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ARSENİK NEDİR ?
Arsenik yerkabuğunda en çok bulunan elementlerden biridir. Doğada hem
doğal hem antropojenik kaynaklı olarak bulunabilen arsenik toksik ve
kanserojen bir maddedir.
Dünyada birçok bölgede yeraltı suyundaki arsenik kirliliği nedeniyle çok sayıda
kişi arsenik zehirlenmesi riski ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’de de birçok
bölgede, içme sularında arsenik için belirlenen maksimum kirletici seviyesi
olan 10 mikrogram/L’den daha yüksek miktarda arsenik konsantrasyonlarına
rastlanmıştır.
Kuyu sularında doğal olarak oluşan arsenik kirliliği suyun bulunduğu
derinlikteki kaya türü, mineral ve cevher yapıdan kaynaklanmaktadır

NASIL ARITILIR?
Arsenik arıtımında birden çok yöntem vardır. Köy, beldelerde uygulanacak
tesislerin , kırsal yerleşim şartlarına uygun, işletilmesi kolay, insan
kontrolüne ve bakıma az ihtiyaç duyması gerekir. TemizSU bu bilinçle
hareket ederek iki ayrı uygulama geliştirmiştir. İhtiyacınıza en uygun
yöntemi uzman mühendis ekibimiz karar verecektir.

1. Oksidasyon + Filtrasyon ; Suyunuzu okside edip, sudaki arsenik ve
demiri filtrelerimizde tutuyoruz. Filtre tankları içerisindeki özel
mineraller Arsenik & demiri filtre eder. Filtreler ters yıkama ile tutuğu
arsenik ve diğer kirleticileri atar.
2. Adsorbsiyon ; Filtre tanklarına doldurduğumuz arsenik emici mineral ,
sudaki arsenik ve bazı ağır metalleri emerek bünyesine hapseder.
Zamanı gelince bu mineraller yenisiyle kolayca değiştirilir.

OKSİDASYON + FİLTRASYON (KATALİTİK)

TemizSu Katalitik Mineralli Arsenik Filtreleri
Köy ve Beldelerde En Çok Uygulanan Arsenik Arıtım Sistemi

Düşük Kurulum Maliyeti
Düşük İşletim Maliyeti
Uzun Ömür

OKSİDASYON + FİLTRASYON (KATALİTİK)
Arseniğin katalitik mineralli kum filtrelerinde tutulduğu, en çok uygulanan arsenik arıtma yöntemidir.
Kuyu suyu depoya boşalırken suya klor yada diğer oksidan kimyasallar verilerek, depoda bekleyen
suyun oksitlenmesi ve dezenfeksiyonu sağlanır.
Depoda beklemiş su arsenik tutucu filtrelerden geçirilerek köy dağıtım deposuna doldurulur. Arsenik
tutucu filtreler içerisinde özel dizayn edilmiş arsenik tutma kapasitesi yüksek mineraller vardır.

AVANTAJLARI





Düşük işletme maliyeti.
İçerisinde yüksek arsenik giderme özelliği olan Manox ® minerali bulunur. Manox un ömrü
tükenmez, değiştirmeye gerek yoktur.
Tedariki kolay kimyasallar kullanır ( Klor, DemirÜçKlorür)
Sistemin işletilmesi için uzamana gerek yoktur. Eğitim almış birisi sistemi takip edebilir.

OKSİDASYON + FILTRASYON
Katalitik Mineral

MANOX ®

Katalitik Arsenik Arıtım Minerali
Filtre yatağına kullanılan az miktarda Manox arsenik giderim verimini yükseltir. Daha az
filtre ünitesi ile daha çok arsenik giderirsiniz. Üstelik erimez, tükenmez. Sadece arsenik
değil, %99 verimle demir ve mangan giderimi yapar. demir, ayrıca kurşun ve bakırı da
azalttığı tespit edilmiştir.
Suda çözünmüş demir, mangan ve arsenik iyonlarını filtre yatağında tutulmasını sağlar,
oksitlenmiş demir, mangan ve arsenik iyonlarının çökelerek tutulmasını sağlayan, katalitik
etkiye sahiptir.
Mineralin ömrü 5 – 10 yıl gibi çok uzundur. Düzgün projelendirilmiş ve imal edilmiş filtrelerde
yıllarca çalışarak sürekli olarak kesintisiz arıtım gerçekleştirir.

PERFORMANS KULLANILAN MINERALDEN GELİR…
TemizSU Arsenik Filtreleri Yüksek Arsenik Giderimi
Yapan MANOX minerali içerir.
 Yüksek Arsenik Giderimi
 Uzun Ömür

OKSİDASYON + FİLTRASYON
Sistemi Oluşturan Üniteler
OKSİDASYON
Kuyu suyu depoya boşalırken suya klor yada diğer
oksidan kimyasallar verilerek, depoda bekleyen
suyun oksitlenmesi ve dezenfeksiyonu sağlanır.
Bunun için genelde sıvı klor kullanılır. Sıvı klor
tedariği kolay ve maliyeti düşük olduğu için
köylerde tercih edilmektedir.

