
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.-AQUA CUBE ile

kirli suyun içerisindeki bakteri ve diğer patojenler ultrafiltrasyon filtreleri vasıtasıyla %99.99999 oranına kadar giderilir ve

böylelikle su içilebilir halegetirilir.

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 <  6mg/lt

GDM : Yerçekimi ile membranfiltrasyon

Kişi başı kabul edilen güvenli içme suyu miktarı : *50 lt/g , **3 lt/g

İçme Suyu için
AQUA CUBE



Uzatılan membran ömrü : Ultrafiltrasyon filtreleri  

değiştirilmeden on yıla kadar kullanılabilir.

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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AQUA CUBE Avantajları ve 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 – performansoranı

Uygulamalar
aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilecek talebe özel AQUA

CUBE tesisini sunulmaktadır :

• 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)



Atıksu Arıtımı için
MBR Paket Arıtma Tesisi

Life is good – with clean water



Membran biyoreaktör (MBR) membran filtrasyon ile biyolo- jik arıtmanın kombine edildiği bir atıksu arıtma prosesidir. Bu

yenilikçi teknoloji konvansiyonel aktif çamur prosesine kıyasla birçok avantaj sağlar. Bu avantajlardan bazıları biyo- kütle

konsantrasyonunun daha yüksek olması , son çöktür- me ihtiyacının kalmaması ve çıkış suyu kalitesinin iyileştiril- mesidir.

Atıksuyu temiz ve yüksek kaliteli suya dönüştürür. Arıtma teknolojisinin taban alanının küçük olması sayesinde doğal

ortamlara entegre edilebilir ve arıtılmış atıksu sulama için kullanılabilir.

Özellikleri
• Mobil konsept sayesinde hızlı teslimat ve devreye alma

• Paslanmaz çelik muhafazalı Alman kalitesi ekipman

• Kompakt dizayn

• Paketleme yoğunluğu yüksek

• Sulama suyu kalitesinde çıkış suyu  

(mikroorganizmalar tutulur, koku oluşmaz)

• Fiyat – performans oranı çok iyidir.

• Bakım  gereksinimi az ve işletmesi kolaydır.

• Sahada inşaat ihtiyacı minimumdur ve yer değiştirmesi  

kolaydır.

Ürün  

numarası

Kapasite  

m³/gün

Nüfus
(Kişi sayısı)

Taban alanı  

(yaklaşık) L x W[m]

MMS-P25U 25 166 7 x2

MMS-P75U 75 500 13 x3

MMS-P150U 150 1000 14 x4

MMS-P300U 300 2000 16 x5

MMS-P450U 450 3000 18 x6

MMS-P600U 600 4000 22 x6

MMS-P1000U 1000 6600 28 x6

Membran
Biyoreaktörleri (MBR)

Atıksu Arıtma  

Teknolojisinin Geleceği



Aşağıdakiüniteleri  içeren paket arıtma tesisleri
sunar :

• Ham atıksu pompa istasyonu

• Ön arıtma

• Biyolojik arıtma sistemleri

• Membran filtrasyon ünitesi

• Permeat depolama tankı

• Çamur arıtımı

• Koku giderme sistemi

• Mobil jeneratör

• İşletme odası konteyneri

Özellikleri

• Yukarıdaki bilgiler Giriş BOI5 : 300 mg/l , Çıkış < 5 mg/l  

değerlerine dayanmaktadır

• Su tüketimi 150 litre/kişi/gün kabul edilmiştir.

Uygulamalar

Farklı sektörlerde oluşan atık- suların arıtılması için ihtiyaca

özel membran biyoreaktörler sunar :

• Kentsel atıksu

• Eğitim kurumları ve sağlık uygulamaları

• Oteller, işçi ve mülteci kampları, parklar ve askeri tesisler

• Bina kompleksleri

(Ofisler, Alışveriş Merkezleri, küçük kasabalar)

• Endüstriyel atıksu, örn. Gıda ve içki sanayii

Filtrasyon konteynırı

(kontrol paneli, havalandırma tankı,  

filtrasyon sistemi, blowerler ve pompalar)

Dengeleme ve karıştırma tankı

Ön arıtma (çöktürme / yağ tutucu)
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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

batık membran filtre modüllerinin tüm uygulamaları ile ilgili

yetkin partnerinizdir. Müşterilerimiz için sürekli ürün

gamımızı genişletmekte, üretimimizi geliştirmek ve optimize

etmek için yatırım yapmaktayız.

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 MBRuygulamaları için
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CUBE LFM 20124
960 m² Filtre Yüzeyi
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Filtre modülü

Aktif çamur havakarışımı

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 tekrarkullanılabilmesi

• Sağlam yapı

• Güvenilir işletmeAtık su girişi

Dengeleme Tankı

Havalandırma tankı

Mekanik önarıtma

Kum ve  
yağ  
tutucu

BiyolojikArıtmaResirkülasyon

Bertaraf
M

ÇamurTankı

Filtrat tankı

Bertaraf

Filtrat deşarjıFiltrat

Fazla  
çamur

Filtrasyon

Havalı Membran Temizleme

M

M
Anoksik tan

Malzeme Organik Polimer, PES (polieter sülfon)

Filtrasyon Ultrafiltrasyon

MWCO 150kDalton

Gözenek boyutu,nominal yaklaşık 35nm

Gözenek boyutu,maximal 0.1µm

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.



Membranbiyoreaktörler
için batık modüller (MBR)

Life is good – with clean water



Şehirlerve  

belediyeler

Su çantası "PAUL" –

Afetbölgeleri içinsu temini

Denizcilik

Endüstri

Oteller ve  

restoranlar

Kutup  
istasyonları

Alplerde  
atıksu  

arıtımı

Su yaşamın en temel ihtiyacıdır. Yenilikçi membran filtreleri

ile en yüksek seviyede atıksu arıtımını garanti etmektedir.

Sudan patojen mikroorganizmaların ayrılmasını, suyun

çevreye zararlı kirleticilerden 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.



Araştırma vegeliştirme
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 içinMBRlar.



Tüm MBR uygulamaları  
için batıkmodüller

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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960m² filtrealanı olan  
CUBE LFM 20124

1

2

S

5

10

4

6

7

8

9

Filtre modülü

Aktif çamur – havakarışımı

Hava ile yıkama için difüzör

Şasi

Taşıyıcı sisteme entegre havalandırma

Filtre modülü

Filtrat çıkışı

Hava ile yıkama bağlantısı
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Membranların gözenek çapı orta-

lama milyonda otuz beş milimetre

(0,000035 mm) büyüklüktedir.

