
Ultrason Teknoloji

Sebze, Meyve, Bulafl›k Y›kama ve
Dezenfeksiyon Cihaz›
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Evyesonik Nedir?
Evyesonik, ultrason ses dalgal› y›kama
teknolojisiyle çal›flan, kullan›m› kolay, sebze,
meyve, biberon, emzik, mama kab› gibi
ürünlerin üzerindeki hastal›k yap›c› bakterileri
ve virüsleri etkisizlefltiren, bulafl›klar
üzerindeki kanserojen deterjan pla¤›n›
gideren, y›kama ve dezenfeksiyon sistemidir.

Evyesonik Nas›l Çal›fl›r?
Evyesonik, ultrason ses dalgalar› yayarak çal›fl›r. Ultrason ses
dalgalar›, su içerisinde mekanik titreflimler oluflturur. Bu titreflimler,
sebze-meyveleri tar›msal kimyasallardan ve canl› organizmalardan
ar›nd›r›r. Bebekler için kullan›lan biberon, emzik gibi ürünleri
dezenfekte eder. Kirli bulafl›klar› y›karken bakteri ve deterjan
pla¤› oluflumunu engelleyerek güvenli temizlik sa¤lar.



Ultrason Ses Dalgas› Nedir?
Ultrason ses dalgas›, su içerisinde oluflturulan 25-40 Khz ses frekans› sayesinde, milyonlarca vakum
enerjisi içeren mikroskobik hava kabarc›¤› (kavitasyon) oluflumudur. Bu dalgalar›n kirli yüzeylere
çarpmas› vakum etkisi oluflturur. Bunun sonucunda ya¤, karbon, kimyasal, kireç, kan, doku gibi
maddeler süratle yüzeyden uzaklaflt›r›l›r. Bu ifllemle beraber, bakteri ve canl› mikroorganizmalar da
etkisiz hale getirilir.

ULTRASON
KAV‹TASYON KABARCI⁄I

NORMAL
HAVA KABARCI⁄I

Evyesonik Nas›l Kullan›l›r?
Evyesonik’in kullan›m› son derece basittir. Kontrol panelinde 3 dü¤me vard›r. Bulafl›klar için 3,
sebze-meyveler için 5 ve bebek ürünleri dezenfeksiyonu için 10 dakikal›k programlar mevcuttur.
Evyesonik’i çal›flt›rmadan önce evye su ile doldurulur. Evyesonik ile birlikte siparifl edilen özel çelik
sepetlere y›kamak istenilen ürünler yerlefltirilir. Türe göre gerekli dü¤meye bas›larak sistem çal›flt›r›l›r.
Çal›flma süresi bitiminde sistem kendisi otomatik olarak duracakt›r. ‹fl bitiminde, evye gideri aç›larak
içeride biriken kirli su boflalt›l›r.



Evyesonik Modelleri
Evyesonik; Evye Alt›, Evye Yan› (ankastre) ve Kompakt olmak üzere
3 farkl› modelde üretilmifltir.

1- Evyesonik • Evye Alt› Modeli
Evyesonik, mutfak imalat› yap›l›rken, müflterinin talebi do¤rultusunda istenilen evyenin alt›na monte
edilmektedir. D›flar›dan bak›ld›¤› zaman görülmeyen sistem, alt kapaklar aç›ld›¤›nda karfl›n›za ç›kmaktad›r.

2- Evyesonik-A • Ankastre Modeli
Mevcut mutfaklarda, evyenin yan›nda tezgah üzerinde uygun bir yer kesilerek Evyesonik-A monte
edilir. Üzeri kapakla kapat›l›r. Böylece tezgah üzerindeki kullan›m alan› daralmaz. Evyesonik kullan›laca¤›
zaman üzerindeki kapak aç›l›r ve sistem çal›flt›r›l›r.

3- Evyesonik-C • Kompakt Model
Kompakt model, mutfakta herhangi bir yere monte edilmez.
Tafl›mas› kolay olan Evyesonik-C, istenilen bir alan üzerine
yerlefltirilerek kullan›labilir.



Evyesonik ile
Sa¤l›kl› Mutfaklar,
Sa¤l›kl› Nesiller.
Salmonella, e-koli, koliform gibi hastal›k yap›c›

mikroorganizmalar, Evyesonik kullan›m› ile beraber

%99 oran›nda etkisizlefltirilir. Böylece bebekleriniz

bakteri kaynakl› ateflli hastal›klardan ve bunlara ba¤l›

eklem iltihaplar›ndan daha fazla korunmufl olur.



• Antibakteriyeldir. Ultrason ses dalgalar› 
yayarak çal›flt›¤› için, bakteri, virüs ve mikroplar›
etkisizlefltirir.

• Çi¤ yenen sebze-meyve gibi ürünlerin 
üstünde elle temizlenemeyen veya bol su 
harcanarak temizlenmesi gereken tar›msal 
kimyasallar› k›sa sürede el de¤meden 
temizler. Ayr›ca salmonella, e-koli, koliform 
gibi bakteri ve virüsleri de etkisiz hale getirir.

