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İNKİŞAF KONSEPSİYAMIZ

Məhsullarımızın keyfiyyəti, 
təhlükəsizliyi, eləcə də istehsal 
prosesinin ekoloji baxımdan 
həssas, yenilikçi, rasional, 
prinsipial, məsuliyyətli olması 
və dezinfeksiya sahəsində lider 
olan, münasib qiymətə təklif 
edilən, ölkəmizdə və region 
ölkələrdə ən çox istifadə edilən 
brendə çevrilməkdir.

MİSSİYAMIZ

Elm va texnologiya sahəsində 
baş verən ən son yeniliklərdən 
daima xəbərdar olmaq və hər 
dəfə bizdən gözləniləndən də 
üstün səviyyədə xidmətlər 
göstərmək; keyfiyyət, etibarlılıq 
və iş əxlaqı ilə əlaqədar heç bir 
güzəştə getməmək.

Əməliyyat sahələri və Ofislərdə

Sənaye Müəssisələrində

Otellərdə və İdman komplekslərində

İstixana və Aqrar sektorda

Tibb Müəssisələri və Xəstəxanalarda

Xidmətlərimiz

HAQQIMIZDA

“Aqualink” MMC 2010-cu ildən 
bəri ölkəmizdə su təmizliyi və ha-
zırlanması sahəsində fəaliyyət 
göstərməkdədir. Şirkətimiz Avro-
panın fiziki və kimyəvi cəhətdən 
suyun təmizlənməsi sahəsində 
ixtisaslaşmış bir çox müəssisəsi-
nin Azərbaycan nümayəndəliyini 
həyata keçirir.



Məhsullarımız
Mexaniki sistemlər

FİLTRASİYA SİSTEMLƏRİ

Separator (Ayırıcı) Filtri,
Təzyiq Filtri, Multimedia Filtri 
Kartric və Torba Filtri, Dəmir
və Manqan Filtri, Aktiv
Karbon Filtri, Yumuşatma
sistemləri, Yüksək bulanıqlı
sular üçün  CaspiFloc
paket sistemlər

KONTEYNER SİSTEMLƏRİ

“Aqualink” şirkəti unikal və kom-
pakt sistemlər təklif edir. Bu sistem-
lər istifadəsi rahat, hazır “qoş və 
istifadə et” prinsipinə əsaslanaraq 
hazırlanmışdır. Əlavə inşaat tələb 
etməyən sistem lazımı bütün 
texnoloji yeniliklərlə təchiz edilmişdir. 
Standart sistem təkliflərimiz:
• Aktivləşdirilmiş karbon filteri
• Multimedia filtri
• UV dezinfeksiya 
• Kimyəvi maddələr üçün
dozajlama stansiyası

ULTRA FİLTRASİYA SİSTEMLƏRİ

Ultrafiltrasiya (UF) metodunda 
süzmə prosesi, mayenin yarı keçirən 
bir membrandan hidrostatik təzyiq 
təsiri ilə keçirilməsi prinsipinə daya-
nır. Bizim təqdim etdiyimiz filtrlər 
avropanın ən keyfiyyətli istehsalçı-
larının məhsullarıdır. Texniki dizayn 
və layihələndirmə mütəxəssisləri-
miz tərəfindən ən yüksək standart-
lara uyğun hazırlanmaqdadır. Bu 
sektorda biz INGE, GE, BASF kimi 
firmalarla əməkdaşlıq edirik. Su tə-
mizləmə sistemindəki digər texno-
logiyalarla integrasiya edilən UF: 
koloit, protein, bakteriya, pirogen və 
makromolekulların sudan ayrılması-
nı təmin edən ideal bir metoddur.

UV (ULTRAVİOLET)
SİSTEMLƏRİ 

Su saflaşdırılmasında kimyəvi 
vasitə istifadə edilmədən həya-
ta keçirilən metod ultra bənöv-
şəyi şüalanma ilə dezinfeksiyadır. 
Şirkətimiz tərəfindən təmin edilən 
ultra bənövşəyi şüalanma (UV) 
sistemlərimiz su sterilizasiyasında, 
su saflaşdırılmasında, suların de-
zinfeksiyasında geniş tətbiq edil-
məkdədir. Ultra bənövşəyi sistem-
lərimizin lampaları dünya markası 
olan “Philips UV Lamps” tərəfin-
dən təchiz edilməkdədir. 



ƏKS OSMOS SİSTEMLƏRİ

“Aqualink” şirkəti tərəfindən 
təqdim edilən əks osmos sistem-
ləri bütün dünya standartları-
na uyğun şəkildə hazırlanmaqla 
yanaşı, sistemin yığılmasında ən 
keyfiyyətli material və avadan-
lıqlardan istifadə edilir. Biz mem-
bran filtrlər seçimində, eləcə də 
istər pompa, istərsə də siyirtmə və 
klapan seçimlərimizdə Avropanın 
qabaqcıl istehsalçılarına üstünlük 
veririk. Şirkətimiz büdcənizə uyğun 
tam keyfiyyətli sənaye tipli, məişət 
və ofislər üçün Əks Osmos Sistem-
ləri təqdim edir. 

TULLANTI SU TƏMİZLƏMƏ 
SİSTEMLƏRİ

Tullantı Su Təmizləmə Sistemləri-
miz məişət tipli tullantıların yerli qa-
nunvericiliyə və ətraf mühitə zərər 
vermədən təmizlənməsi prosesini 
həyata keçirən kompakt təmiz-
ləmə sistemlərdir. Sistemdə istifadə 
edilən avadanlıqlar fərqli kirlilik sə-
viyyəsi və axın həcminə görə dizayn 
edilərək davamlı performans
göstərir.