Yaklaşık olarak milimetrenin

binde biri boyutundaki (0,001mm)  

bağırsak bakterilerinin (E-Coli)  

boyutu ile karşılaştırıldığında  

siClaro®-Membran bu

bakteriler için aşılmaz bir engel  

teşkil etmektedir.



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 tekrarkullanılabilmesi

• Sağlam yapı

• Güvenilir işletmeAtık su girişi

Dengeleme tankı

Havalandırma tankı

Mekanik önarıtma

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

Filtreboyutları

ve tekniközellikler

Malzeme Organik polimer, PES

Ayırma yöntemi Ultrafiltrasyon

Molekül ağırlık sınırı 150kDalton

Nominal gözenek çapı Yaklaşık 35nm

Maksimum gözenek çapı 0,1µm

Membran Özellikleri



Filtre FM 6163Filtre FM 6143

40.000`i aşan membran modülü satış ve uygulaması ile

batık membran filtre modüllerinin 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.

Tip Filtre yüzey
alanı (m²)

Boyutlar (mm)
(L x H x W)

Kuru ağırlık
(kg)

FM6123 225 2058 x 642 x 2247 391

FM6143 262,5 2373 x 642 x 2247 471

FM6163 300 2688 x 642 x 2247 540

FM6144 350 2373 x 642 x 2775 596

FM6164 400 2688 x 642 x 2775 678

LFM 20102 400 3190 x 730 x 2376 900

Filtre LFM20124 LFM 20103 600 3190 x 730 x 3174 1100

LFM 20124 960 3740 x 730 x 3972 1600



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 işletmegiderleri
• 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 tüm ihtiyaçlar için

optimum çözümler sunar.

Açıkdenizler

Cruise gemileri, özel gemiler,  

savaş gemileri ve büyük yatlar  

için MBRtemini



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.

Aktif çamuru ayırmak için aerobik biyolojik prosesler ile

membran filtrasyonu kombine eder. Membran

biyoreaktörler (MBR) yüksek biyokütle kon-

santrasyonlarında çalışırlar ve biyokütleyi tamamen tutarlar.

Filtrasyon üniteleri havalandırma tankına paralel olarak

montaja hazır tamamlanmış filtrasyon konteynerleri halinde

temin edilirler. Mevcut tesislerin de bu şekilde kapasiteleri

kolayca arttırılabilir. Tesisler orijinal atıksu ile yapılan pilot

testlere dayanarak dizayn edilip boyutlandırılmıştır. Bu

amaçla özel pilot tesislerin de temini mümkündür.

Kırsal kesimler

Paket atıksuarıtma  

tesisi



Müşterilerimize tesislerin planlama ve işletilmesinde verdi-

ğimiz birinci sınıf desteklerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında

satış sonrası hizmet vermeyi de garanti etmekteyiz.

Aşağıda belirtilenalanlarda oluşan kentsel atıksular 

için ideal atıksu arıtma çözümleri  sunmaktadır:

• Şehirler, kasabalar, köyler

• Oteller, tatil köyleri

• İş merkezleri

• Otoyol servis istasyonları

• Restoranlar

• Spor ve dinlenme tesisleri

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

Nehirkenarında

Nehirde gezintitekneleri  

için MBR atıksu arıtma  

tesislerinde lider



MBR-Referansları

Paket atıksu arıtma tesisi /  

Birleşik ArapEmirlikleri

Yıkama suyununyenidenkullanımı,  

tekstil endüstrisi / İspanya

Otoyol servis istasyonu/ Almanya

Restoran/ İsviçre

Kutup istasyonu / Antartika

Kentselatıksu arıtma tesisi /

Almanya

Merkezikentsel atıksu  

arıtma tesisi / Almanya

İş merkezi / Almanya

Marina / İspanya

Petrol istasyonu / Avustralya

Çöp sızıntısuyu arıtma  

tesisi / Almanya



Gemiler & Açık Deniz  
Uygulamaları için İleri  
Atıksu Arıtma Teknolojileri

Life is good – with clean water



Şehirlerve  

belediyeler

Su çantası "PAUL" –

Afetbölgeleri içinsu temini

Denizcilik

Endüstri

Oteller ve  

restoranlar

Kutup  
istasyonları

Alplerde  
atıksu  

arıtımı

Uluslararası bir atıksu arıtma teknolojileri firmasıdır.

Denizcilik uygulamalarında gemiler için aşağıda

belirtilen komple sistemleri sunmak- tayız :

•Vakum sistemleri

•Gemilerde gri su arıtımı için flotasyon sistemleri,

•Yağ separatörleri,

•Transfer pompası ünitesi,

•Tankekipmanı,

•Mekanik ön arıtma üniteleri,

•Yüksek verimli biyolojik arıtma sistemleri,

•Membran filtrasyon sistemleri,

•Çamur işleme ekipmanları,

•Yemek atığı sistemleri,

•Vakum tuvaletleri

•Koku giderme sistemleri.

Ürünler kompakt olarak dizayn edilen, küçük tank

kapasitelerinin ve alanların yeterli olduğu her geminin

ihtiyacına uygun olarak tasarlanançözümlerdir.

Üretilen Alman tasarımı atıksu arıtma sistemlerimiz ile kim-

yasal tüketimi olmadan askıda katı maddeler etkili bir şekilde

giderilerek güncel ulusal ve uluslararası standartları sağlayan

mükemmel çıkış suyu kalitesine ulaşılır.

Proje ekibimiz müşterilerimizi ön tasarım aşaması, yapım

aşaması ve işletmeye alma dahil olmak üzere tüm aşamalar-

da desteklemektedir. Mevcut tesislerin iyileştirmeleri ve yeni

yapılacak tesisler için ayrı ayrı özel çözümlersunmaktayız.
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Nehir kenarında

Nehirde gezinti tekneleri  

için MBR atıksu arıtma  

tesislerinde lider

CDNI (Rheinschiffs-

untersuchungsordnung)  

sertifikalıdır.

MARTIN Membrane Systems çözümleri

Vakum sistemleri

Yemek atığı sistemleri

Yağ ayırıcılar

Vakum tuvaletleri Koku gidermesistemleri

Flotasyon sistemleri

Mekanik ön arıtma üniteleri

Membran filtrasyon  

sistemleri

Transfer pompa ünitesi

Biyolojik arıtma sistemleri

Çamur işlemeekipmanları,

3



Atıksu arıtımı için kullanılan ultrafiltrasyon membranları

atıksudan 0.1 μm delik çapından küçük kolloidlere kadar kü-

çük parçaları ayırır. Membran sayesinde parçacıklar fiziksel

veya kimyasal olarak herhangi değişime uğramadan tutulur.

