Su; yaşam kaynağımız...

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ

Su alanında tecrübeli ve uzman
kadromuz ile Antalya Merkezli
olarak hizmet veren bir kuruluşuz.
Uygulama yeri keşfi, su analizi,
sistem projelendirmesi, satış ve
satış sonrası servis hizmetleri ile
kaliteli, ekonomik ve kullanımı
kolay ürünler sunuyoruz.

Kuyu suyu, Şebeke suyu ve
Yüzeysel suların filtrasyon,
yumuşatma, dezenfeksiyon
ve saflaştırma yöntemleri
ile, içme suyu ve proses
suyu olarak kullanılabilir
hale getirilmesini
sağlıyoruz.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını daimi
karşılayacak ürünler sunmak
temel amacımızdır. DemirSu®
olarak bunu müşterilerimize
karşı saygı olarak görmekteyiz.
Çevreye ve doğaya karşı
sorumluluklarımızı yerine
getirmeyi, en iyi kalitede ürünler
sunmayı, güvenilir, dürüst ve ilkeli
çalışmayı taahhüt ederiz.

Filtre Sistemleri
• Çok Katmanlı Filtreler
• Çok Kartuşlu Filtreler
• Torba Filtreler
• Seperatör Filtreler
• Diskli Filtreler
• Aktif Karbon Filtreler
• Demir Mangan Filtreler
Yumuşatma Sistemleri
• Kabinli Yumuşatma Sistemleri
• Tekli ve Çoklu Yumuşatma 		
Sistemleri

Ters Osmoz(RO) Sistemi

Tandem (İkili) Yumuşatma Sistemi

Ters Osmoz (RO) Sistemleri
• Evsel RO Sistemler
• Endüstriyel RO Sistemler
Dezenfeksiyon Sistemleri
• Ultraviole Sistemleri
• Klor Dozlama Sistemleri
Kireçtaşı ve Bulanıklık Önleyici
Frekans Sistemleri
Atıksu Arıtma Sistemleri ve
Ekipmanları
Yedek Parça ve Sarf Malzemeler
Teknik Servis Hizmetleri
Tandem (İkili) Yumuşatma Sistemi
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FİLTRE SİSTEMLERİ

Suyun bulanıklığına ve tortu oluşumuna neden olan askıda katı
maddelerin sudan uzaklaştırılması için filtre edilmesi gereklidir. Bunun
için ihtiyaca yönelik çeşitli filtre tipleri mevcuttur. Suda dezenfeksiyon
amacıyla kullanılan klor, suya iyi olmayan bir tat verir. Sudaki klor,
kloramin, organik maddeler, koku ve tatsızlığın giderimi için aktif karbon

Su kirliliği, filtre seçiminde
çok önemlidir. Suyun kirlilik
yüküne göre uygun filtre
tipinin ve filtrasyon hızının
seçimine dikkat edilmelidir.

filtreler kullanılır. Filtre edilmiş su berrak görünüşlüdür. Suyun filtre
edilmesi ile, musluk bataryaları, makinalar, tesisat ve ekipmanların
Otomatik Çok Katmanlı Kum Filtre Sistemi

korunumu ve uzun ömürlü olması sağlanmış olur.

Kum, çakıl, antrasit,
granül aktif karbon
gibi minerallerden su
geçirilerek bulanıklığa
neden olan (askıda katı
madde, organik madde,
tortu, silis, klor, demirmangan v.b.) kirleticilerden
arındırılır. Çeşitli
minerallerin kullanıldığı
çok katmanlı filtreler
dışında farklı filtre tipleri de
bulunmaktadır. Seperatör
filtreler, Kartuş tip filtreler,
Torba filtreler, çok kartuşlu
filtreler, diskli filtreler
bunlar arasında sayılabilir.
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Otomatik Diskli Filtre Sistemi

Diyafram Vanalı Kum Filtre Sistemi

Pnömatik Vanalı Kum Filtre Sistemi

Manuel Diskli Filtre Sistemi
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YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

