
filtrepresler beltpresler

Filtrepres, en etkili katı-sıvı ayrıştırma sistemi ve her 
çeşit uygulamada en çok kullanılan filtreleme yönte-
midir. Plaka-çerçeve, chamber ve membran plakalı 
filtrepreslerin uygulama alanları son derece çeşitlidir. 
Biz de filtrasyon taleplerindeki artış ile birlikte 
SONTEK olarak faaliyet ve üretimimizin önemli bölü-
münü filtrasyon ekipmanlarına çevirmiş bulunuyoruz. 

Beltpresler, özellikle yüksek çamur debisinin söz 
konusu olduğu yerlerde, sürekli çalışma prensibinden 
dolayı ekonomik bir susuzlaştırma yöntemi olarak 
yıllardır vazgeçilmezliğini korumuştur. Gerek içeriği ve 
yapısı farklı olan, gerekse susuzlaştırılması zor olan 
her çeşit çamura uygun çözümler önerebilmek için 
farklı  modellerde beltpres üretmekteyiz. 

Beltpreslerimizin şasesi ve tamburları yüklere karşı 
dayanıklı bir yapıya sahiptir. Üzerindeki tüm yataklar 
su geçirmez ve aşınmaz tipte olduğundan bakım 
ihtiyacı göstermez. Değişik basınç kademeleri ile 
maksimum kek kuruluğu temin edilirken, filtrattaki katı 
madde miktarı minimum düzeydedir. Otomatik temiz-
lemeli nozullar sayesinde verimli bir belt yıkama işlemi 
gerçekleştirilmektedir ki bu da beltpresin kapasitesini 
olumlu yönde etkileyen en önemli faktörlerden birisi-
dir.

Filtrepreslerimiz, verilen plaka boyutları ve kek kalınlığı 
için mümkün olan en yüksek kapasiteyi sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Filtrepres üzerinde kullanılan 
tüm malzeme ve enstrümanların kaliteleri üzerinde 
özenle durulduğundan tesisin servis ihtiyacı oldukça 
az ve bakımı kolaydır. Filtrepreslerimiz sadece evsel 
atık su, endüstriyel atık su ve su arıtımı çamurunun 
susuzlaştırılmasında kullanılmakla kalmayıp, çoğu 
endüstrinin proses uygulamasında da yer bulmakta-
dır. Bu endüstrilerden bazıları şunlardır: 

Kimyasal ürün imalatı 
Maden işleme ve zenginleştirme 
Sabun ve yağ üretimi 
Şeker pancarı işleme 
Pigment ve renklendirici üretimi 
Boya üretimi 
Sıvı ve katı yağ ve plastik üretimi 
Seramik endüstrisi 
Bira, likör, şarap ve maya üretimi 
Fosfat kaplama banyoları



polielektrolit hazırlama ve dozlama ünitesi konteynerler

Kimyasal veya atık su arıtma tesislerinde ve filtrasyon 
sistemlerde yumaklaşmaya yardımcı olmak amacıyla 
ve çamur susuzlaştırmada kimyasal veya fazla biyolo-
jik çamurun şartlanması için kullanılmaktadır.

Kompakt, tam otomatik ünitede sürekli polielektrolit 
solüsyonu hazırlanmasını sağlamaktdır.
Kapasitesi 500 l/saat ten 10 m3 /saat e kadar değişe-
bilen 2 veya 3 bölümlü geniş aralıklı bir üründür.
Uzun ömürlü olması için paslanmaz çelikten üretil-
mektedir.
Ana parçaları; burgu dozajlama sistemi, solüsyon 
hazırlama, depolama ve dozlama bölümleri, karıştırı-
cılar, ve  kontrol panelidir.
Tam tedarikli bir polielektrollit hazırlama ünitesi; akım 
ölçer, seviye ölçer, kontrol paneli,  besleme suyu için 
basınç ölçer ve ayarlanabilir vanalar içermektedir. 

Arıtma tesislerinde yoğun katı atık çıkışının olduğu 
ızgaralama ve çamur susuzlaştırma tesislerinde 
konteyner sikülasyonu da bir o kadar hızlı olabilmek-
te. Özellikle yüksek kapasiteli tesislerde, bu kontey-
nerlerin kolay yer değiştirilebilmeleri amacıyla düşü-
nülen konteyner istasyonları üç ana parçadan oluşur: 

raylar 
konteyner arabası 
konteyner 

Konteynerleri taşıyan konteyner arabasının kumanda-
sı manuel yada motorlu tercih edilebilir.


