
 

60 yıldır, ünlü LEWATIT marka su arıtım reçineleri imal eden
Alman - LANXESS Kuruluşu’nun ürünü olan LEWABRANE
membranlar, Alman ciddiyeti ile %100 Almanya’da
üretiliyor.

LEWABRANE membranların “Tıkanmaya Dirençli”
modelleri daha az yıkama gerektirdiği gibi, kimyasal yıkama
sonucu daha başarılı oluyor.

 

 

 

 

“ÖNCE KALİTE”
“Fiyat unutulur fakat kalite daima akılda kalır.”

Yük. Müh. Enis BURKUT diyor ki:

34 yıldır sanayi tesislerine “Proses Suyu” hazırlama sistemleri
kuruyoruz. 34 yılda oluşturduğumuz deneyim ile, DOĞRU su arıtım 
sistemleri tasarlıyoruz.  Bu kıymetli tecrübeden yararlanan 
müşterilerimiz çok memnun. BURKUT'un bilgi ve tecrübesini fark 
edip bize görev veren müşterilerimize TEŞEKKÜR EDERİZ.

Hizmet verdiğimiz bir sanayi kuruluşunun duvarındaki levhada şu yazı
bulunuyor:

Bir sanayi işletmesinin programsız duruşunun ne kadar pahalı olduğunu
ve zamansız onarımın sanayiye zararını iyi bilen işletmeler BURKUT'un
hizmetlerini tercih ettikleri için 34 yıldır görevimiz devam ediyor . 

%100 Almanya'da Üretinlen LEWABRANE Marka

Ters Ozmoz Membranlarının Distribütörlüğünü Aldık

LEWABRANE marka Ters Ozmoz membran
distribütörlüğünü aldığımız için gururluyuz.

LEWABRANE membranlar BURKUT depolarında 
teslime hazır.
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Ters Ozmoz Membranları 

LEWABRANE Ters Ozmoz Membranları’nın
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LEWABRANE Ters Ozmoz Membranları’nın

Yeni Nesil “Tıkanmaya Dirençli” serisi

Sık membran tıkanma sorunu yaşayan işletmelerde
başarılı sonuçlar verir.

Almanya’daki fabrikasında, imalat sonrası tek tek testden
geçtikten sonra ambalajlanır ve satışa sunulur.

Tüm dünyada ve ülkemizde başarısını ispat
etmiştir.

Ülkemizdeki bir tesiste şu anda

marka ters ozmoz membranı görev yapmaktadır.

Bu işletmede bulunan LEWABRANE membranlar

görev yaptıktan sonra yenileri ile değiştirildi.

•   Kuyu suyu,
•   Yüzey suyu,
•   Deniz suyu,
•   Arıtılmış atık suyun geri kazanımı
Modelleri mevcuttur.

1200 adet üzerinde LEWABRANE

“ÜÇ YIL SEKİZ AY”



   

AquaTROL – SK – CHEM

Isı Eşanjörlerini ve Chiller’leri
Koruyan AquaTROL- SK-CHEM  

AquaTROL-SK-CHEM Sistemi:

•
•
•

•
•

Kapalı devre soğutma kuleleri için,
Açık devre soğutma kuleleri için,
Her boyutta soğutma kuleleri için ve
İşletmenin şartlarına uygun olarak imal edilir.
BURKUT’un sürekli imal ettiği bir sistemdir,
Kısa sürede teslim edilen bir BURKUT ürünüdür.

AquaTROL-SK Filtresi

AquaTROL-SK-CHEM Sisteminin de filtresidir.

AquaTROL-SK Filtresi tam otomatik olarak kendini

yıkayan ve ender olarak bakım isteyen bir DİSKLİ FİLTREDİR.

AquaTROL-SK Filtresi ısı eşanjörlerini ve chiller’leri

soğutma suyundan gelen katılara karşı mükemmel korur.

Kendi pompası ve kumanda panosu ile kendi kendine tam

otomatik olarak çalışan bir filtredir.

Filtrasyon seçenekleri: 20 mikron - 400 mikron arası.

. 

 

 

AquaTROL-SK-CHEM Sistemi soğutma suyunun:
Filtrasyonunu yapar ve filtre tam otomatik kendini
temizler.
Filtrasyon seçenekleri: 20 mikron - 400 mikron arası.
İletkenliği sabit tutar.
pH ayarlamasını her an yapar ve suyun pH derecesi
sabit kalır.
Besi suyu miktarına göre, oransal olarak Korozyon
inhibitörü dozajı yapar.
ORP kontrollü klor dozajı yapar.
Legionella mücadelesi için gerekli olan BİYOSİT dozaj
programı günlük veya haftalık olarak yapılır.
İstenirse kule suyu değerlerini belirlenen süre
hafızasında tutar.

•

•

•

•

•
•

•



BURKUT’un Su Filtrelerinden Örnekler
Su Filtresi İhtiyacınızı BURKUT’a danışın.

Katı Ayırıcılar ve Tufal Ayırıcılar:

• Yoğunluğu sudan yüksek olan katıları kolayca sudan ayırır,
Sudan ayırdıklarını kolayca dışarı atar,
Kendini temizlerken en az su atan filtredir,
Sürekli çalışır, yedeklemek gerekmez,
Basınç kaybı sabittir,
Hiçbir bakım istemez, yedek parça gerektirmez,
En az yer tutan su filtresidir,
2900 m3/saat kapasiteye kadar modelleri bulunur,
Karbon çelik ve paslanmaz çelik imalatı vardır.