Yani tehlikeli yan ürün oluşumu görülmez. Kullanıcı dostu

düz plaka tipi organik polimer membranları ile sofistike filtre

dizaynı sayesinde filtrelerin saçlar, lifler veya başka hijyenik

olmayan kaba malzemelerle tıkanmasını önler.

Bu teknoloji aktif çamur teknolojisi ile yenilikçi membran

prosesinin bir kombinasyonu olup konvansiyonel havalan-

dırma tesiserine kıyasla birçok avantaj sağlar. Membran

filtreler doğrudan havalandırma tankına veya akabindeki

filtrasyon haznesine monte edilir ve aktif çamur, bakteri ve

virüslerin emniyetli bir şekilde tutulmasını sağlar. Bu sebeple

en iyi su kalitesine ulaşmak için konvansiyonel son çöktürme

tankının yapılmasına gerek kalmaz.

Membranların gözenek çapı  

ortalama milyonda otuz beş  

milimetre (0,000035 mm)  

büyüklüktedir.

Yaklaşık olarak milimetrenin  

binde biri boyutundaki  

(0,001 mm) bağırsak bakte-

rilerinin (E-Coli) boyutu ile

karşılaştırıldığında membran bu

bakteriler için aşılmaz bir engel

teşkil etmektedir.

Membran  
filtreler

4

6

7

Örnek:
4× FM 622 – 100 m²
yüzey alanı

1

2

S

5

4

Filtre modülü

Aktif çamur + hava karışımı

Difüzör

S/SÇerçeve

1

2

S

5 Difüzör ile havalandırma sistemi

6 Hava bağlantısı

7 Filtrat çıkışı
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Açık denizler

Cruise gemileri, özel gemiler,

savaş gemileri, büyük yatlar ve açık  

deniz uygulamaları için MBR temini

Teknedışı

Gemi gri suyu

Çamaşır yıkama suyu

Konaklama grisuyu

Atıksu  
pompası

Deşarjpompası

Kıy
ı

Flotasyon |    Yağ ayırıcı Vakumtesisi

Gri su tankı

Gri su  
pompası

BMA biyoreaktör  
biyolojik arıtma

Filtrasyon tankı  
CUBE FM

(ultrafiltrasyon)

Havalandırmaopsiyonu

Siyah su

Çamur tankı

Karıştırma tankı

Denitrifikasyon

Mekanik ön  
arıtma

Sirkülasyonpompası

Havalandırma  
opsiyonu

Dozajpompaları

Filtrat pompası

M
M Havalandırma

Havalandırma Havalandırma

Option

Opsiyon

Yağ depolama

Teknedışı

MEPC.227(64), nitrojen ve fosfor

CDNI`ye göre izin verilmez

CDNI`ye göre kıyıda uzaklaştırma

IMO Marpol MEPC.227(64)`e  

göre (nitrojen ve fosfor giderimi  

dahil) sertifikalıdır.

MEPC.227(64), CDNI`e göre MBR sisteminin tipik yerleşimi
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BMA® Line (1)

Tip

Günlük ortalama debi BOI5 Yükü Maksimum boyutlar  

L1 × W1 × H1/H2 (3)

Servis alanı  

S1

Boş  

ağırlık

Dolu  

ağırlık

nom. m³/g max. m³/g (2) kg/g mm mm kg kg

BMA® 10 1,85 2,6 0,98 1.650 × 1.140 ×1.900/1.900 700 1.800

BMA® 30 5,5 7,6 2,93 1.850 × 1.310 ×1.900/1.900 600 1.200 3.000

BMA® 50 9,2 12,7 4,92 2.370 × 1.570 ×1.900/1.950 1.400 4.300

BMA® 75 13,9 19,2 7,38 2.450 × 2.000 ×2.100/2.050 2.000 6.800

BMA® 100 18,5 25,5 9,84 2.800 × 2.270 ×2.000/2.050 2.200 8.500

BMA® 150 27,7 38,2 14,76 3.500 × 2.620 ×2.000/2.050 800 2.400 11.400

BMA® 200 37 51 19,68 4.100 × 2.600 ×2.200/2.280 3.800 16.400

BMA® 300 55,5 76,6 29,5 4.500 × 3.200 ×2.200/2.280 5.500 26.600

BMA® 500 92,5 127,6 49,2 6.950 × 3.200 ×2.100/2.100 7.000 28.000

BMA® 740 136,9 189 72,8 8.100 × 3.500 ×2.200/2.200 9.000 40.000

Çözümlerimizin  
avantajları

Yatırım maliyetleri düşük :

Küçük tank kapasiteleri ve alan ihtiyacı olan kompakt  

dizayn.

İşletme giderleri düşük :

Minimum enerji ihtiyacı |Uzun membran ömrü |

Bakımı kolay |Bloklanma veya tıkanma riski yok |

Tamamen otomatik filtrasyon işletmesi.

Hijyen standartlarına uygum garanti edilir.  

Nütrient giderimi ile IMO MEPC.227(64) ve CDNI  

standardlarına göresertifikalıdır.

BMA® Line

2

S

4

5

6

78
8

BMA® 150
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BMA® S-Line (4)

Tip

Günlük ortalama debi BOI5 Yükü

m³/g kg/g

BMA®  40 S 7,4 6,0

BMA®  65S 12 9,75

BMA®  100S 18,5 15

BMA®  200S 32 30

BMA®  325S 60 48,7

BMA®  485S 90 72,8

Notlar : Sistem dışında karıştırma tankı ve çamur tankı gerekir.

(1) BMA®: IMO MEPC.227(64)`e göre 98,4g/(p*g) organik BOI5 yükü ve  

185l/(p*g) hidrolik kapasiteye göre sertifikalandırılmış tip tesislerdir.

(2) 38 % IMO sertifikasyonuna göre hidrolik aşırı yük, maks.24 sa.

(3) Tank mevcuttur H3=2.600 mm. Boyutlar talebe göre belirlenir.