Sudaki kirecin giderilmesinde yumuşatma sistemleri kullanılır. Suda sertlik yapan Ca ve Mg iyonları kireç
oluşumuna neden olur. Bu iyonların yumuşatma sistemleri sayesinde sudan alınması ile kireçsiz su elde
edilir. Yumuşatma sistemleri iyon değişimi esasına göre çalışır. Bu sistemlerde iyon değişimi güçlendirilmiş
fiberglass veya çelik gövdeler içerisinde bulunan katyonik reçine minerali ile yapılır. Reçine minerali sudaki
Ca ve Mg iyonlarını bünyesinde tutarak doygunluğa eriştiği zaman rejenerasyon (tazeleme) yapılması gerekir.
Tazeleme için kaya tuzu veya tablet tuz kullanılır.
Yumuşatma sistemlerinin manuel ve otomatik kontrollü olarak tasarımı yapılır. Günümüzde manuel sistemler
sertlik kaçaklarına sebebiyet vermesi ve işletme zorlukları açısından yerini otomatik sistemlere bırakmıştır.
Otomatik yumuşatma sistemleri; diyafram,pnömatik veya çok yollu vanalarla kontrol edilirler. Bu sistemler
geçen su miktarına veya zamana bağlı olarak çalışırlar.
Sudaki kireç çamaşır, bulaşık
makinaları ve su ısıtıcılarının
rezistanslarının kireçle
kaplanmasına sebep olur. Bu
nedenle elektrik tüketimi artar. Su
yumuşatma sistemleri kullanımı
ile elektrik tüketimi ve temizlik
maddeleri kullanımı azalır.
Giysiler daha uzun süre kullanılır.
Bardak ve tabaklarda çizikler
oluşmaz,yüzeyler daha kolay
temizlenir.Tesisatlar tıkanmaz.
Daha az kullanılan kimyasallar
sayesinde çevreye atılan atık azalır.

Tandem (İkili) Yumuşatma Sistemi

Suyun yumuşatılması ile;
elektrik enerjisi,deterjan ve
kimyasal madde tasarrufu
sağlanır. Tesisat, güneş
enerjisi, çamaşır, bulaşık
makinaları v.b. cihazların
ömrü uzar. Buhar kazanları,
boylerler sudaki kirece
karşı korunur. Yumuşak
su ile yıkanan cilt berrak,
saçlar parlak olur.
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Çoklu Su Yumuşatma Sistemi

Tandem (İkili) Yumuşatma Sistemi

Tandem (İkili) Yumuşatma Sistemi

Single(tekli) Yumuşatma Sistemi
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TERS OSMOZ(RO) SİSTEMLERİ

Ters Osmoz suyun yüksek basınçta yarı geçirgen bir
membrandan geçirilmesi sonucunda içerisindeki çözünür
halde bulunan maddelerin filtre edilme işlemidir.
Ters Osmoz Sistemleri ile ileri filtrasyon uygulanır. Suda
bulunan iyonların büyük bir kısmı % 90-99 oranında
giderilir. Su safsızlıklardan arındırılarak kaliteli bir su elde
edilmiş olur. İçme suyu sıkıntısı olan yerlerde de deniz
suyundan tatlı su elde edilmesinde Ters Osmoz metodu
uygulanmaktadır.
İlaç, kozmetik sanayi,
laboratuarlar, diyaliz merkezleri,
demir çelik sanayi, buz yapımı
elektronik, tekstil sanayi, meyve
suyu meşrubat sanayi ve bir çok
endüstride ters osmoz sistemleri
kullanılır. Son yıllarda konutlarda
ve işyerlerinde içme suyu olarakta
kullanımı artmıştır.
Bu sistem ile suda bulunan koku,
hoş olmayan tat, renk çözünmüş
maddeler, virüs bakteriler ve
sertlik giderimi sağlanır. Ters
Osmoz sistemlerinde on binde
bir (0.0001) mikron aralığında
filtrasyon yapılmaktadır. Suyun
içerisinden istenmeyen maddeler
ayrılarak atık su şeklinde dışarı
atılır. Ters Osmoz yönteminde
sistem dizaynı çok önemlidir.
Sistem dizaynından önce suyun
içerisindeki maddelerin miktarları
tespit edilmelidir. Gerekli ise
Ters Osmoz öncesi bir ön arıtma
sistemi kurulmalıdır. Ters
Osmozla; kuyu, sondaj, şebeke,
göl, nehir deniz sularının arıtımı
yapılarak kaliteli su elde edilir.
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Ters Osmoz(RO) Sistemi

Ters Osmoz(RO) Saf Su Sistemi

Tezgahaltı Ters Osmoz(RO) Su Arıtma Sistemi

Ters Osmoz(RO) Sistemi
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DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

ULTRAVİOLE SİSTEMLERİ
Ultraviole ile sterilizasyonla suyun
dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.
Mor ötesi ışınlar kullanılarak
suyun içerisindeki bakteri virüs
ve patolojik (hastalık yapıcı)
organizmaların dezenfekte (etkisiz
hale getirilmesi) edilmesi sağlanır.
Ultraviole sistemleri; ısı veya
kimyasal madde kullanılmadan
dezenfeksiyon sağlayan en
kullanışlı sistemlerdir. 254 nm
dalga boyunda mor ötesi UV
ışınları, organizmaların DNA
yapısını bozarak etkisiz hale
getirir. Ultraviole cihazlarının
ışın odaları tamamı paslanmaz
çelikten üretilmiştir. Her
lamba için bir elektronik kart
vasıtasıyla ultraviole lambanın
ömrü elektrik dalgalanmalarına
karşın tamamen koruma altına
alınarak daha yüksek bir verim
elde edilmektedir. Elektronik
panosunda digital çalışma saati,
sesli alarm-görsel alarm v.b.
özellikler bulunmaktadır.

