
Küresel	zorluklar	ve		
çözümlerimiz.



1	milyar	insan	temiz	su	
kaynaklarına	ulaşma	riski	olan	
bölgelerde	yaşıyor.

3	milyar	veya	yüzde	40'ı
2030	yılında	bu	kaynaklardan	
mahrum	kalacaklar.
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Biz	sadece	
musluktan	akan	suyun	
bir	kısmını	
kullanabiliyoruz.

Kelimenin	tam	
anlamıyla	milyonlarca
ton	su	israf	oluyor.



4

Su	tasarrufu	yeniden	
tanımlandı.	

Delifer Enerji	Tasarruflu	
Perlatörü





Normal bir muslukta su fışkırır ve çoğu ellerinizden geçer 
veya tabaklarınızdan sıçrar. Sadece teninize değen suyu 
kullanabilirsiniz. Bu, her gün doğrudan kanalizasyona akan 
milyarlarca ton temiz su demektir.

Patentli yağmurlama sistemi teknolojimiz ile suyu 
musluğunuzdan gelen yoğun bir damlamaya dönüştürüyoruz. 
Suyu milyonlarca damlaya bölmek, suyun yüzey alanını 
büyük ölçüde artırır. Kullanımı daha kolay kılar.

Böylece ihtiyacınız olan tüm suyu alırsınız ve %80'e varan 
tasarruf sağlarsınız.

Yağmurlama– işlevsellik	
kaybı	olmadan	aşırı	
tasarrufun	anahtarı.



Normal	musluğunuz
su	tasarrufu	dehasına	
dönüşüyor.

Süper basit kurulum ve güçlendirme çözümümüz, 
muslukları dakikalar içinde değiştirmeyi mümkün 
kılar. Mevcut yüksek akışlı musluklarınızı modern, 
ultra verimli olanlara yükseltin. En kaliteli ham 
madden yapılmıştır ve musluğunuzla ve hayatınız ile 
sorunsuz bir şekilde bütünleşmek üzere 
tasarlanmıştır.
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Delifer Tasarruflu 
perlatör

Yağmurlama Modu
%80 Tasarruf 

2,4L/Dk

StandardMusluklar    
12 L/Min

0% Tasarruf

En aşırı su tasarrufu sağlayan armatürlerle karşılaştırıldığında bile,
yağmurlama modunda %80'e kadar daha az su kullanır.

Ürün yelpazemiz, dünyadaki en aşırı su tasarrufu 
sağlayan perlatördür.. Sıradan armatürlere kıyasla 
hala %80'e varan tasarruf sağlar, tasarrufun garanti 
edildiğini bilirsiniz. Daha az su kullanmak aynı 
zamanda suyu ısıtmak için daha az enerji kullanmak 
anlamına gelir.

Bütün bunlar düşük maliyetli anlamlar gelir. Büyük 
tasarruflu perlatörü müz ile orta alanlar için %80'den 
fazla tasarruf etmek.

Temel olarak, Delifer tasarruf perlatörü birkaç ay içinde 
kendini amorti eder.

Tasarruf	Garantisi



Ödüller

Big Bang
Kazanan 2020

Big Bang
Kazanan 2020



Bazı	Referanslarımız
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DELIFER / PRODUCTS

Delifer Tasarruflu	
Perlatör
Delifer tasarruflu perlatör, günlük üretkenlik için 
tasarlanmıştır. Bu, zaman kaybetmeden veya işlevselliği 
kaybetmeden su tasarrufu anlamına gelir. Patentli 
teknolojimizle yağmurlama sistemini deneyimleyin. 
Milyonlarca damlacık anında ellerinizi ıslatır. 
%80 daha az kayıpsız verimli kullanım

Yağmurlama sistemimizle  tam işlevsellik. Normal musluklara 
kıyasla %80 tasarruf. Faturalarda ise %40 daha az ödeyin.

Aylar içinde kendini amorti eder.
Mevcut musluklara uyum sağlar. Maliyeti azaltır.
Tek ürün — tüm musluklar. Tüm yaygın musluk boyutları için 
perlatörler.
Banyo ve Mutfaklar için.
60 saniyede basit kurulum
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Kamusal alanlar için
yükseltilmiş
deneyim ve bilinç
oluşturur.
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Delifer Tasarruflu	
Perlatörler

Delifer tasarruflu perlatör ile, daha da yüksek verimliliğe 
ihtiyaç duyduğunuz ancak yine de maksimum tasarrufla 
ihtiyaç duyduğunuz ortak alanlar için optimize edilmiştir. 
Yağmurlama Teknolojimiz, su spreyi içinde yayılan bir su 
kubbesi oluşturur. Sadece 2,4 L/Dk veya %80 tasarruf ile 
size tam bir deneyim sunar.

Ortak alanlar için optimize edilmiştir
1,5 BAR basınçtan çalışma
Mevcut musluklara uyarlanır. Maliyeti azaltmak.
Gelişmiş deneyim ile aşırı su tasarrufu
60 saniyelik basit kurulum.



DELIFER / PRODUCTS

Delifer Tasarruflu	
Perlatör Yağmurlama	
Sistemi	

DELIFER 2 0 2 0

Delifer tasarruflu havalandırıcı güzel olduğu kadar pratik 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek hassasiyetli üretimi su 
akışınızı seçme esnekliğiyle birleştirerek zahmetsiz 
performans sunar. Yağmur damlası etkisi ellerinize yumuşak 
bir his verir.

Yağmurlama akışını tam ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanızı 
sağlar. Dakikada yaklaşık 2,4 litre tüketim sağlar.
Özel ihtiyaçlarınız için tasarlanmış olağanüstü verimlilik.

» Özel su akışı
» Su akışını değiştirmek için kolay güncellemeler
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Deifer enerji ürünleri, Türkiye'de istanbul teknik üniversitesinde geliştirlmiştir. 
Günlük alışkanlıklarınıza az çabayla yüksek etkili çözümler sunan bir inovasyon
şirketidir. Böylece insanlar hiç düşünmeden su tasarrufu yapabilirler. %80'e kadar 
su tasarrufu sağlayan akıllı başlıktan, şimdiye kadar kullanacağınız en akıllı sabuna 
kadar. Alışkanlıkları değiştirmenin neredeyse imkansız olduğunu biliyoruz. Bunun 
yerine, bir şeyi değiştirmeye karar verdik. Ürünlerimiz enerji ve kaynak tasarrufu 
sağlar, böylece sizin yapmanıza gerek kalmaz.
Yeni alışkanlıklar için bilinçli tasarım.

Değişim	ancak	işler	daha	
iyiye	gittiğinde	olur.



Teknik	Özellikler	&	
Garanti
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1	dakikada	tüketim	miktarı
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Perlatör Kullanım şekli

Perlatör Kurulum Önerileri:
1. Perlatörün su girişi üstteki BEYAZ süzgeç kısmı yukarı 
gelecek şekilde yerleştiriniz.
2. Musluk içinde eski contanın takılı kalmadığına emin 
olunuz. Yoksa takıldı sanıp musluğu açtığınızda tam 
sıkışmadığı için fırlatma yapabilir. Aynı şekilde ters 
takarsanız da yapar.
3. Muslukta Çok fazla basınç varsa,alt dolap içinde ki 
vanadan biraz kısarak kullanmayı deneyiniz. Sonuçta 1,5 
bar basınçta dahi iyi sonuç alacaksınız. Daha fazla suyu 
kısmanız halinde kombiden sıcak su alımı durabilir.
4. Mutlaka en az 6-8 ayda bir kere ,perlatörünüzü
söküp,boru içinden gelen taş-toprağı ve oluşan kireci 
temizleyiniz. Randımanlı kullanım sağlamış olacaksınız. 
Sirke ile temizleyerek kireçten de arındırabilirsiniz.
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