TEL:(0224) 413 23 58
www.asemaritma.com
e-mail:asem@asemaritma.com

MİSYONUMUZ
Problemin olduğu yerde kesin çözün yolunun var olacağını ilke edinen;
Sonuca ulaşmada çözün yolunda en az maliyet ve en az zamanı harcayarak
tamamlayan deneyimli, yeni teknolojileri takip eden ve uygulayan, sizlerin
karını kendi karı olarak gören, size özel su ve atıksu sorunları üzerinde
çözüm odaklı çalışan projelendirme, doğru satış ve satış sonrası destek
konularında kendini size kanıtlamış kadrosu ile arıtma ekipmanları ve
sarf malzemelerinin satışı ve satış sonrası teknik desteğini vermekteyiz...

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER
Tekstil Endüstrisi
Enerji Sektörü
Gıda Endüstri

Su Şişeleme
Süt ve Süt Ürünleri
Fermente Ürünler
Alkollü ve Alkolsüz İçecekler
Bitkisel Yağlar
Tütün
Hazır Yemek
Çikolata, Bisküvi vb...

Turizm Sektörü
İnşaat ve Taahhüt
Sektörü

Cam Endüstri
Kağıt Endüstrisi
Tarım ve Hayvancılık

Kimya Endüstrisi
Metal Son İşlemler

Otomotiv
Otomotiv Yan Sanayi Ürünleri
Beyaz Eşya
Metal Kaplama

Farmasotik Endüstrisi
İlaç
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Petrol Endüstrisi
Petrokimya
Rafineri

Metalurji Sektörü

Kozmetik

Gübre Fabrikaları
Büyük Baş Hayvan Çiftlikleri
Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri
Tavuk Çiftlikleri
Mezbahane

Maden Endüstrisi
Taş Ocakları
Seramik
Mermer
Porselen
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TEMİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ
FİLTRASYON SİSTEMLERİ
MULTİ MEDYA FİLTRELER

Suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklık ve diğer partikülleri tutup
sudan uzaklaştırılmasını sağlar. Sistem granülometre dereceleri farklı, birden fazla katmanın gövde içine yerleştirilmesi ile oluşturulur. Multi Media
Filtreler katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra konumlandırılacak olan ekipmanı korumasıdır. Filtrasyonu iyi
yapılmış bir sistemde diğer arıtma filtrelerine gidecek olan yük minimize
edileceğinden ekipmanların ömrü uzatılmış ve verimliliği artırılmış olacaktır. Multi medya filtreler, filtrasyon ihtiyacınızı karşılayacak çeşitli kapasiteler ve hızlar için en uygun çözümü sunmaktadır. İşletim rahatlığı ve servis desteği ile optimum süre çalışırlar. Multi medya filtrenin verimliliğini
etkileyen parametreler; Filtre gövdesinin iyi yataklanması ve yüzey hızının
doğru seçilmiş olmasıdır. İyi yataklanmış ve yüzey hızı kirlilik yüküne uygun seçilmiş bir multimedya filtrede filtrasyon hassasiyeti 15-20 mikronun
altındadır. Servis periyodunda,süzülerek filtre katmanları arasında tutulan
partiküller, geri yıkama periyodunda deşarj edilerek filtre malzemesinin temizlenerek medyanın tazelenmesi sağlanır.

DEMİR - MANGAN FİLTRELER

Demir ve mangan filtreleri özel mineraller sayesinde; suda 5ppm’e kadar olan demir ve
mangan miktarını, içme ve kullanma suyu standartlarına (Fe=0,2 ppm - Mn=0,05 ppm)
kadar düşürebilmektedir. Bu özel mineraller için herhangi bir ekstra rejent malzemeye
ihtiyaç olmamaktadır. Ayrıca suda bulunan hidrojen sülfit, metan, serbest karbondioksit
ve yüksek konsantrasyonda organik artıkları uzaklaştırır. Filtrasyon sistemlerinde insan
sağlığı ön planda tutulduğundan sistemlerimizde kullanılan mineraller dünya gıda normlarına uygundur.
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TEMİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ
FİLTRASYON SİSTEMLERİ

