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‘Geri Dönüşümde Yenilik’



Arasya Şirketler Grubu, sektörün genç 
firmalarından olmakla beraber Cenay Şirketler 
Grubu’nun geçmişinden aldığı güç ve sinerjiyi 
bünyesine aktarmış, yapılanma sürecini, 
profesyonel kadrosunun sahip olduğu teknik 
ve teorik tecrübeleri ile hızlandırarak hem 
mühendislik hem de lojistik anlamda hizmet 
verebilen bir şirkettir.

Arasya Arıtma Tesisi Çözümleri, Cenay Holding
bünyesindeki Arasya Grup Şirketleri’nin arıtma
tesisleri’nde çamurun susuzlaştırılması, kurutulması
ve bertaraf edilmesi ile ilgili ekipmanların satış, 
taahhüt ve projelendirip uygulama işlemlerini 
gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

Cenay Şirketler Gurubu’nun ‘’Güçlü bir firma, 
uzmanlarla çalışır‘’ felsefesi doğrultusunda 
01.07.2013 tarihi itibarı ile geçmişi 300 yıla 
dayanan, sektörün lider firmalarından olan Alman 
HUBER firması ile yapmış olduğu sözleşmeye 
istinaden firmanın Arıtma Tesisleri için ürettiği 
ürün ve ekipmanlarının Türkiye Satış, Proje 
Uygulama ve Servis Temsilciliği’ni üstlenmiştir. 

Arasya bu başarılı partnerliğe ilave olarak, arıtma 
tesisi çamurunun değerlendirilmesine yönelik 
yenilikçi tasarımları ve çözümleri HUBER ve 
WTE’nin ortaklığını yaptığı Sludge2Energy ile 
projelendirmekte ve uygulamaktatdır.

Girişim ve Tecrübemizi,
Partnerimizin Gücü ile Birleştirdik...



Elektrik Kazanımı

HUBER Bant Kurutucu

Çamur Silosu
(yak. %25-30 Kuru Madde)

Yakılacak Çamur
(Yaklaşık %65 kuru madde)

Kül Tahliyesi
(başlangıçtaki
hacmin 1/8’i)

Biyofiltre

Atık Isıdan Faydalanma

Gaz Türbini

Yakma

Atık Hava İşlemi

Yıkayıcı
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Arıtma Sistemi Çamurunun Değerlendirilmesine Yönelik

Kurutma, Yakma ve Elektrik Sistemleri Referans Enerji Bilançosu

ARASYA ARITMA TESİSİ ÇAMURU ÇÖZÜMLERİ
1- Çamur Susuzlaştırma Sistemleri
2- Arasya Solar ve Rejeneratif Kurutma Sistemi
3- Arasya Termal Bantlı Kurutma Sistemi
4- Arasya Arıtma Tesisi Çamurunun Değerlendirilmesi Çözümleri

Yaklaşık 200.000 nüfus faktörü eşdeğerine (EWG) sahip Straubing Arıtma Tesisi’nin güncel kurulum 
büyüklüğüne göre günlük 35.000 m3 atık su işlenmektedir. Bir anaerob çamur işlemi ve santrifüjler 
yardımıyla gerçekleştirilen susuzlaştırma işleminden sonra bu miktar, yıllık ortalama %28-29 kuru 
madde içeriğine sahip yaklaşık 9.000 ton çamur miktarına karşılık gelmektedir. Yaklaşık 525 kg/saat 
kurutulmuş arıtma çamurundan yakma işlemi sonrası yaklaşık 250 kg/saat kül çıkmaktadır. Çıkan kül 
tarım alanlarında gübre olarak kullanılmak üzere satılmaktadır.

Bir enerji bilançosunun düzenlenmesinde en temel husus kurutulmuş çamurun termik enerji içeriğidir. 
%65 Kuru artık madde olacak biçimde kurutulmuş çamur kalorifik değer bakımından linyit kömürü ile 
kıyaslanabilir ve 1.020 kWh enerjiye sahiptir. Uygun bir kazan etki derecesi dikkate alındığında bundan 
yaklaşık 800 kWh termik enerji kazanılmaktadır. Mikrogaz türbini içindeki başkaca termik kayıplar 
düşüldükten sonra kurutma işlemi için etkin olarak yaklaşık 700 kWh termik enerji geriye kalmaktadır. 
Kurutma işleminin termik enerji ihtiyacı yaklaşık 565 kWh olduğu düşünüldüğünde kullanılabilir bir 
termik enerji fazlalığı söz konusudur.