(4) Karıştırma tankı / ayrı denitrifikasyon

BMA® 10, 30: İnce ızgara, 3 lt/s
BMA® 50, 75: İnce ızgara, 5 lt/s
BMA® 100–300: İnce ızgara, 7 lt/s
BMA® 500, 740: 2 İnce ızgara, 7 lt/s

Vakum tesisi:
BMA® 10, 30: 15 l/h, L × W × H = 720 × 360 × 850 mm, 90 kg
BMA® 50: 30 l/h, L × W × H = 720 × 500 × 850 mm, 180 kg
BMA® 75–100: 52 l/h, L × W × H = 880 × 620 × 950 mm, 220 kg

Vakum toplama tankı ile tüm diğer sistemler talep edilmesi durumunda  

temin edilebilir. Teknik değişiklikler yapılabilir.

Yolcu gemileri, süper ve mega yatlardaki yüksek organik yük-

ler ve hidrolik debiler dolayısyla atıksu arıtma sistemleri için

adapte edilen çözümler gerekmektedir. BMA® S-Line siste-

mi MEPC.227(64)`e göre organik yük kişi başı 150 g BOI5 ve

hidrolik debi kişi başı 185 lt kabul edilerek nitrojen ve fosfor

giderimi ile sertifikalandırılmıştır. Bu tesisler en yüksek kali-

te standartlarında imal edilir ve boyanır.

Not :

BMA® Line ürünümüzdeki ileri atıksu arıtma sistemleri IMO

MARPOL kriterlerini UV ünitesi olmadan dezenfeksiyon ile

sağlar.

BMA® S-Line

Büyük Yatlar ve Yolcu Gemileri için Çözümler

1 Kontrol paneli

1 2 Mekanik ön arıtma

2

S Biyolojik ve yıkama bloweri

S

4 Filtrat pompası

4

5 Ultrafiltrasyon ile biyolojik arıtma

5

6 Drenaj pompası

6

7 Sirkülasyon pompası
7

8 Servisalanı

8

8

9 Vakum pompası

9

10 Atıksu pompası

10

Vakum ve gri su pompası  

ile BMA® 100 S
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BMA® R-Line

Nehir Gezinti Gemileri için Çözümler

BMA® C-Line

Cruise gemileri için ekipmalar

BMA® R-Line

BMA® R-Line Rhine, Main, Danube ve Avrupa`daki diğer iç

nehirlerdeki gezinti gemileri ve uzun gemilerine uygun ola-

rak tasarlanmıştır. Bu tesisler tercihe göre gemideki tanklara

entegre edilebilir veya ön montajı yapılmış konteyner sis-

temleri olarak monte edilebilir.

Bu  tesisler  CDNI kriterlerine  ve  Danube  Komisyonu gemi

kaynaklı atıkların toplanması organizasyonu ile ilgili tavsiye-

lerine uymaktadır. Bu tesisler 3. BinSchUO Abweichung VI`e

göre (iç su yolu gemileri için teknik kriterler) sertifikalıdır.

Aşağıda belirtilen standart boyutlar mevcuttur:

BMA® C-Line

Temin kapsamı ana olarak prefabrik, fabrika testi yapılmış

filtrasyon sistemlerini ve gemiye entegre edilen tanklara

monte edilen mekanik ön arıtma ekipman setleri, karıştırma,

havalandırma ve çamur tanklarını içerir. BMA® C-Line gün-

cel gereksinimlere uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Tale-

be uygun tesisler mevcuttur.

BMA® 10 CBMA® 50 R

BMA® R-Line(5) (6)

Tip

Ortalama günlük debi BOI5 Yükü

m³/g kg/g

BMA® 5 R 5 4,8

BMA® 13 R 13 12,6

BMA® 20 R 20 19,4

BMA® 35 R 35 34

BMA® 50 R 50 48,6

BMA® 75 R 75 72,9

BMA® C-Line

FM624 (7)

Membran  

alanı

Boyutlar  

L × W × H

Islak  

ağırlık

Enerji  

50/60Hz

m² mm to kW

BMA® 10 C 500 3.600 × 2.240 ×3.000 15,5 7,3/7,1

BMA®  14C 700 4.400 × 2.240 ×3.000 20,5 9,5/8,7

BMA®  20C 1.000 5.600 × 2.240 ×3.000 28 14,6/12,1

BMA®  30C 1.500 7.500 × 2.240 ×3.000 40 19/16,5

(5) Ayrı karıştırma ve çamur tankı

(6) Rheinschiffsuntersuchungsordnung yönetmeliğine göre 180 g/(p*g)

organik BOI5 yük ve 185l/(p*g) hidrolik kapasitede gri ve siyah su için
sertifikalandırılmış tiptesislerdir

(7) FM624 örnek olarak verilmiştir. Diğer filtre tipleri de mevcuttur
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Vakum SistemleriMSV İnce Izgara RA

Mekanik Ön arıtma Üniteleri

MSV 800 RA 350-1000

Vakum SistemleriMSV

Siyah ve gri su toplama için vakum sistem ve ekipmanları

sunar. Vakum istasyonlarımızda çift vakum ve deşarj

pompaları ile birlikte özellikle aynı anda kullanıldığında

vakum performansını mükemmelleştiren vakum toplama

tankı bulunmaktadır.

Vakum SistemleriMSV

Tip

Vakumkapa-

sitesi

Deşarj  

kapasitesi

Tank  

hacmi

İşletme  

hacmi

m³/sa m³/sa m litre litre

MSV 800* 280 30 10 800 600

MSV 1200/2 280 30 10 1.200 1.000

MSV 1200/3 420 30 10 1.200 1.000

* Tercihen siyah su için

İnce Izgara RA

Saçlar, lifli vb. malzemeler topaklanarak membran biyoreak-

törde ve ekipmanlarda istenmeyen bloklanma ve tıkanmalara

sebep olacağından tesisin emniyetli bir şekilde ve kolay işle-

timi için giriş atıksuyundan ayırılmalıdır. İnce ızgarada dikey

ayırıcı ve ızgarada tutulan malzemelerin organik içeriğinin

biyolojik arıtmaya karbon kaynağı olarak döndürülmesini sağ-

layan yıkama sistemi kombineedilmiştir.

Tutulan katı maddeler bir emme aleti ile tanktan doğrudan

emilir. Opsiyon olarak katı maddeler bir vidalı pres ile susuz-

laştırılıp paketlenebilir.

