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BURKUT Proses Suyu Hazırlama
Sistemlerinden Örnekler

Proses Suyu Hazırlama Sistemleri:
Sanayi işletmelerinde yılın 365 günü aynı kalitede proses suyu istenir. BURKUT yüksek kalitede proses
suyu hazırlama sistemleri kurar ve periyodik teknik servis hizmeti verir.

Yüksek kalitede meşrubat
suyu hazırlama sistemi,

100 m3/saat.

Jeotermal enerji santralı için
“Kirli Nehir Suyu”ndan

150 m3/saat kapasitede
soğutma suyu hazırlama

sistemi.

Bakır işletmesi için değişik
kalitelerde proses suları

hazırlama sistemi.

Altın madeni prosesi için
konteyner içinde

100 m3/saat ters ozmoz
ve ön arıtım sistemi.

Patates işleme için proses
suyu hazırlama sistemi,

175 m3/saat.

Kimya sanayii için,
EDI – Elektro De İyonizasyon

tekniği ile, DEMİ SU
hazırlama sistemi, 4 m3/saat.

suyu hazırlama sistemleri kurar ve periyodik teknik servis hizmeti verir

Yüksek kalitede meşrubat Jeotermal enerji santralı için



BURKUT Su Geri Kazanım Sistemleri

Su Geri Kazanım Sistemleri:
30 yılı aşkın su arıtma tecrübesi olan BURKUT’un mühendislik bilgileri sayesinde, bir sanayi işletmesinde
kullanılan hangi suların basit bir işlem sonunda geri kazanılıp tekrar kullanılacağına karar verilir. Bu
araştırma sonunda BURKUT “anahtar teslimi” olarak su geri kazanım sistemini kurar ve daha sonra
teknik servis hizmeti verir.
araştırma sonunda BURKUT “anahtar teslimi” olarak su geri kazanım sistemini kurar ve daha sonraaraştırma sonunda BURKUT “anahtar teslimi” olarak su geri kazanım sistemini kurar ve daha sonra
teknik servis hizmeti verir.

Gıda sanayiinde biyolojik arıtma çıkış
suyundan soğutma suyu hazırlama

sistemi, 50 m3/saat.

Otomotiv sanayiinde proses suyu atık
suyundan tekrar proses suyu hazırlama

sistemi, 24 m3/saat.

Kağıt sanayiinde, kağıt liflerinin proses
suyundan ayrılması sonucu, suyun geri

kazanımı 50 m3/saat.

Altın madeninde, maden taşıyan suların geri kazanımı sisteminde
lamellalı katı çöktürmeler, 2 x 80 m3/saat.

Meşrubat işletmesinde, kum filtresi ters
yıkama sularının, ultrfiltrasyon yıkama

sularının ve pompa yatak soğutma sularının
geri kazanımı sistemi 60 m3/saat.



BURKUT Proses Suyu Filtreleri
“Su Filtrasyonu ilim değil, TECRÜBE birikimidir.”

Sanayi prosesleri için, en basit pislik tutucudan, tam otomatik yıkamalı su filtrelerine kadar her
kapasitede ve özellikte filtreyi temin ediyoruz.

Mükemmel Pislik Tutucu: kolay
temizlenir, pislik tutma hacmi

geniştir.

 Pompa koruyucu ön filtre,
pompa fanını iri katılardan korur.

Katı ayırıcı, yoğunluğu sudan
yüksek kum ve tufal gibi

maddeleri kolayca sudan
ayırır, az yer tutar, az su atar.

Mükemmel Pislik Tutucu: kolay  Pompa koruyucu ön filtre,Mükemmel Pislik Tutucu: kolay

kapasitede ve özellikte filtreyi temin ediyoruz.

Katı ayırıcı, yoğunluğu sudan
yüksek kum ve tufal gibi

maddeleri kolayca sudan
ayırır, az yer tutar, az su atar.

FRP tanklar ile tasarlanmış,
çok tanklı filtre sistemi, özel

dolgu sayesinde 10 mikron’a
kadar filtrasyon, kapasite

200 m3/saat.

Küçük kapasiteli projeler için,
FRP tanklı ve çok yollu vanalar

ile tasarlanmış kum ve aktif
karbon filtreleri.

Gıda ve içecek sanayii için,
yüksek sıcaklıkta yıkanan

SANITARY Aktif Karbon Filtreler.

