
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAVUZ KEYFİNİ; İSTİKRARA DEVRETMENİN RAHATLIĞI.. .   

Hizmet sektöründe sağlık güvenliği konusunda çalışan turizm profesyonellerinin ortak görüşü; kalitenin istikrarı 

kavramının önemidir. Başta otel ve tatil köyleri olmak üzere büyük işletmelerin sunduğu hizmetler arasında risk 

alınamayacak konuların en başında yüzme havuzu sağlığı gelmektedir. 

BRITISH ARENCO CHEMICALS ;Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerimizdeki otel ve tatil köylerine 

lisanslı formülleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı tescilli markası PoolGuard
Pro

 profesyonel havuz suyu 

kimyasalları ile servis hizmeti vermektedir.        

İNSAN FAKTÖRÜNDEN DAHA ÖNCELİKLİ;  

İnsan faktörü denildiğinde genellikle yetişkin 
insanların akla geldiği düşünülse de, havuz 
konusunda daha önemli ve öncelikli olarak, 
bebek ve çocuk faktörü göz önüne alınır. 

Bu noktada kullanılacak ürünlerin marka kalitesi 
kadar önemli diğer unsur; servis istikrarındaki 
kalitedir. Servis sağlayıcının istikrar kalitesi; beş 
kriterle rakiplerine göre avantaj olarak değerlenir; 

 Toplam Tecrübe 

 Süreç Uygulama Hızı 

 Ürün Uzmanlığı 

 Toplam Kalite Yönetimi Fiyatlandırması 

 İşe Verilen Önem 

Bu beş kriterden her bir avantaj; havuz suyu şartlandırma sürecini oluşturan beş aşama boyunca ayrı önem kazanır ve 
servis tecrübesi ile markasının kalitesi birleşerek talep edilen istikrarı sağlar. Bu aşamalardan herhangi birindeki eksiklik ya 
da aksama, tüm prosesi etkiler ve işletmenin göze almayacağı bahsedilen risk faktörünün oluşmasına neden olur.   

ARENCO PoolGuardPro istikrarda kalite 5 avantaj değerine göre; 

HAVUZ SUYU ŞARTLANDIRMA SÜRECİNDE KRİTİK 5 AŞAMA:  



SIMPLY TO LIVE UP THE ENJOYMENT; COMFORT OF DEPENDING ON STABILITY… 

Popular opinion of tourism professionals working in the field of health safety in the service sector has always been that most 

important thing is stability of quality.    

The swimming pool health is considered 

to be the most important issue for 

especially large businesses, including 

hotels and resorts, among those range of 

services that cannot be risked. 

As a subsidiary of BRITISH ARENCO  

CHEMICALS®, has been providing services to 

hotels and resorts in Mediterranean, Aegean, 

Marmara and Central Anatolia Regions in 

Turkey with licensed formulas and registered 

trademark PoolGuardPro , professional pool 

water chemicals approved by the ministry of 

health. 

 

PRECEDING THE COMMON HUMAN FACTOR;  

Although human factor generally call to mind adults, it is infant and child factors, which should most primarily taken into 

consideration and this is even more so important when it comes to swimming pool. 

At this point, the quality of service stability is as important an element as the 

brand quality of the products to be used; The quality of stability of the service 

provider is considered an advantage over its competitors in five elemental 

criteria; 

* Total Experience 

* Process Application Speed 

* Product Expertise 

* Total Quality Management Pricing 

* The Importance Attributed to Work 

Each advantage of the five given criteria becomes separately crucial during the 

five stages of pool water treatment process; and service experience combined 

with quality of the brand provides the demanded stability. Deficiency or disruption in any one of these stages will have an 

impact on the whole process causing the previously mentioned risk factor, of which the business cannot bear the 

consequences. 

 

 

 



PoolGuardpro; Kalite Değerine Göre 5 Avantaj; 

ŞARTLANDIRMADA KRİTİK 5 AŞAMA: 

 
1- SU ANALİZ SÜRECİ ~  
TOPLAM TECRÜBE’ AVANTAJ DEĞERİ 

Su testleri; ücretsiz ve basit işlemlerden oluşmasına 

karşın, yapılacak analizde nelerin ölçüleceğini bilmek ve 

ona göre çözüm geliştirmek en önemli aşamadır. Sadece standart test uygulamalarından ibaret değildir. ‘İstikrarda kalite’ ilk 

avantaj değeri olan; ‘toplam tecrübe’ çok önemlidir, çünkü neyin ölçülmesi gerektiği tam olarak bilinmezken çözüm 

geliştirmek mümkün değildir. 