• Tabak, çatal, kafl›k, bardak gibi ürünleri 
deterjana ihtiyaç duymadan temizler. 
Böylece, deterjan kaynakl› olas› kanserojen 
riskleri ortadan kald›rm›fl olur.

• El ile ulafl›lamayacak ve yeterince
temizlenemeyecek kadar küçük ve karmafl›k 
olan ürünleri rahatl›kla temizler.

• Biberon, emzik, mama kab› gibi tüm bebek 
ürünlerinin dezenfekte edilmesinde kulan›l›r.

• Üzerlerindeki organizmalar› ortadan kald›rd›¤›
için Evyesonik ile y›kanan sebzeler, hemen 
kulan›lmamalar› durumunda tazeliklerini uzun
süre korurlar.

• Bulafl›k makinelerinde y›kanm›fl tabak,
çatal, kafl›k gibi ürünler, üzerindeki deterjan 
pla¤›n›n giderilmesi için tekrar Evyesonik ile 
y›kanabilir. Böylece, deterjan›n kanserojen
riski en az›ndan hassas kifliler ve çocuklar için
azalt›lm›fl olur.

• Dantel gibi hassas tekstil ürünlerini de
kolayca y›kar, temizler.

• Ultrason ses dalgalar› sayesinde, mutfaklara 
böcek, fare vb. girmesini engeller.

• Yüzük, kolye, küpe gibi tak›lar›n temizli¤inde 
kullan›l›r.

• Uzun süre kullan›m sonucunda bardak ve 
fincanlarda oluflan çay ve kahve lekelerini 
ortadan kald›r›r.

• fiebeke suyundaki olas› bakteri, koliform, 
salmonella, e-koli gibi bakteri ve virüsleri 
parçalayarak bertaraf eder.

• Ege G›da Endüstriyel Analiz Laboratuvar› A.fi.
taraf›ndan 23.11.2007 tarih ve 074100 nolu 
raporla ürün test edilmifl ve onaylanm›flt›r.

Evyesonik’in Özellikleri

Kullan›m Alanlar›
Sebze-meyve, biberon, emzik, mama kab›, çatal, kafl›k, bardak, tabak, konserve açaca¤›, gözlük,
mücevher ve tak› gibi ürünlerin temizli¤i ve dezenfeksiyonunda kullan›l›r.



Bulafl›k Y›kama Fonksiyonu
• Antibakteriyel y›kama yapar.
• Hijyenik ve ekonomik temizlik sa¤lar.
• Bakteri ve virüsleri %99 oran›nda etkisiz hale getirir.
• %99 dezenfeksiyon sa¤lar
• %75 daha az enerji harcar.
• %75 daha az zaman harcar.
• %75 daha az su harcar.
• %75 daha az deterjan harcar.
• Deterjan kullan›lmas› flart de¤ildir. Çok kirli ürünlerde

bir çay kafl›¤› deterjan iste¤e ba¤l› olarak kullan›labilir.
• Tabak, çatal ve bardaklarda deterjan pla¤› b›rakmaz.

Kanserojen risk yoktur.

Sebze - Meyve
Y›kama Fonksiyonu
• Temizlemesi çok zor olan ›spanak ve marul baflta olmak

üzere maydanoz, domates, çilek, üzüm gibi tüm sebze
ve meyveleri el de¤meden y›kar.

• Antibakteriyeldir.
• %100 hijyeniktir.
• Yiyeceklerde bulunan, hastal›¤a neden olabilecek

böcek yumurtas›, bakteri ve mikrobik canl›lar›
tamamen yok eder.

• Ekonomiktir. Az su, enerji ve zaman harcar;
az emek gerektirir.
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Biberon-Emzik Dezenfeksiyonu
Biberon, emzik, mama kab› ve kafl›¤› gibi, bebeklerde kullan›lan ve
sterilizasyonu çok önemli olan ürünlerin temizli¤inde ve dezenfekte
edilmesinde kullan›l›r. Ayr›ca bir sterilizatör kullan›m›na gerek kalmaz.



teknolojisi ve güvencesi var!

EVYESONiK ürünlerinin arkas›nda
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Ultrason Teknoloji

Hamidiye Mahallesi, Murat Sokak, No:6 Ka¤ıthane 80360 ‹stanbul
Telefon: (0212) 321 11 40 (Pbx)  Faks: (0212) 294 93 53
www.evyesonik.com   evyesonik@evyesonik.com

ULTRASON‹K ENDÜSTR‹YEL YIKAMA MAK‹NA SAN. LTD. fiT‹.

Evyesonik, Türk Patent

Enstitüsü'ne 06.08.2007 tarih ve

2007/ 05445 say› ile kay›t  ettirilmifl

olup, Patent Yasas› ve Türk Ticaret

Kanunu ilgili maddeleri ile

Fikri Haklar ve Mülkiyeti Yasas› ile

koruma alt›ndand›r.
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