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Life is good – with clean water

İçme Suyu için
AQUA CUBE



AQUA CUBE modüler membran filtrasyon sistemine daya-
nan ve mevcut su kaynaklarının işletme suyu ve içme suyu 
gibi özel amaçlarla kullanılabilmesini sağlayan uygun mali-
yetli, kompakt ve mobil bir su arıtma tesisidir. AQUA CUBE 
tak ve çalıştır bir cihazdır. Montajı ve işletmesi kolay, enerji 
tüketimi çok düşük olup kullanıma hazırdır. Tesis kapasitesi 
ve tipine bağlı olarak elektrik enerjisi veya herhangi bir sarf 
malzeme olmadan montajı ve işletilmesi mümkündür. MAR-
TIN Systems AG tarafından geliştirilen AQUA CUBE ile kirli 
suyun içerisindeki bakteri ve diğer patojenler ultrafiltrasyon 
filtreleri vasıtasıyla %99.99999 oranına kadar giderilir ve 
böylelikle su içilebilir hale getirilir. 

AQUA CUBE ham su kalitesi ve çıkış suyu kriterlerine bağlı 
olarak ilave modüler versiyon arıtma kademeleri ile birlikte 
WHO yönetmelikleri ve diğer uluslararası su kalite standart-
ları her zaman tam olarak sağlanabilecek şekilde teklif edi-
lebilir. Her insanın yeterli ve devamlı olarak kişisel ve evsel 
kullanım için güvenli suya erişim hakkı vardır. 2010 tarihli 
64/292  numaralı Birleşmiş Milletler kararına göre bu kul-
lanımlar içme suyu, kişisel temizlik, kıyafetlerin yıkanması, 
yemek hazırlama, kişisel ve ev hijyenini içermekte olup kişi 
başı günlük 50 – 100 litre su anlamına gelmektedir.

Motivasyon 
Tüm insanlar için güvenli ve içilebilir su sağlık, hayatta kal-
ma, büyüme ve gelişim için esastır. Dünya  çapında halen iş-
lenmemiş su kaynaklarını kullanan milyonlarca insan bulun-
maktadır. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri içerisinde dünya çapında herkesin güvenli, uygun 
fiyatlı ve eşit olarak içme suyuna erişiminin sağlanması bu-
lunmaktadır. Gelecek odaklı ve yenilikçi ürünlerimizden biri 
olan AQUA CUBE ile temiz su temini sağlanarak Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedefleri`ne erişilmesi amaçlanmaktadır.  Bir 
çevre koruma firması olarak biz de kendimizi sağlık hizmetle-
rine, özellikle içme suyu kalitesinin geliştirilmesine ve buna 
bağlı olarak dünya çapında halkın sağlığının korunmasına 
kendimizi adamış hissediyoruz. Tüm aktivitelerimizin yol 

Karakteristik Aqua-CUBE S Aqua-CUBE M Aqua-CUBE L

GDM Pompa GDM Pompa GDM Pompa

Kapasite (m³/g) 3 5 6 10 12 20

Nüfus 
(Kişiler)

* 58 100 120 200 240 400

** 967 1667 2000 3334 4000 6667

Enerji ihtiyacı  
(kW/sa)

0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,08

Tablodaki bilgiler aşağıdaki ham su kalite koşulları baz alınarak verilmiştir :
Sıcaklık : 20 °C, bulanıklık < 20 NTU, TOC < 6 mg/lt
GDM : Yerçekimi ile membran filtrasyon
Kişi başı kabul edilen güvenli içme suyu miktarı : *50 lt/g , **3 lt/g 
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Uzatılan membran ömrü : Ultrafiltrasyon filtreleri  
değiştirilmeden on yıla kadar kullanılabilir.

Bir MARTIN Systems AG ürünü olan AQUA 
CUBE aşağıdaki aşamaları içerir :
• Ön filtrasyon 
• Çok düşük basınçlarda ultrafiltrasyon
• Çamur çöktürme

Ayrıca, arıtılacak suyun kirlilik parametrelerine göre aşağıda-
ki opsiyonel ekipmanlar teklif edilerek sistem ihtiyaca göre 
konfigüre edilebilir :
• Aktif karbon filtreler
• Klor ile dezenfeksiyon
• UV ile dezenfeksiyon
• “smartfloc PACS” ile koagulasyon / flokulasyon
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gösterici ilkesi insanlara ve çevreye en iyi su arıtma tekno-
lojisi ile uygun maliyetli olarak su temininin sağlanmasıdır.

Özellikleri
• Mobil konsept sayesinde hızlı temin ve devreye alma 
• Alman kalitesi ekipman 
• Kompakt dizayn ve yüksek paketleme yoğunluğu 
• Basit taşıma araçlarıyla kolayca yeri değiştirilebilir
• Kolay montaj / demontaj
• Kolay işletme ve bakım
• Çok iyi fiyat – performans oranı

Uygulamalar
MARTIN Membrane Systems AG aşağıdaki uygulamalarda 
kullanılabilecek talebe özel AQUA CUBE tesisini sunmakta-
dır :
• Okul veya bölge halkı için kullanma suyu temini
• Proses suyu arıtımı
• Yağmur suyunun yeniden kullanımı
• Özel organizasyonlar için mobil su arıtım tesisi
• Bina kompleksleri (Ofisler, alışveriş merkezleri, küçük 

kasabalar)
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T +49 30 2005 970 0
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info@martin-systems.com

Mating (Shanghai) Membrane 
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