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Membran biyoreaktörler 
için batık modüller (MBR)

Life is good – with clean water
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Su yaşamın en temel ihtiyacıdır. MARTIN Membrane 
Systems AG yenilikçi membran filtreleri ile en yüksek sevi-
yede atıksu arıtımını garanti etmektedir.

MARTIN Membrane Systems AG sudan patojen mikroor-
ganizmaların ayrılmasını, suyun çevreye zararlı kirleticiler-
den arındırılmasını ve kalitesini etkileyebilecek bulanıklık 
veren maddelerden temizlenmesini sağlar. Bu şekilde suyun 
yeniden kullanımı ve dolayısıyla doğal kaynaklardan tasarruf 
edilmesi sağlanabilir. 

Motivasyon
Gelecek odaklı ve yenilikçi ürünlerimiz ile yaşam kalitesinin 
sürekli iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bir çevre koruma fir-
ması olarak biz de kendimizi sağlık hizmetlerine, özellikle su 
kalitesinin iyileştirilmesine ve böylelikle yaşamın temeli olan 
suyun korunmasına kendimizi adamış hissediyoruz. Tüm ak-
tivitelerimizin yol gösterici ilkesi insanlara ve çevreye en iyi 
su arıtma teknolojisi ile uygun maliyetli olarak su temininin 
sağlanmasıdır. 

Uzmanlık
Denizcilik, kentsel ve endüstriyel su arıtma alanlarında 
40,000`i aşkın membran sistemi uygulaması deneyimi ile 
membran teknolojisini ekonomik açıdan dünya çapında uy-
gulanabilir hale getirdik. Araştırma ve geliştirme, üretim, 
satış, ticari - teknik destek ve kapsamlı satış sonrası hizmet 
alanlarında çalışan kalifiye uzmanlarımız ürünlerimizin başa-
rısını garanti etmektedir.



www.martin-membrane.com

Araştırma ve geliştirme
Mühendislerimiz, uzmanlarımız ve uygulama teknisyenleri-
miz ekip olarak çevreye karşı hassasiyeti artan ve sağlığını 
korumaya duyarlı bir toplumun problemlerini çözmek ama-
cıyla çalışmaktadırlar. Ayrıca şirket olarak tanınan uluslara-
rası enstitülerle ileri düzey araştırma projelerinde işbirliği 
yapmaktayız.

Ana odak noktamız patojenlerin tutulmasını, bulanıklık ve-
ren maddelerin ve kirleticilerin giderilmesini sağlayarak atık-
suyun yeniden kullanılmasıdır. 

Kalite
Ürünlerimiz yüksek kaliteli malzemelerin kullanılması saye-
sinde en zor şartlarda bile son derece sağlam ve dayanıklıdır. 
Detaylı imalat becerimizle uygun maliyetlerle üretim ve sa-
tış sağlanmaktadır. Malzemelerin alınmasından fabrika tes-
limine kadar sürekli kalite kontrollerinin yapılması ve satış 
sonrası hizmetlerimiz ürünlerimizin kabul edilebilirliğinin 
yüksek olmasındaki ve hali hazırdaki müşterilerimizin mem-
nuniyetlerinin sağlanmasındaki anahtar unsurlardır. Kalite 
kontrol yöntemlerimiz  DIN EN ISO 9001:2008  ile sertifika-
landırılmıştır. Yüksek standartlarımız çevre dostu prosesle-
rin ve yöntemlerin uygulanmasında kendini göstermektedir.

Alpler

Restoranlar, oteller, alp 
kulübeleri ve teleferik 
istasyonları için MBRlar.



Tüm MBR uygulamaları 
için batık modüller

Atıksu arıtımında kullanılan ultrafiltrasyon membranı belli 
delik çapı (<0.1 μm) sayesinde sıvıdan fiziksel olarak kolloid-
lere kadar küçük partikülleri ayırır. Bu maddeler membranda 
fiziksel veya kimyasal değişime uğramadan tutulur. Yani her-
hangi bir tehlikeli yan ürün oluşumu mümkün değildir.

Organik polimerden yapılan plaka tipi çevre dostu memb-
ranlarla birlikte sofistike filtre dizaynımız sayesinde filtrenin 
saç, lifli malzeme veya diğer hijyenik olmayan kaba malze-
melerle tıkanması etkili şekilde önlenir.