Çamur kurutma tesisinin işletimi için gerekli olan elektrik enerjisi tüketimi yaklaşık 40 kWh’dır. Mikrogaz 
türbini ile elde edilebilen yaklaşık 80 kWh elektrik enerjisiyle kıyaslandığında arıtma çamuru yakma 
tesisinin işletimi için yaklaşık 40 kWh bir enerji kullanılabilir durumdadır. Bu durum yakma işleminin 
elektrik tüketimi için yeterlidir

İnovatif ve Güvenli Çözümler
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Çamur Susuzlaştırma Sistemleri1

Filtreleme      Yoğunlaştırma      Susuzlaştırma      Kurutma      Değerlendirme

Hepsi tek bir elden
Arıtma tesisi çamurunun termik olarak değerlendirilmesine yönelik birden fazla desantralize 
tasarımlar ısıdan amaca uygun olarak faydalanmayı mümkün kılmakta ve çamurun nakledilmesine 
yönelik pahalı işlemlerden kaçınmaktadır.  Kurutulmuş çamurun yakılması işletmeci için yüksek bir 
imha güvenliği sunmaktadır. Ayrıca mono yakma uygulamasıyla arıtma tesisi çamurunun külünden 
fosforun geri kazanılması olanağı da bulunmaktadır.  Yakma işleminin lehine olan bir başka faktör 
de, nakliye, susuzlaştırma ve kurutma işlemleri için kullanılan enerjinin yakma esnasında yeniden 
geriye kazanılabilmesidir.

Enerji bilançosunun optimizasyonu kapsamında yakma işlemi öncesindeki işlem adımlarının 
mümkün olduğunca enerjiden tasarruf edilebilecek biçimde yapılması önemlidir. En ideal durum 
olarak  arıtma çamurunun yakılması pozitif bir enerji bilançosunun ortaya çıkmasını ve yine ısı ve 
elektrik olarak yenilenebilir enerji üretimine çevre dostu bir katkı sağlayabilir.

Çamur içindeki su miktarının azaltılması önemli bir işlem adımıdır.  Arıtma tesislerindeki çamur 
karakteristik olarak her bir oluşma yerine bağlı olmak üzere % 1 ila 5 kuru madde oranına sahiptir.  
Yoğunlaştırma işlemi sonrası yoğunlaştırılmış çamurun kuru madde içeriği ortalama % 4 oranındadır. 
Tersinden bakıldığında bu durum, bir metre küp yoğunlaştırılmış arıtma tesisi çamuru içinde hala 
yaklaşık olarak 960 litre su bulunduğu ve bu suyun susuzlaştırma işlemi olmadan sürekli olarak 
çamurla birlikte taşınması gerektiği anlamına gelmektedir.  Ağırlığın ve hacmin azaltılması ve yine 
kalorifik değerin yükseltilmesi susuzlaştırma ve kurutma işlemlerinin sağladığı önemli avantajlardır. 

Böylece kurutulmuş çamurun termik olarak değerlendirilmesi öncesinde filtreleme - kıvamı 
koyulaştırma - susuzlaştırma - kurutma aşamalarından oluşan bir proses zinciri sonuç olarak ortaya 
çıkmaktadır.

 STRAINPRESS® Yabancı Madde Ayırma Ünitesi
•	100	m³/saate	kadar	işleme	performansı
•	Yabancı	maddelerin	sürekli	olarak	basınç	altında	ayrılması
•	Yıkama	suyu	olmaksızın	çalışmaktadır
•	Basınç	altında	doldurulan	boru	hatları	(in-line)	için	uygundur
•	Pnömatik	biriktirme	konisi	düzenlemesi
•	Komple	paslanmaz	çelikten	üretilmiştir

Çamurun filtrasyonu / Proses suyu filtrasyonu



 HUBER Bantlı pres BS
•	1000	kgkm/saate	kadar	işleme	performansı
•	Üç	boy
•	Çok	taraflı	kullanılabilir
•	Yüksek	ekonomiklik	(düşük	polimer	ve	
	 elektrik	tüketimi)
•	Yüksek	susuzlaştırma	performansı	(uzun
	 ön	susuzlaştırma	alanı	sayesinde)
•	En	uygun	uygulama	olanağı	sunan	yapı	biçimleri