AKTİF KARBON FİLTRELERİ

Aktif karbon filtreler,suda istenmeyen klor, renk, tat ,koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına(1000-1500 m 2/
gram)sahip bir malzemedir. Aktif karbon filtrenin verimliliğini
filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru şeçilmiş olması
belirler. Aktif karbon sistemlerinde, suyun arıtılması esnasında filtrasyon mekanizmasının yanında
absorpsiyon mekanizmasıda işlem yapmaktadır. Bu sebeple aktif karbon filtreler fizikokimyasal arıtma yapan sistemlerdir. Aktif karbon sistemler dizaynına göre manuel veya insan müdahalesine gerek
duymaksızın tam otomatik olarak çalıştırılabilir. Ham suyun kirliliğine göre servis süreleri değişkenlik
gösterir. Servis süresi bir gün olan sistemlerde 15-20 dakika süre ile ters yıkama işlemini yapan aktif
karbon filtre bu şeklide kendisini yeniler. Aktif karbon filtreler ile ilgili dikkat edimesi gereken bir diğer
konu, mineral yatağında mikroorganizma üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Aktif karbon
filtre organik maddeyi bünyesine biriktirir ve gelen suda da mikroorganizmalar var ise bu mikroorganizmalar organik malzemeleri tüketerek üreyebilirler. Bu gibi durumlarda mikroorganizma kaçağı
oluşabilir. Bu nedenle aktif karbon filtrenin öncesinde
ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.
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TEMİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ
FİLTRASYON SİSTEMLERİ
SİNGLE VE TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Sudaki sertliğin giderilmesi, iyon değiştirme yöntemi dediğimiz, su yumuşatma sistemleri ile gerçekleşmektedir. İyon değişimi, sertliğe sebep olan kalsiyum magnezyum içeren suyun, sodyum formundaki reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Reçine, kalsiyum ve magnezyum iyonları
bakımından doyuma ulaştığı zaman sodyum klorür eriği (tuz çözeltisi) ile rejenere edilir. Kalsiyum
ve magnezyum iyonları reçineden çözüldüğünde işlem tamamlanır ve reçine tekrar sodyum iyonları
ile yüklenir. Çözülmüş kalsiyum ve magnezyum iyonları ters yıkama ile dışarı atılır ve reçine bir sonraki yumuşatma işlemine hazır hale gelir. Sert sular, tesisatlarda, ısıtma sistemlerinde, boya apre
tesislerinde ve kirecin zarar verdiği tüm kullanım alanlarında, telafisi mümkün olmayan arızalara
sebep vermektedir. Enerji sarfiyatları, temizlik maddeleri ve kimyasal katkı maddeleri tüketimini artırır. Isıtma tekniği açısından, özellikle sıcak su tesisatı ve buhar kazanlarında yüksek ısının etkisiyle
hızla çöken kalsiyum ve magnezyum yoğun kireç tabakası oluşturduğu için ısı verimininde düşmesi,
üretilen herhangi bir ürünün standartizasyonunun yakalanamaması gibi problemler yaratmaktadır.
Yukarıdaki listeye daha bir çok örnek saymak mümkündür.

ASEM Su Yumuşatma ünitelerinin dizaynı yapılırken reçine tankı içine yerleştirilecek olan reçine miktarı ham su karakterine, günlük ortalama debi
ve pik su tüketimlerine bağlı olarak hesaplanır. Ayrıca rejenerasyon işlemi,
zaman kontrollü, debi kontrollü veya sertlik analizörü ile çıkış suyu sertlik
derecesi ölçümüne bağlı olarak otomasyonlu olarak sağlanabilmektedir.
Sistemler kullanım yerlerine göre tandem ve single olarak dizayn edilebilmektedir. Kapasitelere göre sistemler yüzey borulama veya otomatik valf
kontrollü olarak seçilmektedir.
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TEMİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ
MEKANİK FİLTRELER

