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REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ
Suda bulunan her tür yabancı maddenin sudan ayrıştırılması için kullanılan en 
konvansiyonel yöntemlerin başında reverse osmosis sistemleri gelir. Ters osmoz 
veya ters ozmoz diye de adlandırılan bu yöntem çapraz akışa sahip membran 
filtrelerin su akışına ve hidrobasınca karşı fiziki bir engel oluşturmasıyla gerçekleşir, 
ozmotik basıncı tersine çevirme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren sisteme ise 
reverse osmosis sistemi denir.

DEİYONİZE SAF SU SİSTEMLERİ

SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ

Özel ürün imali için gerekli safsuyu elde etmenin başlıca yöntemi deiyonize safsu 
cihazı kullanmaktır. Bu cihazlar selektif anyonik ve katyonik reçine hammaddesinin 
iyon tutma kabiliyeti sayesinde suyu saflaştırır. Kimyasal ionexchange işlemi 
safsızlığı bozan iyonları reçine üzerine yükler. Böylece cihazdan safa yakın su 
(H2O) üretilir.

Su yumuşatma sistemleri; endüstriyel veya evsel kullanımda zarar veren Ca ve Mg 
iyonlarının sudan alınarak suyun yumuşatılması, kirecin giderilmesi işini yaparlar. 
Su içinde bulunan sertlik yapan iyonlar sudan uzaklaştığında, suyun bu açıdan 
kireçtaşı oluşturma niteliği de bertaraf edilir.

Ultrafiltrasyon sistemleri, mekanik bir filtrasyon modül membranının nanoteknoloji 
sayesinde hassaslık derecesini arttırarak uygulanmasına denir. Yöntem sudaki 
fiziksel kirleticilerin sudan ayrıştırılırken kimyasal niteliklerinin aynı kalmasını 
sağlar. Ultrafiltrasyon su ve düşük molekül ağırlığındaki bileşenlerin, özel bir 
filtreden geçtiği ve bu sırada partikül, kolloidler ve büyük moleküler ağırlıktaki 
bileşenlerle birlikte bakteri ve çoğu virüsün de sistemden uzaklaştırıldığı bir
filtreleme yöntemidir. 



FİLTRE SİSTEMLERİ

İÇME SUYU SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ
Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması amacı ile dizayn edilen atık su arıtma 
sistemleri, boyutları ve arıtma üniteleri; sanayi/sektör türü, üretim yöntemi, atık su 
miktarı, atık suyun kirlilik değerleri ve alıcı ortam türüne göre değişiklik göstermek-
tedir. Mayer Kimya, sanayi tesislerinden kaynaklanan atık sular ile ilgili olarak 
laboratuar şartlarında arıtılabilirlik testleri uygulamaktadır ve laboratuar ortamında 
yapılan çalışmaların sonucuna göre en uygun arıtma prosesini dizayn etmektedir. 

SU VE ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ARITMA KİMYASALLARI
Özellikle kimyasal nitelikli atıksu arıtma tesislerinde ve su arıtma sistemlerinde 
kullanılan kimyasal maddeler doğrudan arıtma verimini etkilediği için doğru 
kimyasalların tercih edilmesi ve uygun dozaj aralıklarında kullanılması tesis işletimi 
açısından önemli bir parametredir. Kullanılacak kimyasalların güvenilir ve raf 
ömrünün sona ermemesi açısından firmamız tarafından tedariği sağlanan 
maddelerin uygun depolama koşullarında muhafaza edilmesi ve müşteriye teslimi 
gerçekleştirilmektedir.

İşyerleri ve evsel kullanımda içme, çay ve yemek suyunu karşılamak için kullanılan 
sistemlere işyeri tipi içme suyu cihazı denir. Bu cihazlar genelde şebeke suyundan 
sağlıklı, lezzetli, garantili ve ekonomik şekilde içme suyu temin eder .
İçme suyu sistemleri genel olarak reverse osmosis tekniğini kullanırlar. Bu 
teknikte su tortu, klor, kireç ve bakterilerinden arındırılarak gerçekten çok lezzetli 
ve sağlıklı bir suya dönüşür.

Kum Filtreleri; sularda bulunan tortu, bulanıklık, askıda katı maddeleri derin yataklı
filtre haznesi sayesinde filtreleyen sistemlerdir.
Aktif Karbon Filtreleri; sularda bulunan renk, koku, tad, eriyik halde bulunan 
gazları ve organik maddeleri arıtmakta ve özellikle klor gideriminde kullanılan su 
arıtma ekipmanıdır.
Demir Mangan Filtreleri; sularda bulunan demir ve mangan iyonu gideriminde
kullanılan su arıtma ekipmanıdır.
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