 HUBER Solar çamur kurutma sistemi SRT
•	1.000	t/yıl	miktarından	itibaren	düşük	çamur		
	 kapasiteler	için	de	uygundur
•	Basit	bir	proses	için	sağlam	ve	kendisini		
	 kanıtlamış	teknoloji
•	Düşük	enerji	tüketimi
•	Kokusuz	ve	tozsuz	ideal	bir	kurutma	yatağı	için		
	 çamurun	gerçek	anlamda	geri	karıştırılması
•	Doldurma	ve	boşaltma	esnasında	en	yüksek	esneklik
	 istendiği	takdirde	aynı	taraftan	doldurma	ve	boşaltma
•	Doldurma	ve	boşaltma	işlemlerinde	tam	otomatik
	 sisteme	kadar	varan	modüler	olarak	kapsamı		
	 genişletilebilir	sistem	olanakları
•	Solar	kurutmanın	desteklenmesi	için	atık	ısının		
	 seçenek	olarak	kullanılması

 ROTAMAT®  Burgu pres RoS 3
•	500	kgkm/saate	kadar	işleme	performansı
•	İki	boy
•	Son	derece	sağlam	yapı		
•	Özel	olarak	sanayi	kuruluşu	arıtma	çamurları	
	 için	geliştirilmiştir
•	Sistem	kendisini	yüz	kez	kanıtlamıştır
•	Neredeyse	sessiz	işletim

 HUBER Bant kurutucu BT
• 3,3	t/saate	kadar	su	buharlaştırma	performansı
• Çok	az	toz	çıkaran	ve	yüksek	verimli	kurutma
• Düşük	atık	hava	kütle	akımı
• Kurulum	yerine	özel	atık	ısının	kullanılması
• Arıtma	tesisi	çamurunun	kurutulmasında
	 çok	yönlü	uygulama
• AB	yönetmeliği	gereği	ATEX	talimatnamelerine		
	 uygun
• Kolay	bakım	olanağı	sunan	konstrüksiyon
• 24	saat	otomatik	işletim

Termik enerji ve elektrik enerjisi üretmek için 
desantralize ve yenilikçi değerlendirme tasarımı
• Arıtma	tesisi	çamurunun	desantralize	ve	termik		
	 olarak	değerlendirilmesi
• Enerji	bakımından	bağımsız	kurutma	ve	yakma	tasarımı
• Erişilen	en	son	teknolojik	seviyeye	uygun	olarak		
	 baca	gazının	temizlenmesi
• Uzun	vadeli	imha	güvenliği	ve	maliyet	kontrolü
• Arıtma	tesisi	çamurunun	külünden	fosforun	geri		
	 kazanılması	seçeneği

 ROTAMAT® Burgu pres RoS 3Q
•	500	kgkm/saate	kadar	işleme	performansı
•	Dört	boy
•	Yüksek	susuzlaştırma	performansı
•	Düşük	enerji	tüketimi
•	Kolay	kullanım
•	Az	yer	kaplayan,	kapalı	yapı
•	Seyyar	model	olarak	üretimi	mümkündür
•	Dünya	çapında	yüz	işletmede	kullanımdadır
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Çamurun Yoğunlaştırılması 

Çamurun Susuzlaştırılması

Çamur Kurutma Arıtma Tesisi Çamurunun 
Termik Olarak 
Değerlendirilmesi

 ROTAMAT®  Helisel Yoğunlaştırma
 ünitesi RoS 2
•	110	m³/saate	kadar	işleme	performansı
•	İki	boy
•	Yüksek	katı	madde	kapasitesi
•	Kapalı	ve	kokuyu	kapsül	içine	tutan	yapı
•	Tamamen	paslanmaz	çelikten
•	Düşük	yıkama	suyu	tüketimi
•	Düşük	enerji	tüketimi

 HUBER Drainbelt DB
•	100	m³/saate	kadar	işleme	performansı
•	Dört	boy
•	Düşük	polimer	tüketimi
•	Düşük	işletim	maliyeti
•	Olağanüstü	yüksek	ayırma	oranı
•	Değiştirilebilir	bant	hızı
•	Düşük	enerji	tüketimi