SEPARATÖR FİLTRELER

Seperatör Filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve
partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırılması prensibine göre
çalışır. Su, giriş bölmesine teğet olarak girerken oluşan santrifüj etkisi nedeni ile sudan ağır olan partiküller, cihaz çeperlerine doğru savrulur ve spiral
hareketlerle toplama bölgesine doğru ilerler. Filtrenin alt haznesinde toplanan partiküller periyodik veya sürekli olarak manuel veya otomatik boşaltılır.
Partiküllerinden ayrılmış olan su separatörün ortasındaki girdap vasıtası ile
yukarı doğru çekilir ve çıkış hattına geçer.
- Seperatör Filtreler 24 Saat Kesintisiz olarak çalışabilme özelliğine sahiptir.
- 70 mikrona kadar tüm partiküller filtre edilir.
- Yüksek kapasite aralıklarında kullanılabilir.
- Otomatik olarak kendini temizleme özelliğine sahiptir.
- Temizlik esnasında suyun kesilmesi gerekmemektedir.
- Yedek parça gerektirmez, içinde hareketli parça yoktur.
- Bakımı sadece katı maddelerin toplandığı hazneyi temizlemekten ibarettir.
- Basınç kaybı sabittir, yüksek kapasitelerde dahi debide değişim görülmez.
- İçerisinde filtre elemanı olmadığı gibi içini tıkanma riski yoktur.
- AISI 316 veya AISI 304 ve paslanmaz çelik, ST37 karbon çeliğinden imal edilmektedir.
- Yüksek kapasiteler için özel imalatlar yapılmaktadır.
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TEMİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ
MEKANİK FİLTRELER
TORBA FİLTRELER

Kartuş Filtre Sistemleri, filtre gövdesi ve kartuşlardan oluşmaktadır.
Filtre gövdesi suyu arıtacak ana eleman olan kartuşlara yuvalık görevi yapar.
Filtre gövdeleri paslanmaz çelik malzeme veya PVC malzemeden imal edilebilmektedir.

KARTUŞ FİLTRELER

Kartuş Filtre Sistemlerinde kullanılan kartuşlar değişik mikron hassasiyetlerine sahiptir.
Bu nedenle değişik kapasiteler için uygun hassasiyette uygun sayıda ve uygun özellikteki
kartuşlar ile mikron mertebesinde hassas filtrasyon yapmak mümkündür. Filtreye giren
ham suyun özellikleri, filtrelerin kullanım süresi ve kartuşların kirlenme sürelerini etkileyen kriterlerdir. Kirlenen kartuşlar filtrenin basınç kaybını arttıracağı gibi filtreleme
hassasiyetini de azaltacağı için değiştirilmelidir.
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TEMİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ
ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ
Ultrafiltrasyon üniteleri temelde bir filtreleme işlemidir. Ultrafiltrasyon tekniğini kullanarak su arıtımında kendi başına veya osmos öncesinde uygulanabilmektedir. Ultrafiltrasyon
modülleri, 0,01 mikron por çapına sahip membran yapısı ile kimyasal kullanımına gerek
kalmadan bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi görür. Yani
bu por çapından büyük tüm partikülleri geri çevirerek; 0,1 NTU ‘dan daha düşük bulanıklık
değeri ve organik madde gideriminde mükemmel bir filtrasyon yeteneği gösterir. Bilindiği
gibi içme sularında meydana gelen mikrobiyolojik kirliliklerin gideriminde en çok uygulanan yöntemlerinden biri suya klor dozajı yapmaktır. Bu mikroorganizmaların giderimi
üzerine etkisi oldukça fazla olmakla beraber %100 değildir, bazı sporlu mikroorganizmalar gibi dezenfektanlara mukavemet edebilen organizmalar ancak Ultrafiltrasyon
membranları ile tutulabilmektedir. Bu da demektir ki Ultrafiltrasyon sistemlerinde kullandığımız membranların por çapları mikroorganizmaların çaplarından küçük olduğu için
güvenle sudan arıtımını sağlamış oluruz.