Medya Katı madde içeren atıksu

Ünite İnce ızgara

RA 200 RA 350-600 RA 350-1000

Malzeme 1.4301/ 1.4571/ PP

Maks. debi [l/s] 3 5 7

Izgara uzunluğu [mm] 440 813 1000

Izgara boru çapı [mm] 200 350

Izgara açıklığı [mm] 0,5 / 1 /3

Çıkış bağlantısı Flanş DN 100 Flanş DN 150

Güç [kW] 0,12 0,37
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Yemek Atığı VakumSistemleri MFWS Flotasyon Sistemleri MSF

Yemek atığı arıtımı cruise gemilerinde önemli  bir husustur. Flotasyon  sistemi gemi suyundan  yağ ve gresin ayrılması-

Kişi başı günlük 0,8–2 kg atık işlenmelidir, ancak yemek atığı nı sağlayarak  tesisin hatasız  işletilmesini garanti eder. Yağ 

miktarının  yüksek  olması  atıksu  arıtma sisteminin perfor- tutucu ile kıyaslandığında flotasyon sistemi  tamamen oto-

mansını etkilemektedir. Yemek atığı sistemlerimizin kullanı- matik çalıştığından ve yağ - gres giderim oranı daha yüksek 

mı kolay olup, bakım gereksinimi minimumdur. Yemek atığı olduğundan MBR performansının daha iyi olmasını sağlar. 

sistemleri bir veya daha fazla besleme istasyonu ve   3  veya

5 m³ kapasitesinde bir depolama tankından oluşur. Yemek

atıkları öğütülür ve vakum ile depolama tankına iletilir, bu-

nun için gereken boru çapı küçük olup aynı zamanda yıkama

suyu ihtiyacı azdır. Atıksu sisteminin kapasitesinin yeterli

olması durumunda opsiyonel olarak susuzlaştırma için bir

sıyırıcı teklif edilebilmektedir.

Flotasyon sistemleriMSF

Tip Kişi sayısı Prensip OGD PSD Boyutlar  

L × W × H

Kuru  

ağırlık

Net  

ağırlık

Gres  

tankı

Gemi depolama  

tankı (*)

Approx. m³/g lt/sa mm kg kg litre m³

MSF600FG 250 Jet akışlı mikser /  

kesikli proses

12,5 600 1.970 × 980 ×1.830 800 1.200 260 2,5

MSF600G 250 Jet akışlı mikser /  

kesikli proses

12,5 650 1.690 × 1.2230 ×1.830 800 1.450 Ayrı gres  

tankı (*)

2,5

MSF550FG 200 Jet akışlı mikser /  

kesikli proses

10 500 150 × 1210 ×1700 650 1.250 240 2,0

* Depolama tankları kapsam dışındadır. ** OGD= Ortalama günlük debi 50/l(p*g)

Gemi Gri Suyu Arıtımı için  

Flotasyon SistemleriMSF

Yemek Atığı Vakum  

Sistemleri MFWS

Depolama tankı

Vakum pompası

Deşarj ve sirkülasyon  

pompası

Sirkülasyon borusu

Çıkış

1 Yağ pompası

1

1 1

2 Yağ tankı

2

2
2

S İç ısıtıcı

S

S

S

4 Jet akışlı mikser4

4

4

5 Flotasyon reaktörü5

5

5

MSF600G

Vakum pompaları ve deşarj

veya sirkülasyon pompaları

ile 5 m³ yemek atığı tankı
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Ticari & açık deniz gemileri için atıksu arıtma tesisi

Özel gemiler için atıksu arıtma tesisi

Süper yatlar için atıksu arıtma tesisi

Cruise gemileri için atıksu arıtma tesisi

Savaş gemileri için atıksu arıtma tesisi

Nehirde gezinti gemileri için atıksu arıtma tesisi

Referanslar

Gemilerde atıksu arıtma  

tesisleri ve deniz aşırı  

uygulamalar

İlgili çözümler

• Deşarj tankı

• Pompa üniteleri

• Vakum tuvaletler

• Gres ayırıcı

• Parçalayıcı sistem

• Kompaktör

• Koku giderici
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ACH firması olarak Martin Mebranes Systems AG firması ile başta içme suyu için AQUA CUBE ve atıksu
arıtımı için MBR Paket Aritma Sistemleri, Membran Biyoreaktörler için batık modüller ve ileri atıksu arıtma 
teknolojileri olmak üzere bütün membran sistemlerinin satışı için distribütörlük anlaşmamız mevcuttur.

MBR sistemlerinin avantajlarından bazıları;

➢ Mobil konsept sayesinde hızlı temin ve devreye alınması sağlanır.
➢ Sahada inşaat ihtiyacı minimumdur ve yer değiştirmesi kolaydır.
➢ Montaj ve demontaj işlemleri kolaydır.
➢ Mikroorganizmaların tutulması ve koku oluşmaması sebebiyle sulama suyu kalitesinde çıkış suyu elde 

edilir.
➢ Fiyat – performans oranı çok iyidir.
➢ Küçük taban alanı, kompakt tasarım ve son çöktürme tankına ihtiyaç kalmamaktadır.
➢ Geri yıkamaya gerek olmamaktadır.
➢ Aktif biyokütle konsantrasyonunun yüksek olması sayesinde küçük aktivasyon hacmine sahiptir.
➢ Kirlenme ve tıkanma riski yoktur.
➢ Membran yüzeyinin sıralı olarak yıkanması ile yıkama havası için minimum enerji ihtiyacına sahiptir.
➢ Yıkama için minimum kimyasal tüketimi ihtiyacı
➢ Düşük basınçlarda gerçekleştirilen filtrasyon sayesinde membran ömrü uzundur.
➢ Düşük işletme giderleri

Başlıca kullanım alanları;

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisleri
➢ Eğitim kurumları ve sağlık uygulamaları
➢ Oteller, tatil köyleri
➢ işçi ve mülteci kampları, parklar ve askeri tesisler
➢ Ofisler, alışveriş merkezleri, küçük kasabalar
➢ Otoyol servis istasyonları
➢ Restoranlar
➢ Spor ve dinlenme tesisleri
➢ Marinalar
➢ Petrol istasyonları
➢ Cruise gemileri
➢ Özel gemiler
➢ Savaş gemileri
➢ Süper yatlar
➢ Nehir gezinti gemileri 
➢ Ticari & açık deniz gemileri için atıksu arıtma tesisleri



Proje Referansları:

Kuzey Afrika& 

Ortadoğu’da 

yapılan MBR 

Projeleri



Project references in Middle East and North Africa

Municipality of Dubai

Customer Municipality of Dubai

Project DS-187

Technology and capacity MBR – 4000 m³/d

Short description Sewage treatment / irrigation

Location Dubai

Year of installation 2011

• Finest irrigation water from sewage water



Project references in Middle East and North Africa

Durrat al Bahrain

Customer Zohal Construction

Project Durrat al Bahrain

Technology and capacity MBR – 2000 m³/d

Short description Sewage treatment, three
stages: 300, 900, 2000 m³/d

Location Bahrain

Year of installation Start in 2008, last upgrade 2014



Project references in Middle East and North Africa

Al Sunut Development Company, Sudan

Customer Al Sunut Co.

