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HAKKIMIZDA

ARITIMSAN WATERMAKERS ileri teknoloji, kullanım kolay-

lığı ve yüksek performans gibi özelliklerin bir araya toplandığı 

nitelikli, verimli ve amacı karşılayabilecek ürün üretimini ilke 

edinmiştir ve bu ilkeden yola çıkarak yurt içi ve yurt dışındaki 

birçok müşterisine doğru kaliteyi, en üstün hizmeti  sunabil-

mek için çalışmaktadır.

Geniş ürün yelpazesi ile kurulduğu yıldan bu yana küçük 

teknelerden yatlara, mega yatlara, büyük ticari gemilere, yük 

gemilerine kadar tüm deniz araçları, tatil köyleri, yat limanları 

ve küçük yerleşim birimleri için artık vazgeçilmez olan deniz 

suyundan tatlı su üretim sistemlerinin öncülüğünü yapmakta, 

ürettiği kompakt veya modüler watermaker üniteleri ile tatlı 

su ihtiyacını karşılamaktadır.

Sistemlerimiz sadece tatlı su üretmek için değil, aynı zamanda 

daha güvenilir, daha uzun ömürlü olmaları ve müşterilerimi-

zin gönül rahatlıyığla kullanabilmeleri amacıyla tasarlanmıştır. 

Kendini kanıtlamış bu sistemler, güvenilirliğin ve müşteriye 

satış öncesi ve sonrası verilen desteğin en üst düzeyde ve son 

derece önemli olduğu yerlerde öncelikli seçimdir.

Konusunda uzman kadrosuyla özellikle yatlarda ve tekneler-

de kullandığı sistemi bedava keşif, temiz su depo bağlantısı, 

deşarj hat bağlantısı, özel seçenekler olanağı ve yatlara özel 

tasarımıyla başarıyla projelendirmekte, üretmekte ve uygula-

maktadır.

Tuzlu suyun bol, tatlı suyun zor bulunur olduğu yerlerde en 

ideal çözüm bir ARITIMSAN WATERMAKER sahibi olmaktır. 

HERO OF OCEANS ile deniz ve okyanuslardan yat ve kıyılara 

gelen tatlı suyunuz asla tükenmeyecek.
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ABOUT US

HERO OF OCEANS

ARITIMSAN  WATERMAKERS ARITIMSAN has adopted to 

manufacture gualified, efficient products that are supplying 

the function as a princible and high tech, ease of use, high 

performance are banded together at these products. Based 

on this princible, we try to offer our domestic and foreign 

customers correct quality, best service.

With wide product range, our company manufactures 

desalination systems and leads of these systems that are 

necessary now for are vessels from small crafts to yachts, 

merchant ships, cargo boats and for resiorts, marinas, small 

villages since foundation year and satisfies the fresh water 

needs by compact or modular watermaker units.

Our systems are not only engineered to create fresh water, also 

engineered to be more conwenient to last longer and to give 

its customers more peace of mind. These well-proven systems 

are the preferred selection for any aplication where ultimate 

realibility committed customer support before and after 

selling are of utmost importance.

With qualified staff ARITIMSAN designs, manufactures, offers 

and applies the systems which are used in especially in 

shipboards and yachts with exploration free, fresh water tank 

montage, water discharge fitting, special options opportunity, 

special designs for yachts successfully.

Where the salt water is large and to find fresh water hard, to 

have a ARITIMSAN WATERMAKER is an ideal solution. With 

HERO OF OCEANS fresh water from the seas and oceans to the 

yachts and shores will never run out.
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ÜRÜNLERİMİZ

Nemo Serisi / Nemo Series
Product Weight Wideness Depth Height Min. Flow Max. Flow Control Module Module Amount/

Max. Module Amount

Nemo Series 55 kg 75 cm 42 cm 37 cm 30 lt/h 80 lt/h PLC 25x21 1/2
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HERO OF OCEANS

OUR PRODUCTS

Trigger Serisi / Trigger Series
Product Weight Wideness Depth Height Min. Flow Max. Flow Control Module Module Amount/

Max. Module Amount

Trigger Series 70 kg 115 cm 45 cm 32 cm 120 lt/h 180 lt/h PLC 25x40 2/3
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ÜRÜNLERİMİZ

Purple Tang Serisi /Purple Tang Series
Product Weight Wideness Depth Height Min. Flow Max. Flow Control Module Module Amount/

Max. Module Amount

Purple Tang Series 85 kg 150 cm 60 cm 48 cm 120 lt/h 360 lt/h PLC 40x40 1/3
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HERO OF OCEANS

OUR PRODUCTS

Shark Serisi / Shark Series
Product Weight Wideness Depth Height Min. Flow Max. Flow Control Module Module Amount/

Max. Module Amount

Shark Series 110 kg 150 cm 60 cm 75 cm 360 lt/h 480 lt/h PLC 40x40 3/4
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ÜRÜNLERİMİZ

Whale Serisi /Whale Series
Product Weight Wideness Depth Height Min. Flow Max. Flow Control Module Module Amount/

Max. Module Amount

Whale Series - - - - 500 lt/h 3000 lt/h PLC 40x40 3/27
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HERO OF OCEANS

OUR PRODUCTS

Standart Specialities Of Our Products

• Alternative of Monophaze and Three-phase motor

• Automation Board With PLC Control

• To See pressures either Mechanic of Digital from screen

• To See Generated Water and Drain Water As Mechanic

• Protective Filters On Input and Output

• Automatic Washing

• High Pressure Hoses with Stainless Heading

Optional Specialities Of Our Products

• Alternative of 24 Volt motor • Control from Bridge

• To See All Datas From Bridge and Interference

• Remote Control • Control Over Internet

Ürünlerimizin Standart Özellikleri

• Monofaze ve Trifaze Motor Seçeneği

• APLC Kontrollü Otomasyon Panosu

• Basınçları hem mekanik hem de dijital olarak ekrandan görme

• Ürün suyunu ve atık suyunu mekanik olarak görme

• Giriş ve çıkışta koruyucu filtreler

• Otomatik olarak kendini yıkama

• Paslanmaz başlıklı Yüksek basınç hortumları

Ürünlerimizin Opsiyonel Özellikleri

• 24 Volt Motor Seçeneği • Kaptan köşkünden kontrol

• Bütün verileri kaptan köşkünden görme ve müdahale

• Uzaktan kumanda • İnternet üzerinden kontrol
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