 ROTAMAT® Diskli Yoğunlaştırma Ünitesi RoS 2S
•	40	m³/saate	kadar	işleme	performansı
•	İki	farklı	boyut	ve	basit	çalışma	ilkeleri
•	Kullanım	için	minimum	zaman	sarfiyatı
•	Yüksek	işletim	güvenliği
•	Az	yer	kaplayan,	kapsül	içine	alınmış	yapı	
•	Tamamen	gözlenebilir	çalışma
•	Değiştirilebilir	kıvam	koyultma	derecesi
•	Minimum	yıkama	suyu	sarfiyatı
•	Yalnızca	3	bar	yıkama	suyu	basıncı
•	Düşük	filtrelenmiş	ürün	yükü



Arasya Solar ve Rejeneratif Kurutma Sistemi

Arasya Solar Kurutma Sistemleri birincil enerji kaynağı olarak güneş ışınlarının radyosyonel etkilerinden 
faydalanırken diğer ısı kaynakların da kurutma sürecine en efektif biçimde aplike ve bu sayede kurutma 
performansı tarafından bakıldığında bulunduğu iklim şartlarına bağlı olarak maksimum kurutma 
kapasitesine ve hızına ulaşır.

Avantajları:

1-	 Arıtma	tesisi	tahliyesi
2-	 Islak	çamur
3-	 Topaklanma	yapıcı	katkı
4-	 Rotomat®	Burgu	Pres	RoS	3Q-		
	 Susuzlaştırma	Ünitesi
5-	 Sera	içinde	HUBER	solar	ve		
	 rejeneratif	kurutma	ünitesi	SRT
6-	 Susuzlaştırılmış	çamur		 	
	 karıştırma-iletim	düzeneği
7-	 Hareketli	HUBER	çamur		 	
	 karıştırma	iletim	düzeneği
8-	 Rotomat®	helezon	konveyör
	 Ro	8	/	kurutulmuş	çamur	için
9-	 Maddesel	veya	termik	değerlendirme		
	 için	kurutulmuş	çamur
10-	HUBER	atık	su	ısı	eşanjörü			
	 RoWin	(Tekneli	versiyon	RoWinB)
11-	Atık	su	ileri	akışı
12-	Isı	pompası
13-	Alttan	ısıtma	sistemi	içine	sıcak		
	 su	ileri	akışı
14-	Isı	pompası	sıcak	su	geri	akışı
15-	Atık	su	geri	akışı
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• Arıtma tesisi çamurunun güneş enerjisiyle kurutulması
• Benzersiz döndürme-nakil fonksiyonu kombinasyonu
• Sürekli olarak çalışan kurutma prosesi
• Dağıtıcı helezonik karıştırıcı sayesinde eşit çamur ikmali
• Tüm yıl boyunca işletim 
• Düşük bakım gereksinimleri
• Çamurun ıslaklığının problem edilmemesi 

TAŞIMA KARIŞTIRMA DÖNDÜRME
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Sistemin İşleyişi

Sistemin ana ilkesi arıtma tesisi çamurunu bir sera içinde güneş ışınlarının enerjisinden faydalanarak 
kurutmaktır. Özel bir döndürücü düzenek çamurun yayılması, yeniden karıştırılması ve döndürülmesi 
ve yine taşınması fonksiyonlarını üstlenmektedir. 

Suyundan arındırılmış çamurla seranın doldurulması işlemi müşterilerin özel isteklerine uygun olarak 
düzenlenebilir. Çamur hem manuel olarak, başka bir deyişle tekerlekli yükleyici (kepçe makinesi) ile 
hem de en uygun buharlaşma yüzeyinden faydalanılmasını sağlayacak biçimde kurulumu yapılmış bir 
helezonik dağıtıcı yardımıyla tam otomatik olarak da aktarılabilir.

Kurutulmuş çamurun tesisten çıkarılması çamurun başka farklı bir yere aktarılmasıyla veya çamurun 
bir konveyör bandı/helezonik iletim sistemi yardımıyla doğrudan bir konteyner içine aktarılmasıyla 
gerçekleştirilmektedir. Sürekli olarak çamur ikmalinin yapılması nedeniyle gerekli olan çamurun 
suyundan arındırılması işlemi için düşük debili agregatlar da kullanılabilir.