Diskli Filtre Sistemi
2 Adet x 210 m3/saat

FRP tanklar ile tasarlanmış, Gıda ve içecek sanayii için,

Sanayi prosesleri için otomatik ters yıkamalı filtreler:

Diskli Filtreler ile birçok su filtrasyon çözümleri yaratılır:

Küçük kapasiteli projeler için,
FRP tanklı ve çok yollu vanalar

Sanayi prosesleri için otomatik ters yıkamalı filtreler:Sanayi prosesleri için otomatik ters yıkamalı filtreler:

Diskli filtreler ile
400 mikrondan

20 mikron
seviyesine kadar,

10 m3/saat debiden
çok yüksek debilere
kadar su filtrasyonu

tasarlanabilir.

Diskli Filtreler ile birçok su filtrasyon çözümleri yaratılır:

seviyesine kadar,
10 m3/saat debiden
çok yüksek debilere
kadar su filtrasyonu

Diskli Filtre Sistemi
2 Adet x 210 m3/saat

Diskli filtreler ile
400 mikrondan

seviyesine kadar,
10 m3/saat debiden
çok yüksek debilere
kadar su filtrasyonu

tasarlanabilir.



BURKUT’ta Hassas Su Filtreleri
UF – Ultra Filtrasyon ile Hassas Su Filtrasyonu:

Sanayi için KARTUŞ filtreler ve Paslanmaz Kartuş Kapları

Sanayi Prosesleri PROSES Kartuşları ve Vent Filtreler

Vent Filtreler:

• UF, suyun kimyasal ve mineral özelliklerini hiç değiştirmeden mekanik filtrasyon yapar.
• UF, suyu 0,02 mikron seviyesine kadar süzdüğü için, sudaki katıları, bulanıklığı ve
mikroorganizmaları sudan ayırır.
• UF sistemi tam otomatik olarak kendi kendini temizler. UF’nin kimyasal yıkaması piyasada
ucuz fiyata bulunan kostik, HCl asidi ve hipoklorit (klor) ile yapılır.

UF Kullanım Yerleri:

• Kaynak suları ve içme suları,
• Ters ozmoz sistemi ön filtrasyonu,
• Bulanık ve bakteri giderimi için,
• Su geri kazanımı için.

Ters ozmoz ön arıtımı olarak Ultra Filtrasyon
sistemi 100 m3/saat.

Sanayi Prosesleri PROSES Kartuşları ve Vent Filtreler

Vent Filtreler:

1 mikron, 5 mikron, 10 ve 20 mikron özelliklerde, 10” den 40”
uzunluğa kadar boylarda her tür kartuş her zaman BURKUT
stoklarında bulunur.

Paslanmaz çelik özel kartuş kapları kartuşun su sızdırmasını
engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Ürün suyu ve proses suyu içine bakteri kaçmasını tamamen
önleyen, MUTLAK filtrasyon sağlayan, 0,2 mikron ve 0,45
mikronluk bakteri filtreleri ve özel proses kartuş kapları
sayesinde mikro-biyolojik riskler giderilir. 30” boyda proses
kartuşları her zaman BURKUT stoklarında bulunur.

Sanayi için KARTUŞ filtreler ve Paslanmaz Kartuş Kapları

 UF sistemi tam otomatik olarak kendi kendini temizler. UF’nin kimyasal yıkaması piyasada
ucuz fiyata bulunan kostik, HCl asidi ve hipoklorit (klor) ile yapılır.

Ters ozmoz ön arıtımı olarak Ultra Filtrasyon
sistemi 100 m3/saat.

1 mikron, 5 mikron, 10 ve 20 mikron özelliklerde, 10” den 40”

Steril kalması istenen su depoları içine girecek olan havanın
filtrasyonu içindir, havanın tozunu ve bakterisini havadan ayırır.

Sanayi için KARTUŞ filtreler ve Paslanmaz Kartuş KaplarıSanayi için KARTUŞ filtreler ve Paslanmaz Kartuş Kapları

Sanayi Prosesleri PROSES Kartuşları ve Vent Filtreler

Sanayi için KARTUŞ filtreler ve Paslanmaz Kartuş Kapları



BURKUT’un Soğutma Suyu Koruyucu Filtreleri
“Soğutma suyundaki katılar Chiller, Isı Eşanjörü,

Fıskıye gibi cihazları tıkar, borularda korozyonu arttırır.”