•
•
•
•
•
•
•
•

UF - Ultra Filtrasyon:

Ultra Filtrasyon 0,02 mikron seviyesinde filtrelediği için suyu
mükemmel süzer ve hiçbir bakteri geçirmez.

UF - Ultra Filtrasyon Sistemi kendini çok iyi temizlediği için
koruyucu ön filtre olarak yalnızca 100 - 150 mikron seviyesinde
ön filtre yeterli olur.

UF yıkaması piyasadan kolay tedarik edilen klor, kostik ve HCI
asidi ile yapılır.

Deniz Suyu Filtreleri: Korozyondan ETKİLENMEYEN
Tam Otomatik Ters Yıkamalı ARKAL Diskli Filtreler:

Tamamen sentetik malzemeler ile imal edilmiş olan ARKAL Diskli
Filtreler tam otomatik olarak kendini yıkar, mikron seviyesi olarak
20 mikron ile 400 mikron arası fitrasyon modelleri bulunur.

ARKAL Diskli Filtrelerin diğer kullanım alanları:

        •      Kuyu suları,
        •      Göl ve dere suları,
          •      Soğutma suları,
        •      Atık sudan geri kazanım suları,
        •      Isı eşanjörü koruma maksatlı soğutma suları.



Su Hazırlama Sistemleri için
BURKUT’un BAŞARILI ve ÖZEL Çözümlerinden Birkaçı:

Filtre Kartuşları:

Orijinal Amerikan malı, yüksek kaliteli kartuşlar, her mikron seviyesinde ve
10” , 20” , 30” ve 40” boylarında, BURKUT stoklarında bulunmaktadır. 

Ters Ozmoz Kimyasalları:

Ters Ozmoz Sistemleri için NSF Serti�kalı, Kireç ve SİLİKAT kristalleşmesine
karşı yüksek kaliteli Antiskalant çeşitleri ve Membran Yıkama Kimyasalları
BURKUT stoklarında sevke hazırdır.

Bakteri Tutan Özel Kartuş Filtreler:

Ürün suyu ve proses suyu içine bakteri kaçmasını TAMAMEN önleyen 0,2
mikron ve 0,45 mikronluk bakteri �ltreleri ve özel proses kartuş kapları
sayesinde mikro-biyolojik riskler giderilir.

Elektronik Sertlik Analizörü:

Elektronik Sertlik Analizörü işletmeye SERT SU kaçmasını engeller.

Ayrıca, yumuşatıcı reçineler doyuma ulaştığında, rejenerasyonu başlatır,
gereksiz tuz harcamasını önler ve tuz ekonomisi sağlar.

Bakteri Üremesine Karşı Yüksek Sıcaklıkta Yıkanan “Sanitary”

Aktif Karbon Filtre: 

Aktif karbonun süngerimsi yapısı bakteri üremesine yataklık yapar ve
klorlama gibi yöntemler ile üremenin önüne geçilemez. BURKUT’un yüksek
sıcaklıkta yıkanan “Sanitary” Aktif Karbon Filtrelerinde bakteriler giderilir.

Su Sisteminde Kireçlenmeyi Önleyen Frekans Jeneratörü HydroFLOW

HydroFLOW cihazı kimyasal kullanmadan Frekans Tekniği ile kireçlenmeyi
önler, boru üzerine kol saati gibi takılır, yedek parça istemez, çok uzun
ömürlüdür, az enerji tüketir.



        www.burkut.com.tr contact@burkut.com.tr

 

 

BURKUT Tasarımı ve İmali
Proses Suyu Hazırlama Sistemleri

Çelik Sanayii için BURKUT Tasarımı Proses Suyu
Hazırlama Sistemi: 

Tasarlanan sistem, kuyu suyundan prosese uygun kalitede
20 m3/saat su üretir. Proses suyu hazırlamada kullanılan ters
ozmoz sisteminin ön şartlandırılması doğru projelendirildiği için
sistem başarılı şekilde görev yapmaktadır.

Kimya prosesinde kullanılan 0,1 mikroS/cm iletkenlik
seviyesindeki saf su, iki kademeli ters ozmoz ve EDI (Elektro De
İyonizasyon) sistemi ile elde edildi.

Kimya Sanayii için BURKUT Tasarımı Proses Suyu
Hazırlama Sistemi: 

Soğutma suyundaki yapışkan maddelerin giderimi için kurmuş
olduğumuz ve “Servis hattı filtresi” (Böbrek Filtre) prensibi ile
çalışan bu filtre, içindeki özel dolgu sayesinde çok başarılı bir
şekilde görev yapmakta ve BERRAK soğutma suyu elde
etmektedir.

Prosesten Soğutma Suyuna Gelen Yapışkan
Maddelerin Giderimi için Özel Dolgulu Filtre:

Kuyu suyundan, “İnsani Tüketim Suları Yönetmeliği”ne uygun
kalitede 22 m3/saat kullanım suyu üreten su arıtım sistemi.

Hastane Kullanım Suyu İhtiyacı için BURKUT
Tasarımı Proses Suyu 

SU TEKNİGİ A.S
Tel : (232) 486 23 23 (pbx)     Fax : (0232) 486 24 24 


