
WASTE WATER Solutions

Binalar için komple çözümler 

– Gri su arıtımı ve suyun geri kazanımı  
– Bir bütün olarak atıksu arıtma ve yeniden değerlendirme
– Atıksudan ısı elde edilmesi 

Suyun Tekrar Kullanımı ve 
Isı Geri Kazanımı için 
HUBER çözümleri 



    

➤➤➤ Dünyamız
➤ “Dünyamız bir su gezegenidir ve üzerindeki yaşamın

kalitesini  suyun kalitesi belirler.  İyi su, iyi yaşam.
Düşük kaliteli su, kalitesiz yaşam. Su yoksa, yaşam
da yoktur.’’
Sir Peter Blake

➤ Antik Roma’ da , günümüzdeki nüfusun yarısının sahip
olabildiği su kalitesinden, daha kaliteli suya sahiptiler.
(www.water.org).

➤ “Enerji  için  ihtiyacımızı hızlı bir şekilde yok olan
kaynaklarımız ile dengelemeliyiz. Şimdiden harekete
geçerek, ileride kontrol edileceğimize şimdiden biz
geleceğimizi kontrol edebiliriz.’’
Jimmy Carter

➤ “En ucuz enerji  hemen kullanmadığın enerjidir.’’
Sheryl Crow 

➤ Dünyadaki birçok insan cep telefonuna sahiptir ancak
gireceği bir tuvaleti yoktur.’’  (www.water.org).

➤➤➤ Binalarımız
Oteller, alışveriş merkezleri, ofis ve yüksek katlı yerleşim
binaları gibi büyük binalar çok büyük miktarlarda enerji
ve su kullanırlar.
Buna karşın bu binalar hem enerji hem de besin değeri
açısından zengin atıksular deşarj ederler. Bu önemli
kaynaklar genelde direkt olarak kanalizasyon hattına
verildiklerinden, içerdiği su, enerji ve faydalı maddelerin
hepsi boş yere harcanmaktadır.

Bu durum nasıl değiştirilmelidir?
HUBER tarafından önerilen çözüm yolları şöyledir:  
➤ Atıksuyun bir ekonomik değeri vardır ve

harcanmamalıdır.
➤ Atıksu  su, enerji, besin maddeleri ihtiva eden

önemli bir kaynaktır.
➤ Atıksu arıtılmalı ve tekrar kullanılmalıdır. 
➤ HUBER ÇÖZÜMLERİ bunları yerine getiriyor.



      

Sorunlarınız
➤ Su altyapısının bulunmaması projenizi engelliyor mu?
➤ Su kapasitesi binanızın büyüklüğünü sınırlıyor mu?
➤ Sürdürülebilir standartlara ihtiyacınız var mı?
➤ Araziniz çevre etkileşimi bakımından hassas mı?
➤ Enerji maliyetlerini düşürmek mi istiyorsunuz?
➤ Daha verimli sürdürülebilir bir işletme arzu

edermisiniz?
Eğer bu sorunlarınız var ise, HUBER yardım edebilir.

Binalar
➤ Oteller
➤ Üniversiteler
➤ Apartman binaları,
➤ Ofis kuleleri
➤ Golf sahaları
➤ Kamp sahaları
➤ Alışveriş merkezleri
➤ Yerleşim bölgeleri

➤➤➤ Müşterilerimiz

➤➤➤ Çözümlerimiz

Gri su geri kazanımı: HUBER GreyUse®

Gri atıksu olarak adlandırılan ve nispeten daha az bir
kirliliğe sahip olan  banyo, duş, el yıkama ve çamaşır
makinelerinden çıkan sular ilk önce  bir ince ızgaradan
geçirilir. Bu sayede içindeki katı maddeler, saç, vb ince
malzemelerden arındırılır.
Toplanan gri sular, membran tesisine düzenli bir akış
sağlayabilmek amacıyla önce bir dengeleme tankında
biriktirilir. 
Gri su arıtma sisteminin en önemli ünitesi HUBER
Membrane Bio Reactor (MBR) ünitesidir, burada biyolojik
olarak çözünebilen kirlilikler ayrılırlar. Bu ultrafiltrasyon
membran sisteminde sadece katılar değil aynı zamanda
bakteriler ve  yosunlar da tutulmaktadır. Bu sistemden
(membran plakaların içinden geçerek toplanan) elde
edilen süzüntü suyu (arıtılmış su) kullanma suyu olarak
yeniden değerlendirilir.
Gri su arıtma sisteminde, tuvaletlerden ve mutfaklardan
çıkan atıksular arıtılmamaktadır. Gri su haricindeki
atıksular kanalizasyon hattına veya atıksu arıtma tesisine
verilir.

Binalardan çıkan bütün atıksuyun arıtılması 

Yakınından geçen bir kanalizasyon boru hattı olmayan
binalarda, binadan çıkan bütün atıksuların arıtılması
gerekir. Bu durumda sadece gri su arıtımı yeterli olmaz,
ayrıca diğer  atıksuların da arıtılması gerekecektir.
Bu durumda HUBER MBR , SBR, ince ızgara, mikro elek ve
DAF üniteleri kullanılmaktadır. HUBER imalatları çok geniş
bir üretim yelpazesine sahiptir ve HUBER uzmanları her
projenin özelliğine göre farklı sistem çözümleri geliştirir.
.