Bunun dışında suda bulunan organik maddeler ile klor bileşiklerinin,
THM’ (trihalometan) ler oluşturduğu ve bu THM’ lerin insan bünyesi üzerine toksik etkisi geri dönülemez rahatsızlıklara neden olduğu
bilinmektedir. Bu anlamda ultrafiltrasyonun suya herhangi bir katkı
maddesi vermemesi, artık ürün bırakmaması, istenmeyen oksidatif
maddeleri üretmemiş olması en önemli avantajlarıdır. UF ultrafiltrasyon modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonunun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının ,ters
osmoz sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta ve atıksu
geri kazanım projelerinde önemli yer tutmakta ve deniz suyu osmoz
sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla kullanılmaktadır. UF sistemleri ayrıca Deniz suyu arıtımı, gıda sektörü ve meşrubat prosesleri, doğal içme suyu hazırlama fabrikaları, bakteri alımı ve suyun
dolaylı dezenfeksiyonu ve birçok özel proses de başarı ile kullanılmaktadır. Atık suların geri kazanımları için özel dizaynlar ve MBR
kökenli, suyun tekrar geri kazanılmasına yönelik proseslerde sistemlerin can damarını oluşturmaktadır.
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TEMİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ
TERS OSMOZ SİSTEMLERİ
Ters Ozmoz Sistemleri; Basınçlı suyun yarı geçirgen membrandan geçirilip katyon,
anyon iyonlarını sudan uzaklaştırma yöntemidir. Kullanım tercihi olarak klasik arıtma sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (deniz suyu, kuyu suyu) uygulanır.
Ters Ozmoz’un başlıca kullanım yerleri arasında, Buhar Kazanları Besi suyu hazırlanması, Kaplamacılık, Eczacılık, Gıda ve Meşrubat Sanayi, İçme suyu Üretimi, Tıp’
da Hemodiyaliz Tedavisi Laboratuarlar bulunmaktadır. Son yıllarda atık suların geri
kazanılmasında arsenik giderimin de gündeme gelmiştir. Özellikle buhar kazanları
besi suyu hazırlamada su kalitesi yönünden büyük avantajlar sağlaması nedeniyle
sistem geri kazanımı kısa sürede yapmaktadır. Ters ozmos sistemleri değişik kapasitelerde kurulumları mümkündür.
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TEMİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ
DEİYONİZASYON SİSTEMLER
İşlem görmemiş tüm sularda, çözülmüş mineral tuzları bulunur. Bu tuzlar su içerisinde, pozitif yüklü katyonlara ve negatif yüklü anyonlara ayrılırlar. Deiyonizasyon sistemi
sayesinde bu iyonların miktarı çok düşük seviyelere indirilerek saflaştırma işlemi yapılır. Deiyonizasyon Sistemi, su içerisindeki minerallerin yani katyon ve anyon iyonlarının
giderilmesi işlemidir. Bu işlem proseste yer alan ve içerisinde reçine dolgusu bulunan
iyon değiştiriciler vasıtasıyla yapılır. Katyon iyonlarının giderildiği üniteye Katyon Değiştirici, anyon iyonlarının giderildiği üniteye de Anyon Değiştirici denir. Her iki cins
reçineyi bir arada bulunduran, yani hem anyonik hem de katyonik iyonların giderildiği
üniteye Karışık Yatak İyon Değiştirici (Mix Bed) denir. İyon değiştiricilerden geçen ham
su, katyonik yüklerini (Ca, Mg, Na) katyon değiştirici reçinelere bağlı H+ iyonu ile, Anyonik yüklerini (Cl, So4, HCO3, SiO2) ise Anyon değiştirici reçinelere bağlı OH- iyonu ile
değiştirirler. İyon değişimi sonucunda suya verilen OH- ve H+ iyonları kendi aralarında
birleşerek su molekülünü oluştururlar. Sistem çıkışında pozitif ve negatif yüklü iyonlarından arındırılan su yüksek oranda saflaştırılmış olur. Su içinde bulunan iyon yüklerini
alan reçineler, bir süre sonra doygunluk noktasına ulaşırlar yani istenilen kalitede su
üretememeye başlarlar. Tükenen reçinelerin yeniden tazelenmesi (tuttukları iyonlardan temizlenmesi) rejenerasyon işlemi ile gerçekleşir. Rejenerasyon sırasında anyonik
reçine kostik ile katyonik reçine ise
asit ile kendini yeniler.

ANYON KATYON DEİYONİZASYON ÜNİTELERİ

Anyon katyon deiyonizasyon ünitelerinde anyonik reçine ve katyonik reçine birbirlerinden ayrı tanklarda bulunur.

