


BİZ KİMİZ?

NELER YAPIYORUZ?

2003 yılında Plast Grup olarak Konya’da kurulan firmamız plastik kalıp, kompozit 
ürünler, modelleme ve kalıp projeleri geliştirerek; otomotiv, iş makinaları, gıda 
sektörü, savunma sanayi ve mobilya dekorasyon sektörlerine spesifik ürünler 
üretmiştir. 

2019 Yılında Dokuz Atlı Savunma Sanayi Ltd. Şti. ni kurarak Savunma sanayisine 
zırhlı araç parçaları, insansız hava aracı kalıp ve parçalarını üretmeye 
başlamıştır.

17 yıllık bir birikim ile Turizm sektörüne yönelik ilk projemizi 2019 yılında . Waqua 
Markası adı altında ilk ürünü olan İkarus Duş Kabini ve İkarus Dezenfektan ile 
sektörde dikkati üzerine çekmeyi başarmış olan firmamız, yine Turizm sektörüne; 
Denizaltı, Helikopter, Denizaltı Seyir Katamaranı, Suda ve karada hareket 
kabiliyetine sahip Karavan, Su üzerinde yüzen Kamelyalar üretimi yatırımlarını 
gerçekleştirerek ar-ge çalışmalarına başlamıştır. 



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

230 kg taşıma kapasitesi

YENİ NESİL DUŞ KABİNİ

#çokhavalı

1000 kişilik kart tanımlama ve
takip sistemi

antibakteriyel yüzey
Konforlu silinebilir temizlenebilir

Uzun Ömürlü, sorunsuz gövde
yapısı

İstenilen renk seçeneklerinde 

24 volt düşük voltaj tesisatı

Düşük su basıncında çalışma

%100 yerli yazılım

Ürün Ağırlığı:100 Kg

kabiliyeti (Min 1 Bar)

Dayanıklı fiber şase
Korozyon oluşumunu önleyen yüzey
Yönetici paneli kart okuma sistemi

Gece aydınlatmalı led duvarlar

Minimum su sarfiyatına sahip 
basınçlı fıskiyeler

Mp3 müzik çalma seçeneği

Otomatik kapanır açılır (3 dk) 
Selenoid Vana Teknolojisi

Su Tasarruflu 
Fıskiyeler

Kaymaz Ayak
Tabanlığı

Led Yan Duvar
Paneli

Estetik ve Sağlam
Gövde

Antibakteriyel
Korozyona ve Tuza
Dirençli

Akıllı Sensör
Teknolojisi

136 cm262 cm
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

Antibakteriyel fiber gövde Multimedya led ekran

Kulaklık çıkışı

Wi-fi bağlantı

Mp3 çalma

Masaj özelliği

%100 yerli yazılım

Serinletici buhar

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

YENİ NESİL ŞEZLONG

#çokhavalı

Kontrol paneli gölgelik

Su geçirmez, leke tutmaz
ve yıkanabilir kumaş
Ayarlanabilir ayak ve baş kısım

Güneş enerjisi paneli

Soğutucu muhafaza dolabı
Usb ile şarj imkanı

Şifreli dolap

Anti Bakteriyel
Korozyona ve
Tuza Dirençli

Su Geçirmez, Leke 
Tutmaz, Yıkanabilir 
Kumaş

Ayarlanbilir
Ayak ve Baş Kısım

Antibakteriyel Fiber
Gövde

Güneş Enejisi
Paneli

190 cm 190 cm
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

Antibakteriyel ve korozyona dirençli 
kompozit gövde

YENİ NESİL DEZENFEKTAN

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Kaydırmaz taban

Yüksek basınçlı pompa sistemi 
ile solüsyonu partiküller halinde  
püskürtme özelliği

Yönetici panelli kart okuma sistemi

230 kg taşıma kapasitesi

Sisleme : Ayarlanabilir nozul özelliği 
var
Basınç: Ayarlanabilir 

Kullanılan materyal: Fiber glas malze-
meden gövde veya polietilen (termo 
plastik) malzemeden üretilebilir.

24 Volt ile çalışma özelliği
Farklı renk seçenekleri
%100 yerli yazılım
1 yıl garanti süresi
Ürün Ağırlığı:100 Kg

Led aydınlatma sistemi

Çoklu dil sesli uyarı sistemi

Harekete duyarlı sensör özelliği
Tekli solüsyon ve  ikili solüsyon         
dozajlama özelliği

Yedi noktadan solüsyon püskürtme 
sistemi

136 cm262 cm
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360 Derece
Döner Taban

Raporlama
Özelliği

Parmak İzi
Okuma Özelliği

UV özelliği ile 
Kendini
Temizleyebilme

Kamera ve 
Fotoğraflama Desteği

Termal kamera ile 
Vücut Isısı Tespiti



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Antibakteriyel ve korozyona dirençli aluminyum gövde

6 noktadan solüsyon dezenfekte sistemi

Harekete duyarlı sensör özelliği

Tekli solüsyon ve ikili solüsyon dozajlama özelliği

Yüksek basınçlı pompa sistemi ile solüsyonu partiküller halinde 
püskürtme özelliği

24 volt çalışma özelliği

%100 yerli yazılım

Modüler kurulum, pratik montaj

Su geçirmez antibakteriyel dış yüzey

Kapalı kutu ölçüsü :140x60x15

Ürün Ağırlığı:40 Kg

Ayarlanabilir nozul özellik

YENİ NESİL DEZENFEKTAN



KONSANTRE KLORDİOKSİT
(DEZENFEKTAN SOLÜSYONU)

