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Çogu durumda, suyun kalitesi  kismen dahi asgari saglik standartlarina uymayan Sebeke ve 
kuyu  sularimizda dikkat edilmesi gereken  konu  bizlere  saglanan suyun  musluklarimiza  
kadar  ulasdigi yolculugudur. Sebeke hatlarini  depolarimiz,  apartman   yada   ev  tesisatimizi  
dolasarak   musluklarimiza   ulasan  su her  zaman  arzu  edilen  kalitede  deyildir.

Sularimizda gözle görmedigimiz fakat sagligimiz için zararli kirlilikler bulunur. 

Bunlar;

 Kimi  zaman  kötü tat,  koku,  reng,  kireç  ve  tortu  olarak  hissederiz. Kimi zaman  ise 
bilmeden çesitli virüs, bakteri, mikrobiyolojik  ajanlarim  varligina ve agir metallere 
maruz kaliriz.  Bu durum kendi ve ailemizin sagligini tehtit altina kalmasi demektir...

4 Asamali 
Su aritma sistemi

cerenro

Suyumuzun kalitesi hakkinda ne biliyoruz ?

Çok asamali aritma sistemleri, kirleticilere özgü tedaviler tam otamatik cihazlar tamamlayici birlesenler dahil olmak 
üzere  aritma secenekleri ile kapsamli bir kombinazyon sunuyor. konut su  aritmada daire girisi yazlik Kuyu suyu 
veye sebeke suyu sularinda'ki olumsuz sartlardan ve istenmeyen maddelerin parametrelerin cikarilmasi dahil 
sistemler kurulmaktadir. Mevcut teknolojiler kullanilarak ham su'da iyilestirme yapilmakta sistemlerimiz  amacina 
uygun olarak suyu istenen kiritere getirilmesi imkanini sunmaktadir.

“su kaynagindan alinan 

suyu Tedavisi. Yüksek su 

temini

ve düzenli olarak 

izlenmesi Su nitelikleri 

güvenilirlik olusturma.

Su aritma tesisi: çalismanin ana asamalari

Mekanik isleme - süspansiyon, pas, kum ve diger 
suda çözünmeyen parçaciklarin ortadan 
kaldirilmasi,

Koku ve organik kirliligin sudan 

kaldirilmasi 0,2 mikron hassas fililrasyon

Suyun dezenfeksiyonu - zararli bakteri ve virüslerin 
potojenlerin kaldirlmasi,

Tel.+090(262) 2392965                                                  
www.cerenro.com      /   e-mail :  destek@cerenro.com

içindekiler

2

http://www.cerenro.com
http://www.cerenro.com
http://www.cerenro.com
http://www.cerenro.com


50 Mikron yikanabilir filtre
Suda bulanikliga sebep olabilecek ve suyun görüntüsünü bozacak askida kati madde, 
tortu, çamur gibi istenmeyen parametrelerin ön filitrasyon ile uzaklastirilmasi uygulanir.

Part No: 001233 

0,2 mikron sediment filtre;
Suda bulanikliga sebep olabilecek ve suyun görüntüsünü bozacak askida kati madde, 
tortu, çamur gibi istenmeyen parametrelerin uzaklastirilmasi ile suyun berrak bir 
görünüm kazanmasi amaciyla uygulanmaktadir.

Part No: 001235 

Aktif karbon filtre;
Aktiflestirilmis karbonun 100 kat arttirilan yüzey alani (1200 m²/gr) ve yüksek 
adsorbsiyon özelligi sayesinde Klor ve bilesikleri, deterjan ve sanayi atiklari, hos 
olmayan koku ve tat olusturan organik maddeler,  giderilir.

Part No: 001234 

Mikrobiolojik dezenfekte ünütesü
Suya herhangi bir kimyevi madde katilmaksizin, ultraviyole isinlan ile suda bulunmasi 
muhtemel bakteri, mantar, virüs vb. mikroorganizmalarin Patojenlerin etkisiz hale 
gelmesini saglar.

Part No: 001232
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Ultraviyole mikrobiolojik dezenfeksiyon sisitemi:

UV ekipmanlari, en yüksek mikrobiolojik ve potejenleri 
öldürücü performanslari ve su sterilizasyonu saglamak için 

UV lambalari, kuvartz kaplamalar ve kontrol panelleri gibi 
paslanmaz odalar ve en uygun en iyi bilesenlere sahiptir.