Çamur	yatağı	üzerinde
kurutma	havasının	iletilmesi

Yüksek	hava	akışına	sahip
yoğun	havalandırma	ünitesi
Yüksek	verimlilik	sağlayan

Yüksek	verimliliğe	sahip
kurutma	alanı

Ana	kurutma	alanı

Islak	çamur	beslemesi

Çatıdan	hava	tahliyesi	/	doyurulmuş	hava	
akımının	çıkışı

Çatı	havalandırma	klapesi
Temiz	hava	girişi

Boşaltma

HUBER SRT Solar Kurutma Tesisinin Temel İlkeleri
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1- Pelet Ünitesi

2- 2 Üniteli Kurutma Sistemi

3- Yoğuşma Ünitesi

4- 2 Aşamalı Yıkayıcı

5- Biofiltre

Bant kurutucular ile yapılan arıtma çamuru kurutma işlemi sonucunda diğer kurutma sistemlerinde 
olduğu gibi kütlesel ve hacimsel bertaraf söz konusudur. İşlem sonrası elde edilen dezenfekte edilmiş 
ürün, talebe bağlı olarak %90 KM içerecek hale gelirken biyo yakıt olarak kullanım için uygun,  değerli 
bir üründür. Kurutma için gerekli olan ısı farklı enerji kaynaklarından elde edilebilir.  Bu enerji kaynakları; 
bir kojenerasyon tesisinin atık ısı geri kazanım sistemlerinden de olabilir, direkt olarak atık su arıtma 
tesisinde üretilen biyogazın yakılmasından da elde edilebilir, ya da her hangi bir kazan sisteminde 
gerçekleşen yanma sonucu elde edilen sıcak duman gazından da olabilir. 

ARASYA BANT KURUTMA SİSTEMLERİ’nde 145°C’lık orta düzey kurutma sıcaklığı tercih edilmiş 
olup entegre ısı geri kazanım sistemi ilavesiyle hem sistemin ısı ihtiyacı minimize edilmiş hem de bu 
sıcaklıkta yeterince hızlı ve verimli bir kurutma ortamı sağlanmıştır.

Atık Su Arıtma Tesisleri, kapasitesine göre her gün 
ortalama 5 ton çamuru yok etmek zorunda!

Arasya Termal Bantlı Kurutma Sistemi3
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Bant Kurutma Sisteminin Avantajları:
• Kurutucunun içindeki hava dolaşımına bağlı olarak düşük ısı enerjisi ve iç elektrik tüketimi
• Mümkün olduğunca minimize edilmiş egzos havası ihtiyacına karşılık bu debide yüksek doygunluk
• Her aşamada kurutma sıcaklığının otomatik kontrolü ve bu sayede daha az enerji tüketimi
• Nihai üründe ayarlanabilir %65-%90 KM içeriği
• 145°C’nin altındaki kurutma sıcaklığı sayesinde yangın ve patlama risklerinin minimize edilmiş olması
• Konrtol edilen iç basınç sayesinde, kurutma alanında koku probleminin olmayışı
• Yüksek verimli paletleme sistemi sayesinde toz oluşumunun minimum seviyelerde olması
• Direktif 94/9/EG ATEX yönetmeliklerine uygundur
• Tek ya da çift aşamalı temizleyiciler ve biyofilitreler ile etkili bir hava tahliye sistemi
• Rahat kullanılabilir görseller ve adaptasyon
• Düşük bakım gereksinimleri
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1) Çamurun susuzlaştırılması için burgu pres
2) Koyu kıvamlı çamur pompalarıyla donatılmış çamur  
 silosu
3) Pelet üretim birimi
4) Bant kurutucu
5-6-7) Kurutulmuş granül ürünün büyük torbalar, açık  
 konteynerlar veya silo sistemleri içinde depolanması

ELEKTRİK SANTRALİ

ISITMA SİSTEMİ KAZANI

ISI POMPASI

KOJEN

OPSİYONEL

8) Kondenzasyon hattı bant kurutucu
9) Atık hava için yıkama ünitesi
10) Atık hava için biyo filtre
1 1) Atık su ısısından faydalanma (Elektrik santrali, ısıtma 
sistemi kazanı, ısı pompası, kojenerasyon santrali)
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Arasya Arıtma Tesisi Çamurunun Değerlendirilmesi Çözümleri4