Tahlillerin sıklığı kadar, bakılması gereken değerlerin bölgeye göre, mevsime göre ya da olağanüstü bir duruma göre 

farklılaşması da söz konusudur. Servis yöneticisine destek olan merkez laboratuarın tecrübesi ya da tecrübesizliği, tüm 

tesisin sağlık güvenliğini ve bağlı markasına ait tüm değerlerin risk faktörüdür.  

2- DENGELEME ~ 

SÜREÇ UYGULAMA HIZI AVANTAJ DEĞERİ  

Test sonuçlarına göre güvenli ve temiz su için ilk adım; dengeleme ile; 

korozyon ile oluşabilecek gravür birikimi önlenir, ekipmanının hasar görmesi 

engellenir, dezenfektanlardan minimum ölçeklerle maksimum verim 

alınması sağlanır ve gereksiz harcamanın önüne geçilir. İdeal aralıklar 

belirlenerek klorun en etkin takviyesi için bir takvim çıkarılır. 

Bu takvimin uygulanmasında ‘kaliteli istikrar’ avantajlarından; ‘süreç 

uygulama hızı’ ayrı bir önem kazanır. Çünkü takip eden tüm aşamaların 

mükemmel işlemesi için dengeleme unsuru kilit önem taşır. Yenilenecek 

test sonuçlarına göre sürekli ayarlamalar yapmak gerekir ki, bu da en çok servis yöneticisinin uygulama hızıyla ilgilidir. İlgili 

tesise ne kadar yakın servis birimleri olursa olsun, çoğu zaman konu uzaklıkla değil, servis sağlayıcı firmanın hız 

konusundaki duyarlılığı ile ilgilidir.  

3- STERİLİZE & YOSUN OLUŞUMUNUN ENGELLENMESİ ~ 
ÜRÜN UZMANLIĞI AVANTAJ DEĞERİ 

Sürecin bu en kritik aşamasında ise istikrarın kalitesi kavramını oluşturan değerlerden; ‘ürün uzmanlığı’ en ön plana 
çıkmaktadır. Basitçe belirtilen bu aşamaların her biri için yanlış ürün tavsiyesi ya da uygulamada denetim eksikliği de tüm 
havuz sağlığının bir anda riske atılmasına neden olabilmektedir. Havuz suyu sterilizasyonunda klor bazlı çözümlerin, ideal 
ölçülerinde olması veya olmamasına göre hayati öneme sahip bir konudur. Klor seviyeleri çok yüksek ise, doz aşımı veya 
klor-kilit oluşturabilir ki bu da servis sağlayıcı yöneticinin uzmanlığının önemini vurgular.  Uygulanacak ürünün yetersiz 
kalitesi de bu riski oluşturabilir. Stabilizasyon için uygulanacak çözümler, bir yönetmen hassasiyetiyle seçilmelidir. Ayrıca 
kullanışlı olması da çok önemlidir.  

Yosun önleyiciler aşaması da sterilizasyon aşaması kadar kritiktir. Havuz suyunun mikroskobik bitki formlarından olan 
yosun, havuz kenarlarına sarılmak isterler. Aynı zamanda suyun bulutlu görünümüne neden olan; serbest yüzme eğilimli 
yosunlar, yeşil algler, hardal tipi yosunlar, ince kahverengi yosunlar ve siyah yosunlar gibi tiplerine göre farklı çözüm 
uzmanlığı gerektirirler. Sürekli rüzgar, toz fırtınaları ve yağmurla da havuza karışabilirler. Tüm bu uygulamalar için servis 
sağlayıcı firma yetkilisi ‘uygulayıcı’nın ürün uzmanlığı hayati değer taşır. ‘İstikrarın kalitesi’ kavramında bahsedilen ‘ürün 
uzmanlığı’; ARENCO Dinamikleri; PoolGuardPro formüllerinin servis sağlayıcı firmanın uygulama süreci ile gelişmiştir.        



PoolGuardPro 5 advantages of criterion based on the value of quality;  

POOL WATER TREATMENT PROCESS CRITICAL STEP 5:  

1- Water Analysis Process ~ Total Experience Advantage Value 

Water tests; although consists of free and simple processes, the most important step is 

knowing what will be measured in the analysis and accordingly developing solutions. Yet, 

the process is not limited to just the standard test application. 'Total experience' which is 

the first advantage value in quality of stability is very important, because it is not possible 

to develop a solution if what is to be measured is not exactly known in detail. The 

differentiation of values to be tested depending on the region, the season or an 

exceptional case, as well as the frequency of analyses are of importance. The experience 

or inexperience of the central laboratory providing support to service manager is a risk 

factor for the health security of the whole plant and its associated brand. 