Tesiste oluşan filtrat Avrupa Birliği Konseyi`nin 75/160/EEC 
sayılı direktifine göre yüksek banyo suyu kalitesi standart-
larını sağlamaktadır. Ultrafiltrasyon membranımız bakteriler 
ve polyo patojeni gibi büyük virüsler için aşılmaz bir bariyer-
dir. En küçük organik moleküller, metal iyonları, ve kısmen 
önemli olan çözünmüş tuzlar ultrafiltrasyon membranından 
geçebilir.
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960 m² filtre alanı olan 
CUBE LFM 20124
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Filtre modülü

Aktif çamur – hava karışımı 

Hava ile yıkama için difüzör

Şasi

Taşıyıcı sisteme entegre havalandırma

Filtre modülü

Filtrat çıkışı 

Hava ile yıkama bağlantısı

Filtrat bağlantısı

Klavuz Hattı
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Membranların gözenek çapı orta-
lama milyonda otuz beş milimetre 
(0,000035 mm) büyüklüktedir. 

Yaklaşık olarak milimetrenin
binde biri boyutundaki (0,001 mm) 
bağırsak bakterilerinin (E-Coli) 
boyutu ile karşılaştırıldığında 
siClaro®-Membran bu
bakteriler için aşılmaz bir engel 
teşkil etmektedir. 
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Bu teknoloji kanıtlanmış aktif çamur teknolojisi ile yenilikçi 
membran prosesinin bir kombinasyonu olup geleneksel ha-
valandırma tesislerine göre birçok avantajı bulunmaktadır.

Membran filtreler direkt olarak havalandırma tankına veya 
sonrasındaki filtrasyon haznesine monte edilir, aktif çamur, 
bakteri ve virüsler emniyetli bir şekilde tutulur.

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

M

Çamur tankı

Filtrat tankı

Deşarj

Filtrat deşarjıFiltrat

Fazla 
çamur

Membran filtrasyon

Membran yıkama bloweri

M

M
Anoksik tank

Deşarj

Kutuplar

Antartika araştırma 
merkezlerinde MBR 
temininde lider



Filtre FM 6144 Filtre FM 6164

Filtre FM 6123

Filtre boyutları  
ve teknik özellikler

Malzeme Organik polimer, PES

Ayırma yöntemi Ultrafiltrasyon

Molekül ağırlık sınırı 150 kDalton

Nominal gözenek çapı Yaklaşık 35 nm

Maksimum gözenek çapı 0,1 µm

Membran Özellikleri
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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 geliştirmekte ve optimize etmekteyiz. 2016 yılı 
itibarıyla yeni nesil CUBE filtreleri sunuyoruz. 

Kaliteli plastiklerin (PP) ve paslanmaz çelik bileşenlerin (SS 
304, SS 316 opsiyonel) kullanılması ile ürünlerimizin en yük-
sek kalitede ve uzun ömürlü olması sağlanmaktadır. Modüler 
dizayn diğer filtre boyutlarının konfigürasyonlarında esnek-
lik sağlamaktadır. Mühendislik kataloglarımızı isteyerek 
tüm ürünlerimizle ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tip Filtre yüzey 
alanı (m²)

Boyutlar (mm)  
(L x H x W)

Kuru ağırlık  
(kg)

FM 6123 225 2058 x 642 x 2247 391

FM 6143 262,5 2373 x 642 x 2247 471

FM 6163 300 2688 x 642 x 2247 540

FM 6144 350 2373 x 642 x 2775 596

FM 6164 400 2688 x 642 x 2775 678

LFM 20102 400 3190 x 730 x 2376 900

LFM 20103 600 3190 x 730 x 3174 1100

LFM 20124 960 3740 x 730 x 3972 1600

Filtre FM 6163Filtre FM 6143

Filtre LFM 20124

Top
News:

960 m2



Düşük yatırım maliyeti
• Membran segmentlerinin kolay montajı
• Geri yıkamaya gerek olmaması sebebiyle çevresi küçük 

ekipman
• Aktif biyokütle konsantrasyonunun yüksek olması saye-

sinde küçük aktivasyon hacimleri
• Yer kazandıran dizayn, küçük taban alanı

Düşük işletme giderleri
• Membran yüzeyinin sıralı olarak yıkanması ile yıkama 

havası için minimum enerji ihtiyacı
• Yıkama için minimum kimyasal tüketimi
• Transmembran basıncının düşük olması sayesinde filtrat 

çıkışı için minimum enerji ihtiyacı
• Düşük basınçlarda gerçekleştirilen filtrasyon sayesinde 

membran ömrü uzundur.
• Kirlenme veya tıkanma riski yoktur
• Bakımı kolaydır
• UF membranlarının (37 nm, 150 kDa) yüksek performansı 

sayesinde hijyen standartlarına güvenilir şekilde uyum 
sağlanması

• Tamamen otomatik filtrasyon işletmesi

Atıksuların arıtılması için modern ve güçlü tesislere yoğun 
talep vardır. Karbon giderimi, besi maddelerinin giderimi 
ve dezenfeksiyon dahil olmak üzere MARTIN Membrane 
Systems AG tüm ihtiyaçlar için optimum çözümler sunar.

