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Life is good – with clean water

Membran Biyoreaktörler 
için Batık Modüller



40.000`i aşan membran modülü satış ve uygulaması ile  
MARTIN Membrane Systems AG batık membran filtre mo-
düllerinin tüm uygulamaları ile ilgili yetkin partnerinizdir. 
Müşterilerimiz için sürekli ürün gamımızı genişletmekte, 
üretimimizi geliştirmek ve optimize etmek için yatırım yap-
maktayız.

MBR Modüller, yüksek kalitede PP plastik ve paslanmaz çelik 
(SS304, Opsiyonel SS316) bileşenler sayesinde üstün kalite 
ve dayanıklılığa sahiptir. Modüler yapı sayesinde, farklı filt-
rasyon kapasiteleri esnek bir şekilde yapılandırılabilmekte-
dir.

... arıtılmış su kalitesine yönelik en yüksek 
seviyedeki taleplerin karşılanması garantisi

Membranların gözenek çapı 
ortalama milyonda otuz beş mi-
limetre (0,000035 mm) büyük-
lükte olacak şekilde ayarlanmış-
tır. Yaklaşık olarak milimetrenin 
binde biri boyutundaki (0,001 
mm) bağırsak bakterilerinin 
(E-Coli) boyutu ile karşılaştı-
rıldığında CUBE-Membran bu 
bakteriler için aşılmaz bir engel 
teşkil etmektedir.

Batık  
Membran Filtre Tüm MBR uygulamaları için

Ayrıntılı mühendislik katologlarımızı isteyerek bütün 
ürün yelpazemiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
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CUBE LFM 20124  
960 m² Filtre Yüzeyi
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Filtre modülü

Aktif çamur hava karışımı

Hava ile yıkama için difüzör

Şasi

Taşıyıcı sisteme entegre havalandırma

Filtre Modülü

Filtrat çıkışı

Havalandırma hattı

Filtrat bağlantısı

Kılavuz Hattı
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Çıkış suyunun en yüksek kalitede olmasını sağlamak için 
konvansiyonel son çöktürme tankı yapılmasına gerek kal-
maz.

Avantajları
• Küçük taban alanı, kompakt tasarım, son çöktürme tankı-

na ihtiyaç kalmaması 
• Mükemmel çıkış suyu kalitesi, atıksu arıtma tesisi çıkış 

suyunun dezenfeksiyonu  
• Filtratın örneğin proses suyu olarak tekrar kullanılabilmesi 
• Sağlam yapı
• Güvenilir işletmeAtık su girişi

Dengeleme Tankı

Havalandırma tankı

Mekanik ön arıtma

Kum ve 
yağ 
tutucu

Biyolojik ArıtmaResirkülasyon

Bertaraf
M

Çamur Tankı

Filtrat tankı

Bertaraf

Filtrat deşarjıFiltrat

Fazla 
çamur

Filtrasyon

Havalı Membran Temizleme

M

M
Anoksik tan

Malzeme Organik Polimer, PES (polieter sülfon)

Filtrasyon Ultrafiltrasyon

MWCO 150 kDalton

Gözenek boyutu, nominal yaklaşık 35 nm

Gözenek boyutu, maximal 0.1 µm

Membran özellikleri

LFM 20102

LFM 20102 LFM 20103 LFM 20124

Filtre yüzey alanı 
(m²)

400 600 960

Boyutlar (mm)  
(L x H x W)

3190 x 730 x 2376 3190 x 730 x 3174 3740 x 730 x 3972

Kuru ağırlık (kg) 900 1100 1600

Bu teknoloji kanıtlanmış aktif çamur teknolojisi ile yenilikçi 
membran prosesinin bir kombinasyonu olup konvansiyonel 
atıksu arıtma tesisleri ile karşılaştırıldığında birçok avantaja 
sahiptir.

Membran filtreler direkt olarak havalandırma tankına veya 
sonrasındaki filtrasyon haznesine monte edilir, burada aktif 
çamur, bakteri ve virüsler emniyetli bir şekilde tutulur.
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Mating (Shanghai) Membrane 
Technology System Co., Ltd.
No. 2148 Zhudai Road,
Jiading District, Shanghai, China, 201806
T +86 21 59581257
www.matingmo.com
info@matingmo.com

MARTIN Membrane Systems AG
Friedrichstr. 95
10117 Berlin, Germany
T +49 30 20964400
www.martin-membrane.com
info@martin-membrane.com

MARTIN Membrane Systems AG
401, ART Tower,
Al Mina Road, Bur Dubai, Dubai, UAE
Post Box: 4286
T +971 4 2224222
www.martin-membrane.com
info@martin-membrane.com