2 - Balancing ~ Process Application Speed Advantage Value 

The first step to safe and clean water according to test results; 

balancing prevents the accumulation of dirt in engraving that may 

occur with corrosion; equipment damage is prevented, it ensures 

maximum efficiency with minimum scale of disinfectants and 

unnecessary costs are avoided. Ideal intervals are determined and 

a timetable is prepared so that chlorine is supplemented in the 

most effective way. For the implementation of this timetable, 

'process application speed', an advantage of 'quality stability', gains 

a special importance. Because balancing factor is of key 

importance for all subsequent stages to work perfectly. Constant 

adjustments should be made according to the test results and that 

is mostly related with the speed of the service manager. No matter 

how close the service units are to the related facilities, the issue, 

most of the time, is not distance, but the service provider's sensitivity regarding speed. 

3- Sterilization & Inhibition of Algae ~ Product Expertise Advantage Value 

In this most critical stage of the process, 'Product expertise' one of the values that make up the concept of quality of 

stability has come to the forefront. Wrong product recommendations for each of these simply stated the stages, or lack 

of control of the entire application may cause pool health to be put at risk. Chlorine-based solutions for pool water 

sterilization is an issue of vital importance depending on whether or not they are in ideal amounts. If chlorine level is 

too high, this may cause overdose or chlorine-lock, which emphasizes the importance of the  expertise of service 

provider manager.  The inadequate quality of the product to be applied may also pose this risk. Solutions to be applied 

for stabilization should be selected with the sensitivity of a director. Also it is very important to be useful.  

Algae removing stage is as critical as the sterilization stage. Algae, one of microscopic plant forms in the pool water, seek 

to hold on to the sides of the pool. Furthermore, they require different expertise according to the type such as algae causing 

the water cloudy appearance; algae prone to free-floating, green algae, mustard-type algae, fine brown algae and black 

algae. They may mix into the pool water by continuous wind, dust storms and rain. For all these applications, product 

expertise of the service provider company 'practitioner' is of vital importance. 'Product expertise' mentioned in the concept 

of 'the quality of Stability'; has been developed by implementation of ARENCO Dynamics; PoolGuardPro formulas.  



4- Çöktürücüler ve Sürekli Temizleyiciler ~ Toplam Kalite Yönetimi Fiyatlandırması Avantaj Değeri  

Hem çöktürücülerin ve hem de sürekli temiz tutan çözümlerin uygulandığı bu aşama, havuz suyunun sigortası olarak 
düşünülebilir. Böylece ‘Toplam kalite yönetimi fiyatlandırması’ önem kazanır, çünkü tüm sistemi düzenli olarak korumak 
için takip edilecek uygulamaların maliyetleri de işletme için önemlidir.  

Uygulanan kimyasallarının bedelleri kadar kalitesini oluşturan içerikleri de hassastır; 

göz tahrişine, klor kokusuna neden olmayacak kalitede ürünlerin seçimini gerektirir. 

Tekrarlanan bu süreçte kaliteli içeriklerin optimum fiyatlandırmaya sahip olması önemlidir.  

5- Filtreleme ve Düzenli Bakım ~ İşe Verilen Önem Avantaj Değeri 

Bu aşamada servis sağlayıcı, hem filtre temizleyiciler, hem de yüzey temizleyiciler olarak çözümler sunar. Yüzey 

temizleyiciler; havuz taban temizlikleri için geliştirilmiş asidik ürünlerdir ve özellikle sezon açılışlarında havuz tabanlarını 

havuz derzlerine zarar vermeden temizlerler.  

‘İstikrarın kalitesi kavramını oluşturan avantajların birbirleriyle sinerji oluşturmasını sağlayan; ‘işe verilen önem’ kavramını 

en çok bu aşama vurgular. Çünkü filtreleme sonrası düzenli bakımlar olmaksızın tüm sürecin baştan alınması gerekebilir ki 

bu satıcı firma için kısa vadeli bir avantaj sunuyormuş gibi görünse de, aslında ‘istikrarın kalitesi’ kavramıyla tamamen 

çelişen bir tutumu işaret eder. Düzenli bakımlar işin aslıdır. Onlar olmaksızın markalaşmış otellere hizmet verilemez, ya da 

zincir tatil köyü markalarının neden en tecrübeli servis sağlayıcı firma ile çalıştığı anlam kazanamazdı. 