Project Al MogranSTP

Technology and capacity MBR – 1000 m³/d

Short description Sewage treatment / irrigation

Location Khartoum, Sudan

Year of installation 2010 and 2012

Stage I, 300 m³/d:

Stage II, 1000 m³/d:



Project references in Middle East and North Africa

Abu Arish sewage treatment plant, Jizan – Kingdom of Saudi Arabia

Customer Municipality of Abu Arish

Project Abu Arish STP

Technology and capacity MBR – 1000 m³/d

Short description Sewage treatment / irrigation

Location Jizan, KSA

Year of installation 2014



Project references in Middle East and North Africa

Al Aman Camp STP – Royal guard of sultanate of Oman

Customer Sultanate of Oman

Project Al Aman Camp

Technology and capacity MBR – 1000 m³/d

Short description Sewage treatment / irrigation

Location Al Aman Camp,Oman

Year of installation 2014



Project references in Middle East and North Africa

Municipality of Sharjah  – UAE

Customer Municipality of Sharjah

Project Batayah

Technology and capacity MBR – 1000 m³/d

Short description Sewage treatment / irrigation

Location Sharjah

Year of installation 2009



Project references in Middle East and North Africa

Al Hamalah Village, Bahrain

Customer Municipality of Al Hamalah

Project Al Hamalah Village

Technology and capacity MBR – 1100 m³/d

Short description Sewage treatment / irrigation

Location Bahrain

Year of installation 2015



Project references in Middle East and North Africa

Al Ain Poultry Effluent Treatment Plant

Customer Al Ain Pountry Farm

Project Al Ain Pountry

Technology and capacity MBR – 400m³/d

Short description Industry / recycling

Location Al Yahar, Al Ain – UAE

Year of installation 2014



Project references in Middle East and North Africa

Emirate Refining Co. – VAE

Customer IFFCO

Project IFFCO IWWTP

Technology and capacity MBR – 250m³/d

Short description Industry / recycling

Location Sharjah

Year of installation 2015



Project references

MBR plants  

in alpine region



Project references MBR in alpine region

Hohtälli (3 270 m above sea level)

• Cable car station with lavatories (no bar connected)

• Approx. 500 toilet flushings a day

• Daily flow = 3 m³ concentrated sewage (urine)

• Season from December to May

• Commissioning in 2004

• Inlet: only waste water from toilet and hand wash basins

• Reuse: more than 70



Project references MBR in alpine region

Glacier Paradise (3 880 m above sea level)

• 5 Star restaurant at the peak with outdoor platform

• Up to 3.000 guests per day / 90.000 per month!

• Daily flow of 9 m³

• Season: the whole year, but attendance depending at the weather

• commissioning in 2008

• Inlet: waste water from toilet, hand wash basin restaurant (galley water) and showers

• Reuse: more than 50%



Project references MBR in alpine region

Monte Rosa hut (2 883 m above sea level)

• Mountain lodge with 120 beds

• More than 11.000 guests in 7 months

• Daily flow max. 7 m³

• Season: Winter season from March to 

June  Summer season from June to

September

closed (only shelter open) from Sept.- March

• Commissioning in 2009/ 2010, extension of the plant: 2011

• Inlet: waste water from toilet, hand wash basin, kitchen, washing machine and showers

• Reuse: more than 60%

• Power generated with solar panels (up 90% of total energy consumption)

• Electricity stored in special batteries

• Drinking water produced by Glacier melting, water stored in an underground chamber



Reference list MBR maritime

Ship System Pers. Y.o.c. Orderer

Martin Membrane Systems AG is an international sewage and wastewater treatment
company that manufactures highly efficient ultrafiltration membrane filters and sewage
systems for maritime, municipal and industrial installations. Martin Membrane Systems AG
delivers complete on-board systems, inclusive of vacuum components, flotation systems for
the treatment of galley water, transfer pump units, mechanical pre treatment units, biologic
treatment systems, membrane filtration systems and sludge handling equipment.

Our range of German engineered and manufactured Ultrafiltration Membranes provides
superb effluent quality, reducing suspended solids to effectively zero, fulfilling latest
international requirements. In addition, Martin Membrane Systems AG provides full support
for our membranes and systems by offering service and maintenance worldwide.

Little tanker
"Westensee" Cl. 703

Delivery and installation of
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen

25 2000 Marinearsenal
Wilhelmshaven,  
Germany

Research Vessel  
Maria S. Merian

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen and Vacuum  
system

50 2002 Kröger Werft GmbH  
& Co. KG  
Rendsburg,  
Germany

River Cruiser  
MV “Asbach”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen

100 2003 Köln-Düsseldorfer  
Deutsche  
Rheinschifffahrt AG  
Köln, Germany

River Cruiser
MV “RheinEnergie”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen

1.600 2004 Köln-Düsseldorfer  
Deutsche  
Rheinschifffahrt AG  
Köln, Germany

Luxury Motor Yacht  
"Eclipse"

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen and Flotation  
system

250 2006 Blohm & Voss  
GmbH
Hamburg, Germany

Motor Yacht  
"Luna"

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen and Flotation  
system

150 2007 Lloyd Werft  
Bremerhaven  
GmbH  
Bremerhaven,  
Germany

Antarctica Station  
"Neumayer III"  
"Work camp"

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen and Decanter  
Centrifuge for bio sludge  
dewatering

60 2007 Kaefer  
Isoliertechnik  
GmbH & Co. KG  
Germany



Reference list MBR maritime

Ship System Pers. Y.o.c. Orderer

Customs ship
SWATH
"Helgoland"  
"Borkum"

Delivery and installation of a
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen, Flotation  
system and Vacuum plant

35 2007
2008

Thyssen Krupp
Marine Systems AG  
Emden, Germany

Fishery guard ship  
Construction of ship  
“Seefalke”  
“Meerkatze”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen, Flotation  
system and Vacuum plant;  
inclusive of Wet waste system  
and Grey water collection