Soğutma Suyu Servis Hattı Filtrasyonu “AquaTROL-SK”

“AquaTROL-SK” Soğutma Suyu Filtresinin Avantajları:

Soğutma Suyu Sistemi ANA HAT Filtrasyonu:

Soğutma Kulesi için Tam Otomatik Dozaj Sistemi “AquaTROL-SK-CHEM”

• AquaTROL-SK filtre, üzerinde pompa, pompa
koruyucu filtre ve otomasyon gibi her ekipmanı
olan paket bir filtredir.
• AquaTROL-SK filtre tam otomatik olarak kendini
temizler.
• AquaTROL-SK filtre ters yıkama sırasında az su
atar, soğutma suyunu azaltmaz.
• AquaTROL-SK filtre tabiat şartlarına dayanıklıdır,
soğutma kulesi yanına konur.
• AquaTROL-SK filtrenin soğutma sisteminin ana
sirkülasyon hattı ile ilgisi yoktur, kuleden suyu
emer ve filtrelenmiş suyu kuleye verir.

“AquaTROL-SK” Soğutma Suyu Filtresinin Avantajları:

 filtre tam otomatik olarak kendini

filtre ters yıkama sırasında az su

filtre tabiat şartlarına dayanıklıdır,

 filtrenin soğutma sisteminin ana
“Chiller”i soğutma suyundaki

katılardan koruyan
AquaTROL-SK filtresi.

•AquaTROL-SK Servis Hattı Filtresi soğutma
kulesinin yanına konur, AquaTROL-SK kule
içinden emdiği suyu filtreleyip kuleye geri
verir. Böylece, düşük bir yatırım ile kule suyu
filtrelenir.

•Soğutma suyunun tamamının filtre edilmesi
istendiğinde, işletmenin şekline ve arzu
edilen mikron seviyesine göre su filtre seçimi
yapılır ve temin edilir.

“AquaTROL-SK-CHEM” Sistemi soğutma suyunun
iletkenliğini, pH’ını; Klor, Korozyon inhibitörü ve Biyosit
dozajlarını kontrol altında tutar. Ayrıca sistem üzerinde bulunan
tam otomatik yıkamalı filtre ile soğutma suyunu filtreler.

Soğutma Kulesi için Tam Otomatik Dozaj Sistemi Soğutma Kulesi için Tam Otomatik Dozaj Sistemi 



BURKUT’un KİREÇ Giderimi Teknikleri
Reçine Tekniği ile Suyun Yumuşatılması:
•Her tür ve her kapasitede su yumuşatıcıyı, tekli veya tandem olarak BURKUT’tan kısa zamanda temin
edebilirsiniz.

Elektronik Sertlik Analizörü:

“HydroFLOW Frekans Jeneratörü, Frekans Tekniği ile Sert Suyun Kireçtaşı Yapmasını Önler”

HydroFLOW kullanım yerleri:

Su Sisteminde Kireçlenmeyi Önleyen Frekans Jeneratörü HydroFLOW

•Elektronik Sertlik Analizörü işletmeye SERT SU kaçmasını engeller.

Elektronik Sertlik Analizörü yumuşatıcı reçineleri doyuma ulaştığında reçinenin rejenerasyonunu başlatır,
böylece gereksiz tuz harcamalarını önleyerek tuz ekonomisi sağlar. Elektronik Sertlik Analizörü yeni veya
kullanılmakta olan her su yumuşatıcıya monte edilebilir.

•İngiliz şirketi Hydropath’in icat ettiği HydroFLOW cihazı, ürettiği frekans sayesinde KİREÇ oluşumunu
önler, “Kalsiyum Karbonat” (CaCO3) kristalinin yapısını değiştirir, CaCO3 kristalleri “pudra” iriliğinde
oluşur, su tesisatına ve su cihazlarına yapışmadan, su ile sürüklenip su tesisatını terk eder. HydroFLOW
cihazı eskiden oluşmuş kireç kristallerini de bozar.

• Su sisteminin tamamı kirece karşı korumak için,
• Boyler, su ısıtıcı, şofben ve kombiyi kirece karşı korur,
• Buhar kazanını kirece karşı korur,
• Soğutma kulesini kirece ve yosuna karşı korur,
• Isı eşanjörlerini kirece karşı korur,
• Pastörzatör, otoklav ve fıskiyeleri kirece karşı korur.

HydroFLOW cihazı kimyasal kullanmadan Frekans Tekniği ile Kireçlenmeyi Önler, boru üzerine kol saatı gibi
takılır, yedek parça istemez, çok uzun ömürlüdür, az enerji tüketir.