Açık denizler

Cruise gemileri, özel gemiler, 
savaş gemileri ve büyük yatlar 
için MBR temini 
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Endüstriyel atıksular genellikle yüksek konsantrasyonlarda 
organik bileşenler içerir. Çözünmüş madde konsantrasyon-
larının oldukça yüksek olmasından dolayı, bu atıksuların ta-
mamen arıtılması için fiziksel ve kimyasal teknolojiler sadece 
kısmen uygundur. 

Bu teknolojilerde kimyasal ihtiyacının fazla olması ve çök-
türme prosesi sırasında oluşan fazla çamurun miktarca fazla 
olması sebebiyle çamur uzaklaştırma ve işletme maliyetleri 
oldukça yüksektir. 

Genellikle konvensiyonel son çökeltme tankları havalandır-
ma prosesinde problemlere sebep olsa da biyolojik arıtma 
teknolojilerinin farklı endüstrilerde oluşan atıksuların arıtıl-
ması için ideal çözüm olduğu kanıtlanmıştır. 

MARTIN Membrane Systems AG aktif çamuru ayırmak için  
aerobik biyolojik prosesler ile  membran filtrasyonu kombine 
eder. Membran biyoreaktörler (MBR) yüksek biyokütle kon-
santrasyonlarında çalışırlar ve biyokütleyi tamamen tutarlar. 
MARTIN Membrane Systems AG`nin filtrasyon üniteleri 
havalandırma tankına paralel olarak montaja hazır tamam-
lanmış filtrasyon konteynerleri halinde temin edilirler. Mev-
cut tesislerin de bu şekilde kapasiteleri kolayca arttırılabilir.  
Tesisler orijinal atıksu ile yapılan pilot testlere dayanarak 
dizayn edilip boyutlandırılmıştır. Bu amaçla özel pilot tesis-
lerin de temini mümkündür.

Kırsal kesimler

Paket atıksu arıtma
tesisi



Müşterilerimize tesislerin planlama ve işletilmesinde verdi-
ğimiz birinci sınıf desteklerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında 
satış sonrası hizmet vermeyi de garanti etmekteyiz.

Membrane Systems AG aşağıda belirtilen alanlarda  olu-
şan kentsel atıksular için ideal atıksu arıtma çözümleri 
sunmaktadır :

• Şehirler, kasabalar, köyler
• Oteller, tatil köyleri 
• İş merkezleri
• Otoyol servis istasyonları
• Restoranlar
• Spor ve dinlenme tesisleri

MARTIN Membrane Systems AG`nin filtrasyon üniteleri 
aşağıdaki endüstrilerde kullanılmaktadır :

• Gıda endüstrisi (içecekler/bira fabrikaları)
• Kağıt endüstrisi
• Kimyasal, kozmetik ve boya endüstrisi
• Yenilenebilir enerji, yenilenebilir kaynaklar
• Yıkama prosesi (çalkalama suyu)
• Metal, elektrik ve otomativ endüstrisi
• Özel atıksular (çöp sızıntı suyu, uçaklar için buz çözücü)
• Anaerobik reaktör, flokulasyon ve çöktürme sonrası 

arıtma 

Nehir kenarında

Nehirde gezinti tekneleri 
için MBR atıksu arıtma 
tesislerinde lider
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MBR-Referansları

Paket atıksu arıtma tesisi / 
Birleşik Arap Emirlikleri

Yıkama suyunun yeniden kullanımı, 
tekstil endüstrisi / İspanya

Otoyol servis istasyonu / Almanya

Restoran / İsviçre

Kutup istasyonu / Antartika

Kentsel atıksu arıtma tesisi / 
Almanya

Merkezi kentsel atıksu 
arıtma tesisi / Almanya

İş merkezi / Almanya

Marina / İspanya

Petrol istasyonu / Avustralya

Çöp sızıntı suyu arıtma 
tesisi / Almanya
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Life is good – with clean water

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