   

  
 

 
 
  

A   ARENCO CHECK~UP & 

‘tü  Tüm havuz suyu güvenlik 

S   süreci ücretsiz test talebi:     

 w       arencoturkey.com        

propool@arencoturkey.com 

PoolGuard PH Düzenleyiciler 

POOLGUARD 510 pH Düşürücü 25kg   

POOLGUARD 511 pH Yükseltici 25kg 

PoolGuard Dezenfektanlar  

POOLGUARD 520-TAB  %90 Aktif Klor Tablet 25kg 

 
POOLGUARD  520 %90 Aktif Toz Klor 50kg 
 
POOLGUARD  521 Stabilizatörlü %56 Aktif Toz Klor 50kg 
     
POOLGUARD 522 %63-67 Aktif Kalsiyumhipoklorit Toz Klor 40kg 
     
POOLGUARD 524   Bakteri & Yosun Önleyici 25 kg 

    
PoolGuard Yardımcı Kimyasallar 

POOLGUARD 531 Çöktürücü; askıda Katı Madde Uzaklaştırıcı Sıvı 

POOLGUARD 532 Sürekli Temizleyici-Bulanıklık Giderici Sıvı 25kg 

      POOLGUARD 541 Sertlik Stabilizatörü & Parlatıcı Sıvı 25kg 

  POOLGUARD 540 Filtre Temizleyici Sıvı 25kg 

POOLGUARD 542 Yüzey Temizleyici Sıvı 25kg 
 

Arenco PoolGuard 

Check~UP başvurusu ve 

tüm havuz güvenlik süreci 

ücretsiz raporları  için; 

propool@arencoturkey.com 

www.arencoturkey.com 

mailto:propool@arencoturkey.com
mailto:propool@arencoturkey.com
http://www.arencoturkey.com/


4- Precipitants and Continuous Cleaners ~ Total Quality Management Pricing Advantage Value  

This stage, where both precipitants and continuous cleaning solutions are involved, can be considered as the 

insurance of the pool water. Thus the 'Total quality management pricing' becomes important, because the cost of 

applications to maintain the whole system in order is important for the business.  

Content of the chemicals used, which makes up their quality is also as delicate an issue as their cost; it is essential that 

quality products that do not cause eye irritation, the smell of chlorine be chosen. It is important for quality content to have the 

optimum pricing in this repeated process.   

5- Filtration and Routine Maintenance ~ Advantage Value of the Importance Attributed to Work  

 At this stage, service supplier offers solutions of filter cleaners and surface cleaners. Surface cleaners are acidic products 

developed for cleaning of bottom of the pool which is especially used during the pool season opening to clean the bottom of 

the pool without damaging the joints..  

This is the stage that mostly emphasizes the 

concept 'the importance attributed to work' 

ensuring the advantages making up 'quality 

of stability" to form synergy with each other. 

Because the whole process may be 

necessary to start from the beginning after 

filtering, without regular maintenance, which 

in fact refers to an attitude completely 

inconsistent with the concept of 'the quality of 

stability', although may seem to provide 

short-term advantage to the vendor. Regular 

maintenance is the vital certainty. Without 

regular maintenance it wouldn't have been 

possible to provide service to branded hotels 

or, why chains of resorts brands work with 

the most experienced service provider company wouldn't have had any meaning. 

 

 

Request Check~UP the free test of all pool water 

safety process, please write to:  

propool@arencoturkey.com  

or tick the short request form at: 

www.arencoturkey.com 

 

 

http://www.arencoturkey.com/


 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenco Türkiye Profesyonel Havuz Kimyasalları & Servisi  

Professional Swimming Pool Chemicals & Service 

propool@arencoturkey.com  

  

   

 

ARENCO CHEMICALS  ENTERPRISES LLC 

THE OXFORD SCIENCE PARK, ROBERT  

ROBINSON AVENUE, OXFORD OX4 4GA,  

UNITED KINGDOM 

T:+44 0 1865 578581 

F:+44 0 1865 388100 

info@arencochemicals.co.uk 

www.arencochemicals.co.uk 

  

  

   

 

Arenco Türkiye / HQ /  

info@arencoturkey.com     

Türkiye Distribütörü Arenco Kimya A.Ş. 

Çukurova Tower, Bağlar Cad. No:85/185 Kartal 34873 İstanbul Türkiye  

Arenco Türkiye Üretim / Factory /  

factory@arencoturkey.com 

KVK Endüstri Teknik Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. 

Saraykent Sanayi Sitesi 27.Sk. No:13 Sarayköy, Kazan, Ankara 

Endüstriyel Su Şartlandırma / Industrial Water Treatment / DynaGuard /  

industrialwater@arencoturkey.com 

Atık Su Arıtım / Waste Water Treatment / Aquadex / 

wastewater@arencoturkey.com  

Su Proses Kimyasalları / Water Process Chemicals / Royalin / 

processwater@arencoturkey.com  

Laboratuar  ve ARGE / Arenco Laboratory / 

lab@arencoturkey.com 

 
 

mailto:propool@arencoturkey.com
mailto:info@arencoturkey.com
mailto:industrialwater@arencoturkey.com
mailto:wastewater@arencoturkey.com
mailto:lab@arencoturkey.com