“HydroFLOW Frekans Jeneratörü, Frekans Tekniği ile Sert Suyun Kireçtaşı Yapmasını Önler”

kullanılmakta olan her su yumuşatıcıya monte edilebilir.

•İngiliz şirketi Hydropath’in icat ettiği 
önler, “Kalsiyum Karbonat” (CaCO3) kristalinin yapısını değiştirir, CaCO3 kristalleri “pudra” iriliğinde
oluşur, su tesisatına ve su cihazlarına yapışmadan, su ile sürüklenip su tesisatını terk eder. 

kullanılmakta olan her su yumuşatıcıya monte edilebilir.kullanılmakta olan her su yumuşatıcıya monte edilebilir.

FLOW Frekans Jeneratörü, Frekans Tekniği ile Sert Suyun Kireçtaşı Yapmasını Önler”

tuz ekonomisi sağlar. Elektronik Sertlik Analizörü yeni veya

 cihazı, ürettiği frekans sayesinde KİREÇ oluşumunu

Su Sisteminde Kireçlenmeyi Önleyen Frekans Jeneratörü 

• Soğutma kulesini kirece ve yosuna karşı korur,
• Isı eşanjörlerini kirece karşı korur,
• Pastörzatör, otoklav ve fıskiyeleri kirece karşı korur.

 kimyasal kullanmadan Frekans Tekniği ile Kireçlenmeyi Önler,

Düşük kapasiteli sistemler için, KINETICO
marka tam otomatik rejenerasyonlu su

yumuşatıcı. KINETICO otomasyon vanası
hiç elektrik gerektirmeden görev yapar,

suyun hızı ile çalışır.

Buhar kazanı gibi ağır cihazlarda kireçlenmeyi
önleyen “S” Super HydroFLOW.

Şişe pastörizatöründe kireçlenmeyi
önleyen HydroFLOW cihazı.

Plakalı ısı eşanjöründe kireçlenmeyi
önleyen HydroFLOW cihazı.

Sanayi proses suyu üretmek için, dış
atmosfer şartlarında görev yapmak

üzere tasarlanmış, BURKUT tasarımı
tandem yumuşatıcı.

 Elektronik Sertlik Analizörü ile
tasarlanmış sanayi için tandem

su yumuşatıcı.



BURKUT 1990 Yılından bu yana Ters Ozmoz Sistemleri kurar.

BURKUT Ters Ozmoz Sistemleri

Ters Ozmoz Tekniği:

Süt işletmesi için imal edilmiş, tamamı paslanmaz
çelik, 18 m3/saat kapasiteli Ters Ozmoz cihazı

• Ters Ozmoz tekniği, kaliteli su üretiminde
kullanılan, işletilmesi kolay, çevre kirliliği
yaratmayan bir sistemdir.

• Her kapasitede Ters Ozmoz Cihazını ve Ön Şartlandırma Sistemini BURKUT’tan temin edebilirsiniz.

Gıda sanayii için 40 m3/saat
kapasiteli ters ozmoz cihazı.

Kimya sanayii için 12 m3/saat
kapasitede çok saf üreten iki
kademeli ters ozmoz sistemi.

Soğutma suyu üretmek için
60 m3/saat kapasiteli ters

ozmoz sistemi.

Kimya sanayii için 400 litre/saat
kapasitede çok saf su üreten iki

kademeli ters ozmoz sistemi.

İçme suyu üretmek için
200 litre/saat kapasiteli ters

ozmoz cihazı.

Proses suyu üretmek için
36 m3 /saat kapasiteli ters

ozmoz cihazı.

BURKUT 1990 Yılından bu yana Ters Ozmoz Sistemleri kurar.

Süt işletmesi için imal edilmiş, tamamı paslanmaz
çelik, 18 m3/saat kapasiteli Ters Ozmoz cihazı



Ters Ozmoz cihazı kadar ters ozmoz yedekleri ve kimyasalları da önemlidir.

Ters Ozmoz için Her Tür Membran,
Kartuş ve Kimyasal BURKUT Depolarında

4” ve 8” dış çaplı değişik özellikte
ters ozmoz membranları.

Ters Ozmoz Membranları:
• Ters Ozmoz membranları ham su kalitesine ve istenen su kalitesine
göre çok çeşitli özelliklerde üretilir. Piyasada en çok kullanılan
membranlar “düşük basınç” membranı ve “yüksek basınç” membranı
olarak adlandırılan 4” ve 8” dış çapı olan membranlardır.

4” ve 8” dış çaplı değişik özellikte
ters ozmoz membranları.

