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Kuyu suyu artezyen ve sontaj sularin kalitesi, söz konusu su kaynaginin bulundugu havzanin jeolojisine 

bagli olarak degismektedir. Yagis suyu olarak yeryüzüne düsen sular hem dogal hem de yapay yollarla 

kirlenmektedir. Örnegin kireçtasi nitelikli ortamlar, kalsiyum ve magnezyum bakimindan zengin, sert 

sulara neden olmaktadir. Böyle alanlardaki yagis sulari yüzey sularina ve yeralti sularina (kuyu suyu) 

ulasabilmektedir. Yapay kirlenme ise tamamen insan aktiviteleri sonucu olusmaktadir. Endüstriyel atiklar, 

tarimda gübre ve ilaçlarin kullanimi, evsel atik sular, yeralti ve yüzeysel sulara karismakta ve su kalitesini 

olumsuz etkilemektedir. 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 metaller içerebilmektedir.

Çok asamali aritma sistemleri, kirleticilere özgü 

tedaviler tam otamatik cihazlar tamamlayici 

birlesenler dahil olmak üzere  su aritma secenekleri 

ile kapsamli bir kombinazyon sunuyor.   sularda'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. 

• Kuyu suyu aritimi,

• Sontaj suyu aritimi,

• Artezyen suyu aritimi,

• Göl suyu aritimi,

• Nehir suyu aritimi,

• Dere suyu arimi,

• Sebeke suyu aritimi

.

Neyi aritir ?

 Nerelerde Kullanilir?

Geri yikamali

    Sistem

• Içme suyu kulaniminda,

• Besicilik,

• Kanatli hayvan yetistiriliçigi,

• Toplu konut su aritma,

• Ciftlikler,

• Oteller,

• Pansiyon, v.b

.

FRP yüzeyler

Koruma dagitim alani ile 

Sertifikali, Güvenlik Duvari teknolojisi 

test edilmis ve tarafindan onaylanmistir.

NSF/ANS  Su Kalitesi Dernegi

mikrobiyolojik su ve NSF/P231  

standart temizleyicileri.

5 kademeli  Filtrasyon ortak su kompnisazyonu 

0,2 mikron kirleticileri kaldirir.

Savunma, 

BioCote ®.

BioCote baska bir katman olarak bakterisiz, 

dagitim alani saglar.
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Demanganation ve demir kaldirma,

Yüksek sertlik  (kireç ) kaldirilma,

Bulaniklik süspansiyon, pas, kum kaldirma,

Koku giderimi,

Hidrojen sülfit giderimi,

Mikrobiyolojik kirlenme zararli bakteri ve 
virüslerin potojenlerin kaldirlmasi,
Amonyak kaldirma,

Manganez giderimi,

Nitrit giderimi,

Su aritma tesisi: çalismanin ana asamalari;

 Organik kirleticilerin kaldirlmasi,

Nitrat giderimi,

Otamatik  kendini  temizleyen  Sistem

Tam otomatik  kontrol  sistemleri   ile 
donatilmis  bu cihaz,  baslangiçta verilecek  
(Gün ve saat) programa   bagli  kalarak  belirli  
periyotlarla  gerekli  ters   yikama,  durulama,  
kurulama  ve rejenasyon  islemlerini insan 
müdahalesine ihtiyaç duymaksizin, Filtre  
üzerinde biriken  tortu ve kirlilikleri, geri 
yikama ile otomatik olarak temizlenip disari 
atik olarak dreyn edilir .Bu islemleri insana  
müdahiline ihtiyac duymadan kendiliginden 
yapar. 
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model 34 Ton / Gün 48 Ton/ Gün 80 Ton/ Gün

Verimlilik, m3 / saat 1.5 2 3.5

Filtre, atm basinç kaybi 0,6-0,8 0,6-0,8 0,8-1

Boyutlari baglanmasi

Yenilenmesi dakika sürecek 100 100 100

Rejenerasyon * basina su tüketimi Lirte 60-70 70-85 85 -100

Basinç araligi çubugu 2,5-8,2 2,5-8,2 2,5-8,2

Çalisma isisi araligi, 0C 2-37 2-37 2-37

Genel boyutlari 620 x 767 x 1748 710 x 890 x 1894 1700 X 771 X 2196

32 / 1” 32 / 1” 32 / 1”

Kum filtre 10*54” 12” x 54”

Karbon filtre  Kokonat bazli

Yumusatma sistemi

Ultraviyole dezenfeksiyon

Sminent filtre

Kontrol Valfler E  14Dijital Fobrite

Genel boyutlari 620 x 767 x 1748 710 x 890 x 1894 1700 X 771 X 2196

14*65”

10*54” 12” x 54” 14*65”

10*54” 13” x 54” 14*65”

21 wat  15 x 436 cm 45 wat  15 x 846 cm 55 wat  15 x 846 cm

10” 0,2 mikron 20” 0,2 mikron 20” 0,2 mikron

T 10 Dijital Fobrite T 10 Dijital Fobrite

Calisma saat göstergesi

Sesli ariza bildirimi

Alarm röle cikisi

Dijital Dijital Dijital

H 01 H 02 H 03
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Ultraviyole 
dezenfeksiyon

Kontrol Valfler

Kontrol 

filtre

Sminent filtre

Giris

Cikis

Atik
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• Tecrübe ,
• Kalite ,
• Güven ,
• Yenilik,
• Verimlilik ,
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