Çok çeşitli kullanım
alanları bulunan Ultraviole
cihazlarının % 99,99
bakterileri etkisiz hale
getirme verimi için
Ultraviole öncesinde
mutlaka çok iyi filtrasyon
yapılması kesinlikle önerilir.

Ultraviole Sistemi

KLOR DOZLAMA SİSTEMLERİ
Klor dozlama üniteleri suda
mevcut nitrit, demir, mangan
gibi oksitlenebilen maddeleri
oksitlemek ve bakteri, virüs
gibi kirlilikleri ise dezenfekte
etmek amacıyla kullanılmaktadır.
Suda dezenfeksiyon sağlamak,
bakteri ve virüsleri öldürmek
için suya klor verilir. Bunun için
dozaj pompalarından yararlanılır.
Klorla dezenfeksiyon kimyasal
bir yöntemdir. Klor Dozlama
Sistemleri standart, redox ve
debi kontrollü modellerden
oluşmaktadır. Dezenfekte edilecek
kapasiteye göre pompa seçimi
yapılmaktadır.

Klor Dozlama Sistemi

Ultraviole Sistemi

İyi dizayn edilmiş etkin ultraviole
sistemlerle başarılı dezenfeksiyon
sağlanmaktadır.
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KİREÇTAŞI VE BULANIKLIK ÖNLEYİCİ FREKANS SİSTEMLERİ

Kireçtaşı ve Bulanıklık
önleyici frekans cihazları
kireçtaşı oluşmasını önler,
mevcut kireçtaşlarını çözer.
Su sisteminde, boylerde, ısı
eşanjöründe, buhar kazanlarında,
otoklav ve pastörize tünelinde,
kullanım alanlarına sahiptir.
Özellikle buhar kazanlarında kirece
karşı kimyasal kullanmadan
ve kazanı sert su ile besleyerek
kazan içerisindeki mevcut kireçleri
çözer. Yeni oluşumları da engeller.
Çözülen kireçler kazan blöfleri ile
dışarı atılır.
Bu cihazlarla kireçtaşının su
sistemine yapışması engellenerek
enerji ekonomisi sağlanır.Tesisin
ve cihazların bakımı azalır.

Kireçtaşı Önleyici Frekans Sistemi

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI

Biyolojik paket arıtma sistemleri;
50-1000 kişi nüfus eşdeğeri çelik
biyolojik paket ünitelerdir. Otel,
tatil köyü, site, kooperatif, şantiye,
hastane ve fabrikalarda uygulama
alanlarına sahiptir. Biyolojik
kompakt arıtma sistemleri; 5010.000 nüfus eşdeğeri evsel veya
organik esaslı endüstriyel atık
suların arıtılmasında kullanılan
standart betonarme biyolojik arıtma
üniteleridir. Blowerlar, difüzörler,
dozaj pompaları, dalgıç pompalar
ve atık su arıtma bakterileri atık
su arıtma tesislerinde kullanılan
ekipman ve sarf malzemeleri
arasında yer alır. Firmamızdan,
Paket atıksu arıtma sistemleri ve
blower, difüzör, dozaj pompası,
atıksu arıtma bakterileri v.b. ürün ve
sarf malzemeler temin edilebilir.

Frekans cihazları, bakım
gerektirmez, yedek parça
istemez, insan sağlığına ve
diğer cihazların çalışmasına
olumsuz etkisi yoktur.
Atıksu Arıtma Tesisi Çökeltme Havuzu

Bulanıklık önleyici cihazlar, su
içindeki tortuları ve katıları fiziksel
yöntem ile topaklar, topaklaşarak
irileşen çok küçük katıların
kolayca filtrede tutulmasını sağlar.
Yüzme havuzlarında topaklayıcı
kullanımına gerek kalmaz. Yüzme
havuzu kum filtrelerinde ters
yıkama işlemini azaltır. Böylece su
ekonomisi sağlanır.
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YEDEK PARÇA VE SARF MALZEMELER

TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

Su arıtma cihazları takip ve
kontrol gerektirir. Cihazların
verimli çalışmaları açısından
zaman zaman bakımları yapılmalı
ve ömrünü tamamlamış sarf
malzemeleri değiştirilmelidir.
Firmamız su arıtma sistemlerinde
teknik servis hizmeti vermektedir.

Tel: 0(242) 323 11 60
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DEMİRAYAK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ARITIM SİSTEMLERİ
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