Arıtma çamurunun tamponlanması için silo (1) (Üretimdeki dalgalanmaların tamponlanması için)

Yüksek yoğunluğa sahip madde iletim pompaları üzerinden ıslak çamurun iletilmesi

Peletleme tertibatına sahip bant kurutucu (3) ve yanma sayesinde gerçekleştirilen ısı beslemesi

Kurutmadan çıkan buhar bulutlarının kondenzasyonu ve buharlı havanın yanma havası olarak akışkan 
yataklı fırın (WSO) (5) içine iletilmesi

Kurutulmuş arıtma çamuru için ara silo (2)

Kurutulmuş ve susuzlaştırılmış arıtma çamurunun ve kumun (13) karıştırılması (4) ve yine çamurun 
parçalanması sonrasında pnömatik giriş üzerinden akışkan yataklı fırının (5) doldurulması 

Yabancı maddelerin dışarı atılması ve akışkan yatak içindeki kum kalitesinin kontrolü için nozüllerle 
donatılmış bir zemine sahip akışkan yataklı fırın (WSO) (5)

İki ışınım geçiş ünitesi (boş geçişli) ve ısı eşanjörü demetiyle (5, 6, 7) donatılmış bir veya konveksiyon 
geçiş ünitesine sahip kazan

Yanma havası ön ısıtma biriminin (6) ısıtılması ve bant kurutucunun (ve lüzumu halinde harici tüketici 
elemanın da ) ısıyla beslenmesi amacıyla sıcak su ısıtma biriminin (7) ısıtılması için baca gazının ısısından 
yararlanma

Bant kurutucu (3) içinde sıcak su ile ısıtılan yanma havası, yanma havası üfleci (17) tarafından 
sıkıştırılmakta ve hava ön ısıtma birimi içinde (6) yanma yatağını anaforlandırarak yukarıya kaldırmadan 
önce ısıtılmaktadır.

Yakma sürecini kontrol etmek amacıyla geriye sirküle edilen baca gazını iletme olanağına sahip yanma 
havası iletim işleminin üç kademesi

Amonyaklı suyun “Selectiv Non Catalytic Reduction” (SNRC) (=Katalitik olmayan seçilebilir indirgeme 
işlemi) yöntemine göre baca gazı birleştirme işleminin birinci kademesi olarak  nitrojenden arındırılması 
için yanma odası (14) içine püskürtülmesi.

Baca gazının  sodyum bir karbonat kullanarak klor ve kükürtten arındırılması ve dioksinlerin ve ağır metallerin 
(örneğin cıva ) bağlanması için baca gazı temizliğinin ikinci aşaması olarak kuru adsorpsiyon (12) işlemi 

Baca gazının toz ve sorbentlerden arındırılması için dokuma bez filtre (9)

Yasal bakımdan öngörülmüş tüm sınır değerlerin kontrolü için emisyon ölçüm istasyonu

Külün dışarı alınması ve filtre külünün depolanması işlemi,  yatak külü ve kazan külü biçiminde ayrılarak 
konteynerler (11) içinde gerçekleştirilmektedir

Sistemin Kısaca İşleyişi;
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Suyu alınmış çamurun kuru madde oranı

% 55 (oKM) Organik kuru madde içeren susuzlaştırılmış arıtma
çamurunun kuru maddesine bağlı olarak iş kapasiteleri

(Değerlerde, organik içerik değerlerine bağlı olarak cüzi oranda sapmalar olabilir)
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Arıtma tesisi çamurunun kurutulması ve arıtma çamurunun akışkan yataklı fırın içinde termik olarak 
değerlendirilmesi işlemlerinin birleştirilmesi

200.000 ila 300.000 nüfus faktörü eş değerine (EW) karşılık gelen arıtma tesisi çamuru miktarlarına 
uygun olarak tek bir hat halinde gerçekleştirilmiş bir düzenleme halinde 4.000 ila 7.000 ton/yıl akış 
gücü için modüler yapı

Kendine yeten (bağımsız) yakma ve kurutma işlemleri söz konusu olduğu için harici bir termik enerjinin 
gerekli olmayışı

Kompakt bir yapı halinde kurutma ve termik değerlendirme işlemlerinin en uygun bir şekilde tasarlanması 
sayesinde düşük yatırım ve işletim maliyeti

Arıtma çamurunun mümkün olan en iyi biçimde miktarsal ve kütlesel bakımından azaltılması 

Nakliye maliyeti ve nakliye harcamalarının minimize edilebilmesi.