Dinamik membranın yaprakları
hareketlidir.

BURKUT 1990 yılından bu yana membran tekniği ile ilgilendiği için, çok
farklı özelliklerde membranlar ile ters ozmoz cihazları tasarlayabilir.

NSF®

“DİNAMİK” Ters Ozmoz Membranları: Uzun Ömür, Enerji Tasarrufu, NSF Sertifikalı.

• Piyasa membranlarının dışı sert CTP olduğundan bu
membranlar ile basınçlı membran kapları arasında
DURGUN SU oluşur ve burada bakteri üreme riski çok
yüksektir. Patentli “DİNAMİK” membranlar pompa
çalıştığında genişler ve membran kabını doldurur, bu
sebeple bakteri yatağı oluşmaz.

NSF®

• Antiskalant: Genel olarak “Su Kimyasalları” adı ile
anılan ters ozmoz kimyasalları içinde en önemli olanları,
membran içinde kireç ve silikat kristali oluşumunu
geciktiren “Antiskalant” türleridir. Kullandığımız bilgisayar
programı yardımı ile Antiskalant seçimi ve dozaj miktarı
belirleyebiliyoruz.

“DİNAMİK” tasarım sayesinde kireç kristalleri de
oluşamaz.
“DİNAMİK” membranlar az basınç kaybı yarattığı için
enerji ekonomisi sağlar.

Yüksek kaliteli, Amerikan malı ters
ozmoz kartuşları

Ters Ozmoz Kartuşları:

• Kaliteli kartuş kullanılmadığında ters ozmoz membranlarının ömrü kısa
olur. Ters ozmoz için “BİR” MİKRONLUK KALİTELİ kartuş en doğru
kartuştur,  ancak piyasa alışkanlığı ile genelde 5 mikronluk kartuş kullanılır.

Yüksek kaliteli, Amerikan malı ters
ozmoz kartuşları

Yüksek kaliteli, NSF sertifikalı
ters ozmoz kimyasalları

Yüksek kaliteli, NSF sertifikalı

Ters Ozmoz Sistemleri için Kaliteli ve “NSF” Sertifikalı Orijinal Su Kimyasalları:

Kartuşlar ters ozmoz membranlarını koruyan SON filtrelerdir.



BURKUT 2000 Yılında İlk “EDI” Sistemini Kurdu

Enerji santralı için EDI Sistemi,
45 m3/saat kapasiteli.

Enerji santralı için EDI Sistemi,
40 m3/saat kapasiteli.

Kimya sanayii için EDI Sistemi
5 m3/saat kapasiteli.

4 m3/saat Kapasiteli BURKUT
İmali EDI Sistemi.

0,06 µS/cm iletkenlikte “Demi Su” Hazırlayan Su Arıtım Sistemi:
“EDI” – Elektro De İyonizasyon

• “EDI” –Elektro De İyonizasyon Sistemi, elektriksel deiyonize
Yöntemi ile suyu saflaştırır. EDI Sistemi “Demi Su” hazırlamakta
kullanılan en başarılı ve işletmesi en ekonomik sistemdir. EDI
sisteminin kimyasal rejenerasyonu yoktur, kimyasal kullanmadığı
için ÇEVRECİ bir sistemdir. EDI’nin rejenerasyonu olmadığı için
360 gün x 24 saat görev yapar.

• Saf suyun gerektirdiği kimya prosesleri,
• Enerji üreten gaz türbinleri,
• Enerji türbini besleyen buhar kazanları,
• Yüksek basınçta çalışan buhar kazanları,
• Elektronik çip üretimi,
• Metal saç aksam boyanması öncesi son saç aksam yıkamasında,
• Cam yıkanmasında,
• Ed Blue kimyasalı imalinde.

EDI Sistemi Kullanım Yerleri:

•  EDI cihazının beslenmesi tek kademe ters ozmoz veya çift kademe ters ozmoz ile üretilmiş yüksek
kalitede su ile yapılır. Yüksek kalitede su ile beslenen EDI sistemi uzun yıllar görev yapar ve ender bakım
gerektirir.

EDI Besi Suyu Hazırlama Sistemi:

4 m3/saat Kapasiteli BURKUT
İmali EDI Sistemi.



