muhit və Su 
Institutu), Koreya  

Consolidated Laboratory 
(M) Sdn Bhd, Malaysia

HomePure markalı su süzgəcinin bir nümunəsi SIRIM tərəfindən 
sınaqdan keçirilmişdir. QAS International Sdn Bhd. Süzülmədən 
sonra götürülmüş su nümunəsi "Twenty-Fifth Schedule of Food 
Regulations 1985" cədvəlində verilmiş müəyyən elementlərə qarşı 
sınaqdan keçirilmişdir. Ətraflı məlumat üçün sınaq hesabatına baxın: 
№ 2010KL0408, 31 mart 2010-cu il

TÜV SÜD PSB, Sinqapur (Test hesabatı: 719165835-CHM10-EKH)
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