Uzun vadeli maliyet ve imha emniyeti

Büyük oranda yeniden değerlendirilebilen bir artık maddenin üretilmesi (örneğin yapı sanayi) 

Baca gazının kuru yöntemle temizlenmesi ve buna bağlı olarak su tüketiminin ve atık su oluşumunun 
söz konusu olmayışı

Tüm yasal sınır değerlerin belirgin olarak altında kalış (örneğin BIMSCH (=Federal İmisyondan Korunma 
Kanunu) ve TA Luft (= Hava Temizliği Teknik Yönetmeliği))

Daha az yer gereksinimi

Tesisin hizmet verme kapasitesi: 8.000 saat/yıl

Tam otomatik işletim  24 saat/gün, 7 gün/hafta

Değerlendirilecek arıtma çamuruyla ilişkili olarak yüksek esneklik

Fosfor bakımından zengin arıtma çamuru külü üretimi ve fosfor (P) geri kazanımı seçeneği

Arasya ve sludge2energy GmbH Limited Şirketi bir projenin tüm aşamalarında profesyonel destek ve 
müşterilerin her bir bireysel ihtiyaç ve isteklerine uyumlu çözümler sunmaktadır:

Tasarım ve fizibilite 

Planlamaya dayalı destek

Anahtar teslim teslimat, montaj ve tüm tesisin işletime alınması

İşletim desteği

İşletim

Finansman

Satış sonrası servis

Kısaca Sistemin Avantajları

Arasya ve sludge2energy GmbH Limited Şirketi’nin Hizmetleri



Global Servis Ağı

Ekonomik avantajlardan sürekli  ve gerçekten 
tam kapsamlı olarak faydalanabilmek için üstün 
özellikli makine ve sistem teknolojisinin en uygun 
biçimde işletilmesi gerekmektedir.

Huber ve Arasya Servisi, satın alırken 
beklediklerinizi yaptığınız yatırımlarla geri 
kazanabilmeniz için makinelerinizin ve 
sistemlerinizin işletiminde  kapsamlı servis 
hizmetleriyle desteklemektedir.
 
Sistemden en uygun biçimde faydalanılabilirlik 
ile birlikte en yüksek performans ve bu bağlamda 
en düşük işletim maliyeti 

Makine ve Tesislere Yönelik
Teknik Servis Hizmetleri
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ARASYA A.Ş., HUBER TECHNOLOGY
Türkiye Temsilcisidir. 



Referanslar
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SHENZEN - ÇİN

HUBER BT, ALMANYA

HUBER SRT, GÜNEY AMERİKA

HUBER SRT, ALMANYA

HUBER BT, LİTVANYA

HUBER SRT, FRANSA

HUBER SRT, POLONYA

ARITMA TESİSİ SİNDİRİM KULESİ, 
POLONYA

HUBER BANT KURUTUCU, STRAUBİNG
ALMANYA

HUBER SRT, ALMANYA

HUBER SRT, AMERİKA

sludge2energy Sistemi,
STRAUBİNG - ALMANYA



HUBER RoS 2S, İsviçre

HUBER RoS 3, BULGARİSTAN

HUBER RoS 3Q, ALMANYA 

HUBER DB, KAYSERİ
TÜRKİYE 

HUBER RoS 2S, ALMANYA

HUBER RoS 3, İSPANYA

HUBER RoS 3Q, ALMANYA

HUBER COMBI, UMMAN

HUBER RoS 2S, ALMANYA

HUBER RoS 3, ÇİN

HUBER RoS 3Q, HIRVATİSTAN

HUBER COMBI, ALMANYA



Bağdat Cd. Öncü Sk. Büyükhanlı 
Blokları B1 Blok No:25
Suadiye, Kadıköy - İstanbul

Arasya Atık Su 
Arıtma ve Kurutma 
Sistemleri A.Ş.

t : 0216 445 32 42
f : 0216 445 32 44

www.arasya.com.tr