MİXBED (KARIŞIK YATAKLI) DEİYONİZASYON ÜNİTELERİ

Mixbed (karışık yataklı deiyonizasyon ) ünitelerinde anyonik reçine ve katyonik reçine
karışık bir biçimde aynı tankta bulunur.
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TEMİZ SU ARITMA SİSTEMLERİ
EDİ (ELEKTRODEİYONİZASYON) SİSTEMLERİ

EDI kesintisiz elektro-kimyasal işlemlerle suyun arıtımı prosesidir ve bu işlemler özel
iyon membranları, karışık yatak reçineleri ve DC voltaj, standart asidik-kostik kimyasal
rejenerasyon prosesiyle yer değiştirir. EDI Hücreleri bir dizi ince hazne içerir; bu hazneler su arıtımında kirlilikleri gidermek için alternatif olarak karışık yatak reçine de içerir.
İyon-Spesifik membranlar, bir bölümü anyonik, diğer bölümü katyonik, olarak hazneleri
ayrıştırır.

EDİ (ELEKTRODEİYONİZASYON) SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

- Mekanik olarak tipik yenilenebilir iyon değiştirici sistemlere göre daha basittir.
- İyon giderme rejenerasyonu için beklemeye gerek duymaksızın 7/24 sürekli çalışabilir.
- Ürün suyu kalitesi zamanla değişmezken, oysa yenilenebilir iyon gidermede ürün suyu
kalitesi reçine doygunluk evresine geçmeye başladıkça azalır. EDI sistemlerinin en belirgin faydası, rejenerasyon prosesinin ortadan kaldırılması ve tehlike oluşturabilecek rejenerasyon kimyasalların - asit ve kostiklerin kullanılmamasıdır.
- Rejenerasyon işgücü ve kimyasal maliyeti yoktur, onun yerine az miktarda elektrik harcaması yapar.
- EDI konsantresi (veya geri çevirdiği ) akıntısı 5 ile 20 kat arası yüksek konsantrasyonda
sadece beslemeye suyu kirleticileri barındırdığı için genellikle arıtmaya ihtiyaç duymadan
bu kirleticileri dışarı atar, veya başka proseslerde kullanılır.
- Tehlikeli kimyasalların ortadan kalkmasıyla, işyeri sağlığı ve güvenliği arttırabilmektedir. Bugünlerde artan düzenleyici etkilerle çalışma alanları, depolama, kullanım, nötralizasyon ve tehlikeli kimyasalların ortadan kaldırılması yasa gereğince belirlenen şartlara
uyması için dökümantasyon ve gözetleme gibi ek maliyetlere sebebiyet verir.
- Suyun içindeki kirliliğin çoğu çözünmüş tuzlar olduğu için deiyonizasyon işlemi genellikle saf suya yakın yüksek temizlikte su üretir, bu işlem hızlıdır ve çökelme sonucunda tortu
oluşumunu engeller.
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DEZENFEKSİYON ÜNİTELERİ

OZONLAMA ÜNİTELERİ

Ozon gazı oksidasyonu çok yüksek ve bilinen en kuvvetli dezenfektan olması ve diğer dezenfeksiyon yöntemlerine göre insan vücuduna zararlı hiçbir kalıntı bırakmaması sebebiyle son yıllarda çok yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ozon gazı diğer dezenfektan yöntemleri içerisinde çok daha kuvvetlidir. Ozon organizmaların hücre duvarlarını
parçalayarak bilinen bütün virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşitleri için yok edici etkiye sahiptir.

UV ÜNİTELERİ

Ultraviyole Sistemleri ile dezenfeksiyon, suya herhangi bir kimyasal veya oksidant ilave
edilmeksizin mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Tüp benzeri cam bir
kılıfın içine yerleştirilmiş ultraviyole lambası sayesinde cihaza giren suya dozajı ayarlı UV
IŞINI verilir. Bu ultraviyole ışınları mikroorganizmaların DNA yapısını bozarak etkisiz hale
gelmelerini sağlar. Bu şekilde ortalama % 99.9 oranında dezenfeksiyon verimi elde edilmektedir.Bu sistemle mikroorganizmaların öldürülebilmeleri için ultraviyole ışının direkt
olarak üzerlerine çarpması gerekir. Bu nedenle su, Ultraviyole sistemine girmeden önce
içerisinde bulunan tortu, bulanıklık gibi parametreler sudan uzaklaştırılmış olmalıdır. Bunun için ultraviyole öncesinde kum filtresi veya kartuş filtrenin kullanılması tavsiye edilmektedir. Ultraviyole Sistemlerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, sistemin
nihai kullanıma mümkün olduğunca en yakın yere konmasıdır.
Ayrıca, sistemden çıkan su özellikle atmosfere açık ayrı bir üniteye girmemeli ve bekletmeden kullanılmalıdır. Ultraviyole ünitelerinde iyi bir verim elde etmek için periyodik
bakım önemlidir. Senede bir kere UV lamba değişimi ve ham su kalitesine bağlı olarak,
periyodik olarak kuvartz cam temizliği yapılmadır. Bu temizliğin yapılmaması durumunda,
UV ışınım etkinliğini azalacak ve cihaz verimi düşecektir.