35 2008 Peene-Werft  
Wolgast, Germany

River cruiser  
SCENIC
“Emerald”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system,  
Vacuum plant and Sanitary  
equipment

250 2007
2008

SET Schiffbau- und  
Entwicklungsgesell  
schaft  
Tangermünde mbH  
Germany

River cruise vessel  
PREMICON
“Queen”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system  
and Vacuum plant

176 2007
2008

Neptun Werft  
GmbH
Rostock, Germany

Motor Yacht  
Yachts 1-6

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system  
and Vacuum plant

50 2008/
20012

ThyssenKrupp  
Marine Systems AG  
Emden, Germany

Navy vessel  
Fleet service ship  
“Oker” Cl. 423  
“Oste”
“Alster”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system  
and Vacuum plant

90 2007
2008

Marinearsenal  
Wilhelmshaven,  
Germany

Navy vessel  
Frigate F122  
“Augsburg”  
“Köln”  
“Lübeck”  
“Emden”
“Rheinland-Pfalz”  
“Karlsruhe”  
“Bremen”  
“Niedersachsen”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen and Flotation  
system

250 2006
2007
2008

German Navy



Reference list MBR maritime

Ship System Pers. Y.o.c. Orderer

Company
Jets Vacuum

Delivery and installation of a
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen and Vacuum  
plant

30 2008 Jets Standard AS,
Hareid, Norway

Antarctic Station  
“Troll”, Norway

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen, Vacuum  
system and Decanter  
Centrifuge for bio sludge  
dewatering

80 2008 Jets Standard AS,  
Hareid, Norway

Antarctic Station  
“GARS-O Higgins”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen

10 2008 German Aerospace  
Center  
Oberpfaffenhofen,  
Germany

River cruiser  
VIKING
“Legend”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system,  
Vacuum plant and Sanitary  
equipment
(Equipment installed in  
structural tanks)

250 2008 SET Schiffbau- und  
Entwicklungsgesell  
schaft  
Tangermünde mbH  
Germany

Research vessels  
“Alkor”  
“Heincke”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen, Flotation  
system and Vacuum plant

35 2007
2008

Briese Schifffahrts  
GmbH & Co. KG,  
Germany

Navy vessel  
Frigate F125  
(4 ships)

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen and Flotation  
system
(Equipment installed in  
structural tanks)

190 2010-
2013

ThyssenKrupp  
Marine Systems AG  
and Fr. Lürssen  
Werft GmbH  
Germany

River cruise vessels  
Premicon
NB 486 “TUI Sonata”,
NB 487 “TUI Allegra”  
NB 488 “TUI Melodia”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system,  
Vacuum plant and Sanitary  
equipment
(Equipment installed in  
structural tanks)

270 2009 P+S Werften,  
Volkswerft  
Stralsund GmbH  
Stralsund,  
Germany



Reference list MBR maritime

Ship System Pers. Y.o.c. Orderer

Navy vessel
Task force supplier III  
(EGV) Cl. 702
“Bonn”

Delivery and installation of a
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system,  
Vacuum plant and Sanitary  
equipment; with Sludge  
treatment and Thermo  
sterilising plant

250 2009/
2010

ARGE EGV 702
Peene Werft  
ThyssenKrupp  
Marine Systems  
Flensburger  
Schiffbau
Fr. Lürssen Werft  
GmbH,
Germany

River cruiser  
VIKING
“Prestige”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system,  
Vacuum plant and Sanitary  
equipment
(Equipment installed in  
structural tanks)

250 2011 Neptun Werft  
Rostock, Germany

Mega Yacht  
“Victory”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen and Flotation  
system

98 2011 Fincantieri, Italy

River cruise vessels  
VIKING
NB 521 “ODIN”
NB 522 “IDUN”
NB 523 “FEIJA”
NB 524 “NJORD”
NB 525 “EMBLA”
NB 526 “AEGIR”
NB 527 “SKADI”
NB 528 “BRAGI”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system,  
Vacuum plant and Sanitary  
equipment
(Equipment installed in  
structural tanks)

250 2011
2012
2013

Neptun Werft  
Rostock, Germany

River cruise vessels  
VIKING
NB 531 “TOR”
NB 532 “VAR”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system,  
Vacuum plant

250 2013 Neptun Werft  
Rostock, Germany

River cruise vessels
VIKING
NB 533 “FORSETI”
NB 534 “RINDA”
NB 535 “JARL”
NB 536 “ATLA”
NB 537 “BALDUR”
NB 538 “MAGNI”
NB 539 “HERMOND”

Delivery and installation of a
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system

250

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Neptun Werft
Rostock, Germany



Reference list MBR maritime

Ship System Pers. Y.o.c. Orderer

NB 540 “BURI”
NB 541 “HEIMDAL”
NB 542 “DELLING”
NB 543 “LIF”
NB 544 “GULLVEIG”
NB 545 “KVASIR”
NB 546 “IDI”
NB 547 “KARA”
NB 548 “HLIN”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

NB 549 “MANI
NB 550 “EIR”
NB 551 “LOFN”
NB 552 “VIDAR”
NB 553 “NERTHUS”
NB 554 “MODI”
NB 555 “GEFJON”
NB 556 “VE”
NB 557 “MIMIR”
NB 558 “VILI”
NB 561 “HERJA”
NB 562 “HILD”
NB 563 “SIGRUN”
NB 564 “TILAFI”
NB 565 “ALRUNA”
NB 566 “EGIL”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system,  
Vacuum plant, Food waste  
plant

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015

River cruise vessels  
NB 701 “INGWI”
NB 702 “EISTLA”
NB 703 “BESTLA”
NB 704 “ALSVIN”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system

250 2013
2013
2013
2013

Meyer Werft,  
Germany

River cruise vessels  
SCENIC
“CRYSTAL”  
“JEWEL”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system  
(Equipment installed in  
structural tanks)

220 2011
2012
2013

Promac BV,  
Netherlands

River cruise vessels  
A-ROSA
NB 519 “SILVA”
NB 520 “FLORA”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system  
and Sanitary equipment  
(Equipment installed in  
structural tanks)

250 2011
2012

Neptun Werft  
Rostock, Germany



Reference list MBR maritime

Ship System Pers. Y.o.c. Orderer

Navy vessel
Frigate F123  
“Bayern”  
“Brandenburg”  
“Schleswig- Holstein”  
“Mecklenburg-
Vorpommern”

Delivery and installation of a
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen and Flotation  
system
(Equipment installed in  
structural tanks)