“Aqualink” şirkətinin paket təmiz-
ləmə sistemi SBR prosesi əsası ilə 
çalışan məişət tipli tullantı su tə-
mizləmə sistemləri istənilən həcm 
aralığında xidmət göstərməkdədir. 
Şirkətimizin təqdim etdiyi tullantı 
su təmizləmə sistemi infrastruk-
turu olmayan yaşayış yerlərində 
rahat montaj və istifadə, eləcə də 
asan texniki servis xüsusiyyətləri 
ilə effektiv çözümlər təqdim edir. 

Şirkətimizin təqdim etdiyi su tə-
mizləmə sistemləri kompakt dizayn 
edilməklə çox qısa bir çalışma nəti-
cəsində montajı həyata keçirilərək 
istismara verilir. Sistem istismara 
qəbul edildikdən sonra davamlı bir 
operator tələbi olmadan günlük 5 
dəqiqəlik bir kontrol ilə problemsiz 
fəaliyyət göstərməkdədir. Palçıq 
boşaltma proseduru ortalama 3-4 
ayda bir edilir.



Ağıllı su sistemləri su şəbəkələrinin 
məhsuldar və düzgün idarə edilmə-
si üçün lazım olan bütün texniki 
və dəqiq məlumatların texnoloji 
həllərlə toplanaraq analiz edilməsi, 
analizlərə uyğun həll və yaxşılaşdır-
ma işlərinin təklif etdiyi bir sistem-
dir.

Ağıllı
su sistemləri

Ağıllı su sistemlərinin düzgün is-
tifadəsi su tullantılarını düzgün 
anlamaqla başlayır. “Aqualink” 
şirkəti ağıllı texnologiya təklifləri-
ni, imkanlarını və əməkdaşlıqları 
genişləndirərək suyun qabaqcıl 
texnologiyalarla təmizlənməsini və 
tənzimlənməsini təqdim edir.

İnnovasiyaya və sifarişçinin tələb-
lərinin təmininə yönələn həllər 
təqdim edən şirkətimiz, tullantı 
sularının sənaye müəssisələrində 
və kommunal təsərrüfatlarda tə-
mizlənməsi üçün layihələndirmə, 
etibarlı texnologiya və texniki 
servis təklif edir. Bizim məqsədi-
miz müştərimizi sudan və tullan-
tılardan gəlir əldə etməsini təmin 
etmək və dəyərli xammalı bərpa 
edib səmərəli təkrar istifadəyə 
təqdim etməkdir.

Tullantı sularının 
təmizlənməsi və təkrar istifadəsi

Su meliorasiyası (çirkab suyu-
nun təkrar istifadəsi) çirkab su-
yunun başqa məqsədlər üçün 
yenidən istifadə edilə bilən suya 
çevrilmə prosesidir. Təkrar isti-
fadəyə bağların və əkin sahələ-
rinin suvarılması və ya yerüstü 
və yeraltı suların doldurulması 
daxil ola bilər. Yenidən istifa-
də olunan su yaşayış yerlərin-
də, müəssisələrdə və sənayedə 
müəyyən ehtiyacların ödənil-
məsinə yönəldilə bilər və hətta 
içməli su standartlarına çata-
na qədər təmizlənə və istifadə 
edilə bilər.



XLORDİOKSİD

Şəbəkə, heyvandarlıq və əkinçilik 
təsərrüfatlarında, istehsalat müəs-
sisələrində və xəstəxanalarda istifa-
də edilən suların təmizlənməsində, 
səthlərin, habelə dekorativ və üzmə 
hovuzlarının dezinfeksiya edilməsin-
də istifadə olunur. Xlordioksid xlor 
deyildir, xüsusi metodlarla bir xlor 
və iki oksigen atomunun birləşmə-
sindən əldə edilən tamamilə fərqli 
bir kimyəvi birləşmədir. 
“Aqualink” şirkətinin təqdim etdiyi 
xlordioksid bakteriya, virus, göbələk, 
yosun, parazit və kifə qarşı 99.9% 
effektivdir. 

KİMYƏVİ MADDƏLƏR

“Aqualink” Şirkəti tərəfindən təklif 
olunan kimyəvi maddələr dünyanın 
müxtəlif ölkələrinin laboratoriyala-
rında suların və boruların təmizlən-
məsində sinaqdan keçirilmiş və yük-
sək keyfiyyətli məhsullardır. Kimyəvi 
maddələrimiz bütün lazımı sertifi-
kat və lisenziyalarla təmin edilib.

ŞİRKƏTİMİZİN TƏQDİM ETDİYİ
DİGƏR KİMYƏVİ MADDƏLƏR:

- Antiskalant Maddələr

- Qazanxana və Soyutma  sistemləri 
üçün kimyəvi maddələr

- Poli Alüminium tərkibli çökdürücü 
 maddələr (koaqulyantlar) 

- Flokulyantlar

- Regenerasiya üçün texniki kimyəvilər 
(Sulfat turşusu, Kaustik soda, Xlorid 
turşusu, Natrium Xlor (texniki duz))

- Müxtəlif ölçülü aktivləşdirilmiş 
kömürlər

- Müxtəlif ölçülü kvars qumlar 

- Yumuşaldıcı qatranlar – (Reçinə)

- BASF Glythermin–
(MonoEthylenGlycol)


