
 E
KONOMİK VE

EKOLOJİK PROSES,

SU İH
TİYACINIZ!

 

Kanıtla
nmış, etkileyici,

Aktif
 karbon

 filtr
eler

www.cerenro.com
rodestek@gmail.com

0262 239 29 65

ro

 

ceren
water treatment

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

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


AKTİF KARBON FİLİTRASYON
 

Klor ve bileşikleri, deterjan ve sanayi atıkları, hoş olmayan koku ve tat 
oluşturan organik maddeler, petrol ve asbest gibi maddeler 
Aktifleştirilmiş karbonun 100 kat arttırılan yüzey alanı (1200 m²/gr) ve 
yüksek adsorbsiyon özelliği sayesinde bu kirleticilerden kaynaklanan 
renk, tat, koku giderilir.
 
Tam  otomatik  kontrol  sistemleri ile donatılmış  bu cihaz,  başlangıçta 
verilecek programa bağlı kalarak belirli periyotlarla gerekli ters yıkama 
ve durulama  işlemlerini insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın, Filtre 
üzerinde  biriken  tortu ve kirlilikler,  geri  yıkama  ile  otomatik  olarak 
temizlenip dişarı atık olarak dreyn edilir. Bu işlemleri insana  müdahiline 
ihtiyac duymadan kendiliğinden yapar. 
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Cerenro otomatik filtreleri, operasyonu kolaylaştıran ve filtre 
ortamının ömrünü uzatan ve verimliliğini optimize eden daha 
etkili geri yıkama olanağı sağlayan otomatik valflere sahip 
oldukları için pazardaki en iyi su koşullandırma seçeneklerinden 
birini temsil eder. Ayrıca kurulum ve bakım işlemleri basittir.
Konut, iş veya endüstride ortaya çıkabilecek çeşitli ihtiyaçlara 
çözümler sunan bir dizi ürüne sahiptir.
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