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G�derek artan çevre k�rl�l�ğ� sonucu olarak �kl�m değ�ş�kl�kler� meydana gel�r. Bunun b�r sonucu olarak dünyamızda
�ç�leb�l�r su kaynakları azalmakta ve yüksek dozda k�myasallar, endüstr�yel atıklar, evler�m�zdek� deterjanlar �le
b�rl�kte k�rlenm�ş atık su c�dd� oranda artmaktadır.

Bu artış hem Dünyanın yaşanab�l�r ömrünü hem de �nsanların yaşamlarını olumsuz yönde tet�kler. Ortaya çıkan
atık suların bertarafı �ç�n çalışmalar olsa da, önce bu suları nasıl tem�zler ve tekrar kazandırab�l�r�z bunu dert
ed�nmek gerek�yor.

Üret�m faal�yetler� sonucunda oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların yönet�m�, sanay� kuruluşlarını en çok sıkıntıya
düşüren durumlardan b�r�d�r.

B�rçok kuruluş atıklarının m�ktarları neden�yle arıtma �ht�yacını kend�ler� çözmed�ğ� zaman destek almaya �ht�yaç
duyar.

Bu durumda f�rmamız her koşulda s�zler�n yanında olacaktır. Atık su arıtma h�zmetler� �nsan sağlığını, çevrey�
ve su kaynaklarının kal�tes�n� korumak �ç�n çok öneml�d�r.

Atık su arıtımı ve endüstr�yel atık su arıtım teknoloj�s� her gün gel�şmekted�r. Günümüzde sulama, endüstr�yel ve
�çme amaçlı b�le kullanılması �ç�n, atık su arıtımı değerl� b�r h�zmet olarak görülmekted�r.

Atık Su Çek�m� H�zmetler�;

Kanal, logar ve fosept�k kuyularının �çer�s�nde bulunan taş, kum, katı atıkları ve atık su çek�m� h�zmetler�
�şler�nde v�danjör araçlarının etk�s� büyüktür.

V�danjör araçları atık suları ve �çer�s�nde k� maddeler� atık haznes�ne vakumlayarak tem�zleme �şlem� yapar.

Atık Su Çek�m� Hang� Amaçla Nerelerde Kullanılır?

Atık su çek�m� hang� amaçla nerede kullanır ve bu h�mmetler neler� kapsar.

Aerob�k aşılama çamuru tem�n�
Anaerob�k aşılama çamuru tem�n�
Atıksu depolama tanklarının boşaltılması
Endüstr�yel atıksuların taşınması
Evsel atıksuların taşınması
F�rma �çler�nde sıvıların taşınması
Fosept�k tanklarının boşaltılması
Tank tabanlarında b�r�ken çamurların çek�lmes�
Yağmur suyu b�r�k�nt�ler�n�n boşaltılması

Atık Su Bertaraf H�zmetler� İle Su Kazanımı;

Atık su bertaraf h�zmetler� �le su kazanımı söz konusu olduğunda, bu noktada atık su bertaraf h�zmetler� devreye
g�r�yor. Özell�kle ülkem�zde b�z�m m�syonumuz, atık su arıtma ve d�ğer çevre k�rl�l�ğ� konularında daha yaşanab�l�r
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b�r dünya �ç�n öncü olmaktır.

Elbette atık su arıtma �şlem� son çare olarak görülmel� bu yüzden b�z�m �lk hedef�m�z doğal su kaynaklarını
k�rletmemek ve üret�m�n�n sürekl�l�ğ�n� korumaktır. Atık su arıtma �ş� �se son çare olarak görüyoruz. Asıl olan
�nsanlar ve d�ğer canlılar �ç�n k�myasallardan uzak b�r su ger� kazanımı sağlamak.

Ş�rket�n�z�n ve çevren�n her da�m yanında olmaya çalışıyoruz. Böylece hem s�z� atık su problem�nden kurtarıyor
hem de çevreye zararlı atık su oluşumunun önüne geçm�ş oluyoruz.
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