Sanitime ( Stabil likit Klordioksit) kimyasal bir bileşiktir. Bir klor , 
oksijen atomu içerir. En önemli özelliği oldukça kararsız bir yapıda 
olmasıdır. Bu özellik sanitime (Stabil likit Klordioksit) patojenleri 
öldürmedeki başarısının sırrıdır. Oksitleyici ajanlar, elektron kay-
naklarından kolayca elektron  alabilen verme eğiliminde oldukları 
için bu özellik oldukça önemlidir. Bununla birlikte, sağlıklı dokular 
ve oksijenle beslenen mikroorganizmalar sanitime (Stabil likit 
Klordioksit) etkilenmezler.

Bilindiği gibi doğal mekanizma gereği hem insan hem de hayvan 
organizmaları enfeksiyonlara karşı oksitlenmeyi sürekli kullanmak-
tadır. Bununla birlikte kanda bulunan oksijenin normal seviyeleri 
hastalık durumu söz konusu olduğunda patojenlerin tümünü 
öldürmeye yetmez. Bu durumda destekleyici olarak sanitime      
(Stabil lilit Klordioksit) vasıtasıyla oksijen göndermek, hastalıklara 
karşı verilen mücadelede kesin çözümü getirir. Sanitime ( Stabil 
likit Klorsioksit) kararsız olması patojenlere karşı verilen mücadele-
de en önemli özelliğidir. Bu özellik sanitime (Stabil likit Klordioksit) 
direnç olmadan aynı dozda uzun yıllar kullanılmasını mümkün 
kılar.

Sanitime (Stabil likit Klordioksit) güçlü oksidan bir maddedir. Serbest klor içermez. Serbest radikal oluşturan tek biosiddir. Serbest radikal oluş-
turabildiği için son derece hızlı sporidal etki gösterir. sanitime (Stabil likit Klordioksit) kendine özgü elektron değişim mekanizması vardır. Organik 
moleküllerin elektrondan zengin merkezine saldırır. Bir elektron transfer edilir ve sanitime (Stabil likit Klordioksit), klorite (ClO2-) indirgenir. Temas 
ettiği yüzeyler için reaktif bir radikaldir ve etkisini oksidasyon ile gösterir. Mikroorganizmalar inaktif durumdayken de etkilidir. sanitime (Stabil likit 
Klordioksit), mikroorganizmaların hücre duvarları ve membranlarını dağıtarak onları öldürür ya da infektivitelerini yok eder. Organizmanın hücre 
duvarını parçalayarak hücre içindeki aminoasitlerle etkileşime girer 
sanitime (Stabil likit Klordioksit), ayni zamanda mikroorganizmanın enzim yapısını ve fonksiyonlarını bozar,sentezi durdururHücrenin ölümüne yol 
açar. Yağ asitleriyle de etkileştikleri bildirilmiştir. 
DNA ve RNA üzerine ya etki etmez ya da çok az etki etmesine rağmen protein sentezini durdurur. Virüslerde ise protein üretimini durdurarak elimi-
ne eder. 
Suda çözünen güçlü bir oksidandır, bu nedenle suda uzun süreli olarak kalıcıdır. 
Çapraz bulaşma veya yeniden kirlenme potansiyelini azaltır. 
Kullanılacak suda herhangi bir pH sınırlaması yoktur. Yüksek etkinliğini pH’dan bağımsız olarak devam ettirir. 
sanitime (Stabil likit Klordioksit) dezenfektan (sterilizasyon) yetenekleri, yağların varlığında asla azalmaz, çünkü çok seçici bir dezenfektandır. Yağlar, 
proteinler, vücut sıvıları vb biyolojik yapılarla çok az kimyasal reaksiyona girer. 
sanitime (Stabil likit Klordioksit) suyun içerisinde kokusuzdur, metaller üzerinde çok düşük aşındırıcı etkisi vardır. Rendering tesisleri ve diğer alanlar-
daki koku kontrolünde tek başına uygulanır.

NEDEN SANİTİME (STABİL LİKİT KLORDİOKSİT)?
Uygulama sahasında jeneratör ekipmanına gerek kalmaz, bidon ile sevk edilebilir.

Tek üründür, çoklu kimyasal kullanılmaz

Ürün kullanımı için özellikle eğitilmiş bir personele gerek yoktur.

Ekipman bakımı olmadığı için arızalardan kaynaklanan sebeplerden dolayı üretim kesintisi 
olmaz.

Tehlikesi yoktur. Gaz formunda olmadığı için çalışanlarda zehirlenme tehlikesi yapmaz. 

Kullanılması son derece kolaydır. Operasyon işlemii jenaratör formunda olduğu gibi sorumlu 
(gaz çıkışı, sıcaklık ve hava akımı) değildir.

Dağıtım için regülatöre ihtiyaç duymaz.

KLORDİOKSİT NEDİR?

KÜÇÜKBAŞ, BÜYÜKBAŞ VE KANATLI HAYVANLAR İÇİN DE KULLANILABİLİR.



+90 332 502 02 95

info@waqua.com.tr

waquaturimekipmanlari

waquaekipman

waquaekipman

waqua

Waqua Luxury Hotel Equipments

www.waqua.com.tr
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