250 2012
2013
2014

Marinearsenal
Wilhelmshaven

Antarctic Station  
“Bharati”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen, for  
construction site

60 2011 Kaefer  
Isoliertechnik  
GmbH & Co. KG  
Germany

River cruise vessels  
SCENIC
“Sapphire”
“Diamond”
“Pearl”

Delivery and installation of a  
Flotation system

240 2010
2012

Premicon

River vessel  
“Franconia”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen and Grease  
trap

600 2012 FPS Dörr, Kitzingen

Mega Yacht Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen and Flotation  
system

70 2012 Kusch Yachts

Research Vessel  
“Sonne”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Fine screen and Vacuum  
system

80 2012 Meyer Werft,  
Germany

“Poseidon” Installation of a new Fine  
screen and membrane Filter  
siClaro FM

20 2012 Briese Schifffahrts  
GmbH & Co. KG,  
Germany

Offshore platform
“Thor”

Conversion of existing Sewage
system. Installation of Fine  
screen system and  
membranes.

75 2012 Hochtief
Construction

River cruise vessels  
UNIWROLD
“Catherine”  
“Maria Theresa”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system,  
Food waste plant

220 2013
2014

Klimaatservice  
Holland BV



Reference list MBR maritime

Ship System Pers. Y.o.c. Orderer

River cruise vessel  
SCENIC
“Jade”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system  
(Equipment installed in  
structural tanks)

220 2013
2014

Klimaatservice  
Holland BV

Polar Stations
“Davis”  
“Casey”  
“Mawson”

Delivery and installation of a
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW;  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system  
and Food waste unit

80/ 150 2012-
2014

Australian Antarctic
Division, Tasmania

River Cruise vessels  
“MV Bolero”
“MV Amethyst”  
“MV Maxima”  
“MV Viktoria”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
and Flotation system

220 2014 KD Cruise Services  
Ltd.

River Cruise vessel  
“MS Sans Souci”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
and Flotation system

120 2014 Sans Souci  
Kreuzfahrten

River Cruise vessels  
NB 559 “BEYLA”
NB 560 “ASTRILD”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system

126 2014 Neptun Werft  
GmbH
Rostock, Germany

Ferries
“Blue Puttees”  
“Highlanders”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW

1000 2014 Marine Atlantic,  
Canada

River Cruise vessels  
SCENIC
NB 463 “Gem”  
EMERALD
NB 462 “Sky”
NB 464 “Star”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system  
(Equipment installed in  
structural tanks)

220 2013/
2014

Hoop Lobith,  
The Netherlands

River Cruise vessels  
Emerald
NB 543 “Sun”
NB 544 “Dawn”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system,  
Vacuum plant

220 2014/
2015

Breman Shipping,  
The Netherlands



Reference list MBR maritime

Ship System Pers. Y.o.c. Orderer

Tanker vessels
Cape “Bon”  
Cape “Bruni”  
Cape “Bird”  
Cape “Bille”

Delivery and installation of a
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW

20 2013/
2014

Columbia
Shipmanagemen
t  GmbH,
Hamburg, Germany

River Cruise vessels  
Scenic
“Jasper”  
“Opal”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
with Grey water collection,  
Fine screen, Flotation system

220 2014/
2015

Klimaatservice  
Holland BV, The  
Netherlands

River cruise vessel  
“Elegant Lady”

Delivery and installation of a  
MBR type Waste water  
treatment system for BW&GW  
and Flotation system

160 2014 Dunav Tours,  
Bulgaria



Reference list membrane filtration with pictures

Project System PE Year Customer

Industry

Plant for treatment of  

laundry wastewater

Membrane filtration plant with  

downstream reverse osmosis

360 2001 Federal Office of Defense,  

Technology and Procurement  

Koblenz, Germany

Industrial wastewater  

treatment

Raisio Chemicals  

Belgium

Membrane filtration for the MBR  

reactor

2002 see:water bVba  

Rotselaar, Belgium

Plant for filtration of  

juice in the food  

industry
Columbia

Membrane filtration plant with  

downstream reverse osmosis

2002 PT&M Ltda.  

Bogotá, Columbia

Compact plant  

Belgium

Membrane activation plant for  

piloting industrial sewage  

treatment

2002 see:water bVba  

Rotselaar, Belgium

Compact plant  

USA

Membrane activation plant for  

piloting industrial sewage  

treatment

2002 Huber Technology, Inc.  

Huntersville, USA

Re-use of fruits  

washing water  

Italy

Membrane filtration plant for  

process water treatment

2005 Longobardi  

Lana (BZ), Italy

Industrial wastewater  

treatment in glass  

fibre production

Compact plant with membrane  

filtration plant for process water  

treatment

2007 PD Glasfaser GmbH  

Brattendorf, Germany

Paper mill MBR pilot plant and filtration 35,000 2007/ Hager + Elsässer

Königstein MBR plant 2008/ Stuttgart, Germany

28x siClaro FM 6123 2009

Paper mill MBR pilot plant and filtration 10,000 2008/ Hager + Elsässer

Tegernsee MBR plant

6x siClaro FM 6123

2009 Stuttgart, Germany

Industrial wastewater Wastewater treatment plant and 2008/ Daimler AG

treatment paint shop

Daimler AG, Saltillo  

Mexico

reverse osmosis 2009 Mexico

DSRA Ultra-filtration plant for leakage 4,800 2008/ Rhein-Lahn district

Singhofen water of a waste dump 2009 Waste management,

Germany

Pilot plant paint shop Membrane filtration plant for 166 2008/ AUDI AG

AUDI AG, Ingolstadt treatment of paint wastewater 2009 Ingolstadt, Germany



Reference list membrane filtration with pictures

Project System PE Year Customer

Picture 1: Wastewater treatment plant Bollberg, Germany  

350 EW

Picture 2: Filter chamber with FM-Filter WwTP Bollberg, Gemany  

350 PE



Reference list membrane filtration with pictures

Project System PE Year Customer

Picture 3: Wastewater treatment plant for leakage water of a waste dump  

DSRA Singhofen,Germany
4.800 PE

Picture 4: Filter chamber with FM-Filter WwTP DSRA Singhofen, Germany  

4.800 PE



Reference list membrane filtration with pictures

Project System PE Year Customer

Picture 5: Wastewater treatment plant Königstein paper mill

35.000 PE

Picture 6: Filter chamber with FM-Filter WwTP  

Königstein paper mill
35.000 PE