KOAGULASYON
Filtre ile arsenik giderimi için suda demir olması
gerekir. Eğer suda demir yoksa fitre öncesi suya
koagulant kimyasal (DemirÜçKlorür) verilir. Bu
kimyasalda kolayca tedarik edilebilir. Bu demir filtre
tanklarında tutulur ve temizsuya karışmaz.

ARSENİK FİLTRELERİ
Arsenik giderimi, içerisinde arseniği tutan Manox
ve özel kumlar bulunduran filtre tankı ile yapılır.
Arsenik kumlara yapışır, aynı zamanda bu kumlar
sudaki tortu ve bulanıklığı giderir. Berrak ve
arseniğin %90 ve üzerinde tutulduğu bir su elde
edilir. Filtreler belirli periyotlarda kendini ters
yıkarak tuttuğu kirlilikleri atar. Oluşan atıksu uygun
bir şekilde bertaraf edilmelidir.

OTOMASYON
Sistem tam otomatik çalışır.
Siz sadece kimyasalları
doldurun, gerisini ona bırakın.
Sistemi kontrol eden elektrik
panosunda bulunan ekran
üzerinden sistem çalışma şekli
ayarlanabilir. Türkçe menüsü
ile kullanımı çok kolaydır.

ADSORBAN FİLTRELER İLE ARSENİK ARITIMI

ARSENİĞİ UNUTUN….

TemizSu Adsorban Mineralli Arsenik Filtreleri
Kolay Kurulum
Bakım ve Teknik Servis Gerektirmez

Tesis Kolay İşletilir, Her Koşulda Arseniği Tutar
Kimyasal Kullanmaz
Sadece Bir Hane İçin Bile Uygulanabilir, Az Su İhtiyacında En Uygun
Çözüm
Taşınabilir Sistemler, Afet Yada Acil İhtiyaçlara Hızlı Çözüm

ADSORBSİYON
Sudaki arsenik, alüminyum gibi ağır metalleri adsorbe ederek (emerek) bünyesinde
saklayan özel filtre minerali kullanılır. Sudaki arsenik ve diğer çoğu ağır metali yüzde
doksan üzerinde tutar. Filtre minerali doyduğunda yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
Boşaltılan eski mineraller bünyesindeki kirlilikleri doğaya salmaz. Bu kumlar atık
depolama sahalarında gömülebilir, inşaat kumu olarak kullanılabilir

AVANTAJLARI
 Arseniği her koşulda tutar, sistem doyuncaya kadar arsenik
giderimi garanti altındadır.

 Bakım ve kontrol gerektirmez. İşletilmesi son derece kolaydır
 Kimyasal gerektirmez.
 Çok az atıksu üretir, atıksuyunda arsenik ve demir bulunmaz

ADSORBSIYON
Sistemi Oluşturan Üniteler

FİLTRE ÜNİTELERİ
Arsenik mineralleri filtre tanklarına doldurularak kullanılır.
Tank üzerinde vana sistemi su yönlendirilir, gerektiğinde
filtre mineralleri yıkanabilir. Sistem herhangi bir
kimyasala yada bakım ve kontrollere ihtiyacı yoktur.
Arsenik mineral tarafından tutulur. Filtre ters yıkama
suyunda arsenik yoktur, tahliye suları doğaya verilebilir.

ARSENİK ADSORBAN MİNERAL
Yüksek arsenik giderim kapasitesi ve uygun fiyatıyla
ergonomik bir mineraldir. Herhangi bir kimyasal
dozajı yada pH düzenlemesine gerek olmadan
arsenik giderimi yapabilir.
GEH 102 granül demir hidroksit bazlı, yüksek
performanslı bir adsorbandır. İçme suyunda arsenik
ve ağır metal gidermek için patentli özel bir teknoloji
ile üretilmiştir.
Kalitesi ve saflığı ile GEH102 adsorban minerali
NSF/ ANSı 61 sertifikalarına sahiptir ve dünya
üzerindeki tüm sağlık stadartlarını sağlamaktadır.
DIN EN 15029 normlarına göre üretilmiştir.

REFERANSLAR
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ (BASKİ)

REFERANSLAR
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İZSU)

REFERANSLAR
UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

DİĞER HİZMETLERİMİZ

teknik servis

sarf malzemeler

Arıtma sisteminiz ancak teknik destek ile uzun
ömürlü ve sağlıklı çalışabilir. Teknik servis
ekibimiz sorunları çözmek ve tesisinizin
kesintisiz işletilmesi için göreve hazır.
Tecrübeli teknik kadromuz acil ihtiyaçlarınızda
yanınızda

Su arıtma tesisinizi işletirken ihtiyacınız olan
tüm malzemeler; kimyasallar, filtreler, yedek
parçaları bizde bulabilirsiniz. Güçlü stok ve
sevkiyat organizasyonumuz ile tesisleriniz
duraksamadan işlemeye devam eder.

arıtma sistemleri
10 yıldan fazla tecrübemizle, temsil ettiğimiz
markalarla, başta yiyecek & içecek, petrol, gaz,
enerji, imalat, ilaç ve belediyecilik olmak üzere
sanayi dalları için su arıtma sistemlerini
uyguluyoruz. Su analizi, yerinde keşif ve
mühendislik çalışmamızla geliştirdiğimiz size
özel yaklaşımla ihtiyaçlarınıza cevap veriyoruz
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