WASTE WATER Solutions  

Kanalizasyon hattındaki ısının kazanılması: 

HUBER ThermWin®

Evsel atıksular her ne kadar tam olarak bu amaçla
kullanılmasalar da, gerçekte çok değerli bir ısı kaynağıdır.
Atıksular, özellikle ısı pompaları için önemli ve ekonomik
ısı kaynaklarıdır. Genellikle  10 °C ile  20 °C  arasında
değişen atıksu sıcaklığının bir ısı kaynağı olarak
kullanılabilmesi için bazı önlemlerin alınması gerekir:
➤ iyi bir ızgara sistemi ile ısı eşanjörünün tıkanması

önlenmelidir
➤ sağlam, tıkanmayı önleyecek ve  serbest akışı garanti

edecek özelliklere sahip bir ısı eşanjörü kullanılmalıdır

HUBER ThermWin® sistemi, kanalizasyon hattında akan
atıksuyun bir kısmını alarak ızgaradan geçirdikten sonra
ısı pompasına aktaran ve atıksudaki ısı enerjisini alarak
binanın enerji ihtiyacına katkı sağlanması amacıyla
kullanan bir sistemdir. Izgara, ısı eşanjörü, ısı pompası
bina dışında  uygun bir yerde teşkil edilir ve bu sayede
daha rahat işletme ve bakım sağlanır.

Atıksudan ısı enerjisi elde edilmesi: 

HUBER RoWin

Büyük binalardan çıkan atıksular genellikle
değerlendirilmez, ancak ısı pompaları için bu atıksular
önemli ve ekonomik olarak işletilebilen önemli ısı
kaynaklarıdır. Atıksu sıcaklığı bütün yıl boyunca  10 °C ile
20 °C arasında değişmektedir. 

HUBER RoWin, binalardaki atıksuyun kanalizasyon hattına
verilmesinden önce, atıksu içindeki sıcaklığın bir ısı
pompası yardımıyla geri kazanılması ve kazanılan bu ısı
enerjisinin binanın ısıtma veya soğutma sisteminde
kullanılmasını sağlayan bir ısı eşanjörüdür. 

RoWin sistemi aşağıdaki ünitelerden meydana gelmiştir:
➤ Saç, ince elyaflar, ufak ve büyük katı maddelerin

tutulduğu  bir ızgara
➤ Özellikle sağlam,  serbest akışlı ve tam otomatik

çalışan ve kendini temizleyen  bir ısı eşanjörü



    

➤ Romanos Oteli, Yunanistan
➤ Atık suyun arıtılması
➤ MBR Ultrafiltrasyon
➤ Arıtılmış suyun sulama amacıyla kullanılması

➤ Marriott Medan Oteli, Indonezya
➤ Atık suyun arıtılması
➤ MBR Ultrafiltrasyon
➤ Arıtılmış suyun sulama amacıyla kullanılması

➤ Los Cabos Oteli, Meksika
➤ Atık suyun arıtılması
➤ MBR Ultrafiltrasyon
➤ Arıtılmış suyun sulama amacıyla kullanılması

➤ Ofis binası, İsviçre
➤ Bina atıksularından 500 – 800 kW ‘ lık bir enerji geri

kazanılmaktadır

➤ Plaza Indonesia alışveriş merkezi, Indonezya
➤ Atık suyun arıtılması 
➤ MBR Ultrafiltrasyon 
➤ Arıtılmış suyun soğutma kulelerinde ilave su olarak ve

yeşil alanların sulama suyu olarak kullanılması

➤ Xanadu Island Resort, Turgutreis, Türkiye
➤ Atık suyun arıtılması
➤ MBR Ultrafiltrasyon
➤ Arıtılmış suyun,  25,000 m2 yeşil alanın sulanmasında

kullanılması

➤➤➤ Bazı örnek projeler
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Dünya çapında faaliyet gösteren HUBER  firması su, atıksu
ve çamur arıtma alanlarında uzmanlaşmıştır. Almanya ,
Berching ‘ de bulunan merkez ofisinde çalışan 600’ den
fazla uzman kadrosu ile evsel ve endüstriyel müşterilerine
sistem çözümleri geliştirmekte, ekipman üretmekte ve
projeleri yönetmektedir.  Bütün dünyada 30,000 ‘ e
yaklaşan uygulaması ile alanında sayılı lider bir firma
konumundadır.
Dünyada artan su problemlerinin çözümünde arıtma
prosesleri geliştirerek katkıda bulunmaktadır. Kendi
konusunda bir lider olarak bir çok patentli yeni buluş
ekipmanlar geliştiren HUBER firması, kendi  bünyesinde
servis hizmetleri veren uzman bir destek kadro da
oluşturmuştur.  HUBER olarak dünyada  1000‘ i aşkın
sayıdaki elemanıyla  2011 yılında 150 milyon EURO  yu
aşkın bir ciroya ulaşılmıştır.  

Yaklaşık 60 memlekette hizmet gören firmaları ile, ofis ve
temsilcileri ile müşterilerine üst düzey hizmet
vermektedir. 175 yılı aşkın bir süredir bir aile şirketi olarak
devam etmiştir. Günümüzde en ileri imalat teknolojilerini
kullanarak yüksek kaliteli ekipmanlar üretmektedir.
Sürekli olarak imalatlarını geliştirme çabalarının bir
sonucu olarak HUBER su alanında dünya çapında çok
geniş bir üretim yelpazesine sahip olmuştur. HUBER
uygulamalarının sorunsuz ve mükemmel çalışmalarında
HUBER Global Servis bölümünün de katkıları
bulunmaktadır. 
Su kullanımının sürdürülebilir olması HUBER için çok önem
arz etmektedir. Bunun yansımasının bir sonucu olarak
HUBER atıksuyun temizlenip tekrar kullanılması ve atıksu
ve çamurdaki yararlı maddelerin geri kazanılması için
HUBER Çözümleri geliştirmiştir.

➤➤➤ HUBER tanıtımı