(0224) 413 23 58

asem@asemaritma.com
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ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMLERİ

Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünitemiz; evsel atıksuların arıtılmasında
teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan ve havalandırma ile
çökeltimin aynı reaktör içinde gerçekleştirildiği Ardışık Kesikli Reaktör Prosesli
olup tümüyle ASEM.’in tecrübeleri ve çalışmaları sonucunda evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile geliştirilmiştir.

KİMYASAL ARITMA SİSTEMLERİ

Suda çözünmiş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. Kimyasal arıtma işleminde ; uygun ph değerinde atıksu kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler
çamur ile sudan ayrılır.

GRİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

Bugünlerde atık sular siyah su ve gri su olarak ikiye ayrılır. Gri su, düşük besin seviyelerinde olduğu için arıtma maliyeti düşüktür ayrıca arıtmadan sonra
tamamlayıcı dezenfeksiyona ihtiyaç duymaz. Gri su, el yıkama lavabolarından,
duşlardan ve banyolardan elde edilir ve bu atık sular yerinde geri dönüşüm
yaptırılıp, klozet sifonlarında, bahçe sulamalarında ve araba yıkamasında kullanılabilir.
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(0224) 413 23 58

asem@asemaritma.com

İÇME SUYU ARITMA SİSTEMLERİ

Evlerde veya fabrikalarda genel kullanım ve içme suyu temininde kullanılmak için özel tasarlanmış su arıtma sistemleridir.

(0224) 413 23 58

asem@asemaritma.com
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ARITMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN KİMYASAL VE MİNERALLER
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ANTİSKALANT

BAZİK RO
YIKAMA KİMYASALI

ORGANOSORB 15-CO

ANTRASİT

BİYOSİT

TABLET TUZ

AKTİF KARBON
(Hindistan Cevizi Kabuklu)

DERECELİ ÇAKIL

SODYUM
HİDROKLORİT

PUROLİTE A 520-E REÇİNE

AKTİF KARBON 900
(Kömür Bazlı)

KUM

pH DENGELEME
KİMYASALI

COROSEX

AS-FE-MN

BAZALT

HİDROKLORİK
ASİT

PUROLİTE MB 400 REÇİNE

BIRM

EDTA

KOSTİK

DOLAMİT

GARNET

SİTRİK ASİT

ASİDİK RO
YIKAMA KİMYASALI

DOWEX REÇİNE

TURBIDEX

(0224) 413 23 58

asem@asemaritma.com

YEDEK PARÇA VE SARF MALZEMELER

BREST

8500SM

(0224) 413 23 58

5600FT

5600SM

9000SM

asem@asemaritma.com

5000SM

2510SM

9100SM
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Doğa su üretmez,geri dönüşen su milyonlarca yıl önceki suyun aynısıdır.
Tüm dünyadaki suyun %97'si tuzlu sulardan oluşur. Su kaynaklarının %3'ü içilebilir ve bu içilebilir kısmın %2'si buz dağıdır.
Özetle dünyadaki suyun %1' içilebilir. Aşırı su tüketimi ve kirlilik,su kaynaklarını günden güne tehlikeye sokuyor.
Gelecekte yaşanabilecek sorunlara karşı suyu korumamız gerekiyor.
''İsraftan kaçının,gelecek neslin ihtiyacını yok etmeyin.''

Ertuğrul Mah. Elmas 270 Sk. F Blok No:10F/A Dükkan:1 Nilüfer/Bursa
Tel.0224 413 23 58 www.asemaritma.com