BURKUT’un ETKİLİ Su Dezenfeksiyon Sistemleri

Su Dezenfeksiyonunun Önemi ve Yöntemleri:

• Su dezenfeksiyonunun Önemi: Suda yaşayan birçok canlı organizma (bakteri) insana ve işletmeye
zararlı olduğu için suyun dezenfeksiyonu istenir. Bazı mikroskobik canlılar insana zarar vermese de, su
tesisatında ve su ile çalışan cihazlara zarar verir, korozyonu arttırır ve “Biyofilm” oluşturur.

Su Dezenfeksiyon Yöntemleri:

Dur – Kalk (On-Off) Kumandalı Klorlama:

• Bir debimetreden veya su seviye kontrolü cihazından kumanda
alarak çalışan klor (hipoklorit) dozaj cihazıdır, el ile ayarlanır.

Hassas Konrollü Klorlama Sistemleri:

•  Klor ile dezenfeksiyon tekniğinde üç değişken bulunur: Suyun
kalitesi, sıvı klor (hipoklorit) kalitesi ve su debisi.  Hassas Kontrollü
Klorlama Sistemi üç değişkenin farkına vararak, oransal olarak klor
dozajı yapar ve 365 gün x 24 saat sudaki klor seviyesini istenen
seviyede tutar. 

Ozon Sistemleri:

• Ozon gazı dezenfeksiyon yaptığı gibi, sudaki kokuları giderir, suda
bulunan demir ve mangan gibi mineralleri okside ederek bunların
filtrelerde tutulmasını sağlar.

Klor dozaj sistemi

zararlı olduğu için suyun dezenfeksiyonu istenir. Bazı mikroskobik canlılar insana zarar vermese de, su
tesisatında ve su ile çalışan cihazlara zarar verir, korozyonu arttırır ve “Biyofilm” oluşturur.

Klor dozaj sistemi

Hassas kontrollü
klorlama sistemi

Ultra Viyole ile
Dezenfeksiyon Cihazı

Ozon gazı üreticisi

Monitörlü ve Hassas Kontrollü UV - Ultraviyole
Sistemi:

• Hassas kontrollü UV sistemi suyun DOĞRU dezenfeksiyonu için
tasarlanır: UV öncesi suyun DOĞRU filtrasyonu sağlanır, böylece
sudaki canlılar sudaki katılar içine gizlenemez; UV cihazı sürekli
olarak görevde kalır ve UV içinden geçen suyun sürekli
dezenfeksiyonu sağlanır. Ayrıca UV lambaları kontrol altında tutulur
böylece UV ışınının yeterli güçte suya geldiği her an ölçülür.
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BURKUT Yöntemleri ile Su Değerleri Ölçümleri
ve Su Kimyasalları Dozajı
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BURKUT’tan Temin Edilecek Hassas Kontrollü Dozaj Sistemleri:

• Otomatik pH ayarı için kimyasal dozaj sistemleri,
• Korozyona karşı kimyasal dozaj sistemi,
• Çökeltme ve Topaklama için kimyasal dozaj sistemi,
• Suya mineral eklemek için kimyasal dozaj sistemi.

BURKUT’tan Temin Edilecek Hassas Kontrollü Dozaj Sistemleri:

Merkezi otomasyon sistemine bağlı olarak uzaktan
kumandalı dozaj sistemi:

BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:

• Klor, Ozon, ORP, pH, Sertlik, İletkenlik, Bulanıklılık, Debi, ölçüm
sistemleri
• Sürekli ölçümler ve dijital iletişim ve kaliteli dozaj sistemi
sayesinde Proses Suyu sürekli kontrol altında tutulur.

BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:

Su Kimyasallarını BURKUT’tan Temin Edebilirsiniz:

• Kum filtresinin çok küçük katılarını tutması için özel kimyasal,
• Klor (Hipoklorit) çeşitleri,
• Biyositler,
• Soğutma kulesi kimyasalları.

Su Kimyasallarını BURKUT’tan Temin Edebilirsiniz:Su Kimyasallarını BURKUT’tan Temin Edebilirsiniz:Su Kimyasallarını BURKUT’tan Temin Edebilirsiniz:Su Kimyasallarını BURKUT’tan Temin Edebilirsiniz:Su Kimyasallarını BURKUT’tan Temin Edebilirsiniz:Su Kimyasallarını BURKUT’tan Temin Edebilirsiniz:

• Kum filtresinin çok küçük katılarını tutması için özel kimyasal,

Merkezi otomasyon sistemine bağlı olarak uzaktanMerkezi otomasyon sistemine bağlı olarak uzaktan

BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:BURKUT’tan temin edilebilen Ölçüm Cihazları ve Sistemleri:


