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 SeaSmart Akıllı Marin Tuvalet Temizleyici 

SeaSmart teknenizin tuvaletinden ve tuvalet sisteminde kalan organizmalardan kaynaklı 
pis kokulara tam anlamıyla son veren devrim niteliğinde bir hijyen ürünüdür. 

Pis Koku Sorunu Neden Olur? 

Tahmin edilenin aksine pis koku sorunun tek ve asıl kaynağı idrar ve dışkılar değildir. Marin 
tip tuvaletlerin çoğu tuvalet yıkama suyunu deniz suyu alış hattından alır. Deniz suyu alış 
hattından alınan su içerisinde canlı mikro organizmalar barındırır. Bu mikro organizmalar 
boru içerisinde oksijen ve ışık eksikliğinden ölür. Ölü mikro organizmalar parçalanarak pis 
kokulu kükürt gazını ortaya çıkarır ve her sifonda tuvaletlerinizi bu su ile yıkarsınız.  

Tuvaletinizi Dezenfekte Etmek Yetmez 

Tuvalet sistemindeki pis su hortumları PVC’den 
yapılmıştır. Hem deniz suyunun hem de idrar ve 
dışkı maddelerinden kaynaklanan bakteriler 
zamanla PVC’nin yapısına nüfuz eder. Tuvaletinizin 
içini dezenfekte ederek sağladığınız çözüm sistemin 
yarısını dezenfekte ettiği için sistemi sadece bir 
sonraki sifona kadar koruyabilecektir. Bu sorunun 
en uygun maliyetli ve kökten çözümü SeaSmart 

akıllı marin tuvalet temizleyicidir. 

SeaSmart Teknolojisi 

SeaSmart Faydaları 

Çevre dostu bir temizleyicidir. Sistem tuvalet 
kullanımını analiz eden mikro işlemci ile temizleyiciyi 
su alış hattı girişinin içinden ince bir boru ile dağıtan 
dozaj pompasını içerir. Tuvalet kullanımına göre 
mikro işlemci ile analiz ederek doğru dozda 
temizleyiciyi sisteme dağıtır.  Kökten bir çözüm olan 
SeaSmart, kendi güç kaynağından çalışan akıllı bir 
mikro işlemci tarafından kontrol edilen, bağımsız bir 
cihazdır. Tasarruflu bir cihazdır. 

 Tüm tuvalet hattını hijyenik hale getirir. 

 Otomatik olarak çalışır. 

 Siz teknenizde değilken çalışmaya devam eder. 

 Teknenizi havalandırmanıza gerek kalmaz. 

 Ferah, temiz kokulu tuvaletler sağlar. 

 Her türlü tekneye kolay ve hızlı montaj yapılır. 

 Su alış hortumunu değişim süresini arttırır. 

 Zamandan ve paradan tasarruf sağlar. 

SeaSmart Yedek Temizleyici 

196€ + KDV 28,5€ + KDV 
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