
FİLTRASYON SİSTEMLERİ  

Filtreler evsel ve endüstriyel alanlarda suyun içindeki yabancı maddelerin filtrelenerek arıtılmasında kullanılan 
ön arıtma üniteleridir. Filtreler başlıca beş gruba ayrılabilirler. Tolem Çevre çok değişik kapasitelerde manuel 
veya tam otomatik çalışan filtrasyon tesisleri kurmaktadır. 

Filtrasyon Sistemleri, otomatik kelebek veya diyafram vanalarla öndüzen borulamalı imal edileceği gibi 
Fleck tarzı çokyollu vanalarla da kurulabilir. Bu iki seçimi etkileyen en önemli parametre sistemin 
kapasitesi ve işletme maliyetidir. Ön düzen borulamalı sistemler tam endüstriyel sistemlerdir, arıza 
oranları ve yedek parça maliyetleri düşük olduğundan işletme maliyetleri ekonomiktir. Müdahale 
edilmesi çok daha pratiktir ve kalifiye her bakımcı tarafından müdahale edilebilir. Fleck / Clack gibi 
otomatik vanalarla kurgulanan sistemler düşük kapasiteli ticari ve evsel uygulamalar için tercih 
edilmelidir. 

 

Kapasite : 110 m3/st  

Kum Filtreleri : Kum filtreleri içinde değişik dane boyutlarında 3-4 çeşit guartz kum bulunmaktadır. Bu filtreler, 
su içindeki bulanıklılığa sebep olan partiküler maddelerin, kum, mil, pas,yosun gibi yabancı maddelerin ve son 
olarak oksitlenmiş demir iyonlarının tutulmasında kullanılır. 

Kum filtreleri, proses suyu ve içme suyu arıtımında ön artıma olarak veya atıksu arıtma sistemlerinden çıkan 
arıtılmış suyun bulanıklılığının giderilmesinde kullanılırlar. 

Multimedia Filtreler : Multimedia filtreler içinde guartz kuma ilave olarak bir ya da birkaç çeşit filtrasyon 
malzemesi bulunmaktadır. Bu filtrelerin amacı filtrasyon verimini yükseltmekle beraber su içinde bulunan 
demir-mangan gibi istenmeyen iyonların tutulmasıdır. Multimedia filtreler içinde guartz kumla beraber 
kullanılabilecek maddeler arasında ECO-FE ve ECOPUR sayılabilir. 

 

Filtrasyon tesisleri Tolem Çevre 

tarafından PLC kontrollü, JKA kontrollü  

öndüzen borulamalı üretilir. Alternatif 

olarak Fleck gibi çokyollu otomatik 

vanalarla da üretilmeltedir.  

 

Filtre Tankları Malzemesi ; 

 

ST37 + Epoxy 

Paslanmaz Çelik 

FRP olabilmektedir.  

 

Çok korozif akışkanlar ve 

demineralizasyon sistemlerinde 

Neopren/ebonit kaplı tanklar kullanılır. 

 

 

 



Aktif Karbon Filtreleri : Aktif karbon filtreleri su içinde bulunan organik maddelerin, serbest klorun ve renk 
gideriminde kullanılırlar. 

Aktif karbon filtreleri içme suyu arıtımında, proses suyu arıtımında ön arıtma olarak ve özellikle kimya 
sanayinde renk giderimi amacı ile kullanım alanları bulurlar. 

Antrasit Filtreleri : Yüksek sıcaklıktaki suların(kazan besleme suyu gibi) filtrelenmesinde guartz kum yerine 
kullanılırlar. Bunun sebebi guartz kumun içindeki silisin yüksek sıcaklıkta suya geçmesidir. Antrasit, quartz kum 
ile beraber kullanıldığında filtrasyon verimini arttırır ve filtre servis süresini uzatır. Antrasit ile filtrasyon 
sağlandığı gibi oksitlenmiş demir ve mangan iyonları da tutulur. 

Demir-Mangan Giderme Filtreleri : Demir mangan giderimi için kullanılan bu filtrelerde, sadece Aqua_mandix, 
Birm veya guartz kum ile beraber sayılan medyalar kullanılır. Bu filtrelerin en önemli özelliği oksitlenmemiş 
demir ve manganın da gideriminin yapılabilmesidir. Bu uygulamada suyun içindeki çözünmüş oksijen arttıkça 
demir-mangan giderme verimi artar. Bu prosese yardımcı olmak için filtre öncesinde havalandırma veya 
oksitleyicilerin dozajı uygulanmalıdır. Böylece toplam demir ve mangan sıfıra çok yakın değerlere düşürülebilir. 