Su, güvensiz veya bilinmeyen bir kalite oldugunda, içme suyu 
kaynaginda son safha olarak güvenli, mikrobiyolojik olarak su 

dezenfeksiyonu UV,  filtresinde veya ekipmaniyla birlikte 
kullanilacaktir.

UV Nasil calisir  ?

Suya herhangi bir kimyevi madde katilmaksizin, ultraviyole isinlan ile suda bulunmasi 
muhtemel bakteri, mantar, virüs vb. mikroorganizmalarin etkisiz hale gelmesini saglar.

Ultraviyole sistemlerde 254 nm dalga boyunda UV isini mikroorganizmalarin hücre zarlarindan 
geçer ve DNA yapilarini tahrip ederek zararsiz hale gelmelerini saglar.

Mikrobiyolojik aritmada Ultraviyole (UV) Dezenfeksiyon fiziksel ve dogal bir prosesle, özellikle sivilarda üstün bir 
dezenfeksiyon gerçeklestirir.
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•  UV sistemleri günlük bakim gerektirmez,

•   Güçlü ve etkili bir dezenfeksiyon saglar

•   Sivi içinde  koku  ya da tat birakmaz,

•   Bakteri, küf, sporlar ve virüslere karsi etkili bir yöntemdir,

•   Klor dirençli   Cryptosporidium ve Giardia gibi hlorine-dirençli 

    mikroorganizmalarla olarak  bilinen potojenlere karsi etkilidir. 

•   Doga ve insan ile dost bir teknolojidir..

•   Yatirim maliyetini kisa sürede size geri öder.

•   Suyun pH inin etkilemez,
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Giris baglanti capi

UV  gücü watt

Uv lanba debi m 3 / gün

Max. Calisma basinci

UV Cihaz baglanti capi

Yikanabilir filtre

Karbon  filtre kokanat bazli

U
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Özellikler

Min. Calisma 
basinci Max sicaklik

Ultraviyole boyutlari ( mm)

50 mikron

Cikis baglanti capi

Enerji 

Ölcüler 

B
ag

la
nt

i

95 x 60  x 941 

1"

20"  HOUSING 

20"  HOUSING

30 m3 

1"

1"

45 wat.

9 
bar. 
1 bar 
50 ?C
220v 1 A

95 x 60  x 941 

1"

20"  HOUSING Big Blue mat

Y 100 x G 70 x E 25

20"  HOUSING Big Blue mat

50 m3 

1"

1"

58 wat.

9 
bar. 
1 bar 
50 ?C
220v 1 A

H 11 H 12

Sediment filtre 0,2 mikron 20"  HOUSING  20"  HOUSING Big Blue mat

Ölcüler (mm) Y 100 x G 70 x E 25 Y 100 x G 80 x E 40

• Kuyu suyu aritimi,
• Sontaj suyu aritimi,
• Yagmur suyu
• Göl suyu aritimi,
• Nehir suyu aritimi,
• Dere suyu arimi,
• Sebeke suyu aritimi.

Neyi aritir ?

Nerelerde Kullanilir?

• Içme suyu kulaniminda,
• Ciftlikler,
• Daire girisi,
• Yazlik vb.

FRP yüzeyler
Koruma dagitim alani ile Savunma,

Sertifikali, Güvenlik Duvari teknolojisi 
test edilmis ve tarafindan onaylanmistir. 
NSF/ANS  Su Kalitesi Dernegi 
mikrobiyolojik su ve NSF/P231
standart temizleyicileri.

4 kademeli  Filtrasyon ortak su kompnisazyonu 
0,2 mikron kirleticileri kaldirir.

BioCote ®.
BioCote baska bir katman olarak bakterisiz, 
dagitim alani saglar.

Paket icerigi

50 mikron yikanabilir filtre 

Aktif karbon filtre kokonat bazli 

0,2 mikron sedimant filtre 

Ultraviyole sistem

Ultraviyole kontrol sistem adaptör

3 adet  20’’ filtre havzing 
3 adet  1’’ küresel vana

Filtreleme Ekipmani

Baglanti parcalari

Paket icerigi
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• Tecrübe ,
• Kalite ,
• Güven ,
• Yenilik,
• Verimlilik ,
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