
havalandırıcılar jet aeratörler

jet aeratörler

standart özellikleri

Aeratörler havalandırma ve karıştırma amaçlı olarak 
her türlü atıksu arıtma tesislerinde, aerobik stabilizas-
yon havuzlarında, havuz ve lagün vb.su kaynakların-
da kullanılabilmektedir. Havuz derinliğine ve havuz 
boyutlarına göre uygun kapasitede seçilen aeartörün 
20° C' de oksijen trasfer verimi 1,2-1,8 kgO2/kWh 
aralığında olmaktadır. 1,5 kW-132kW 'a kadar değişik 
kapasitede imal edilen aeratörlerde 30 kW 'a kadar 
yerli, 37 kW ve üstü kapasitelerde ithal redüktör kulla-
nılmaktadır.

İthal veya yerli redüktörlü
St37+ epoxy kaplı gövde
Yüzer konstrüksiyonu 3 kollu bir düzenek üzerine 
monteli, 3 adet St37+ epoxy kaplı dubadan oluşmak-
tadır
Düşey konumlu şaft st 37 +epoxy kaplı olarak imal 
edilmekte olup , istendiğinde AISI304 veya 316 kalite 
paslanmaz çelik olarak da imal edilebilir,
Havuz derinliğine göre emme konisi uzatılarak aeratö-
rün etkili derinliği artırılabilir

Aerojet tipi aeratör'ün 7.5, 15 ve 18.5 kW'lık 
modelleri mevcuttur. Duba kullanılarak atıksu 
üzerinde harhangi bir noktada çalıştırılabilir.
Loop aeratör sistemi ile yüksek verimde çalışır, 
duba ile su kotundan bagımsız çalışabilir.

Teknik Bilgiler
Ağırlık: 110 - 180 kg
Motor: 7.5 - 18.5 kW
Dönüş Hızı: 1400d/d
Aeratör Boyu: 2550 - 2650 mm
Aeratör Çapı: 440 mm
Verim: 1.5 kg O2 / kwh

Fırça aeratörler evsel ve endüstriyel atıksu arıtımın-
da başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Düşük yükle-
rin olduğu basit oksidasyon hendeklerinden, daha 
yüksek yüklerdeki petrokimya ve ilaç endüstrisin-
den gelen atıksulardan veya gıda proseslerinin 
içeriğinden kaynaklanan atıksulara kadar geniş bir 
uygulama aralığı mevcuttur. Tesislerdeki düşük ve 
yüksek organik yükler gibi çeşitli görevlerde en iyi 
şekilde, fırça aerator ve karıştırıcının uygun kombi-
nasyonları tarafından ele alınıp uygulanabilir.



disk tip membran difüzörler boru tip membran difüzörler

9" Disk difüzörler 230 mm. çapında olup, net memb-
ran alanı 0.041 m2'dir. Her bir membranda mümkün 
olduğu kadar  ince kabarcıkların oluşabilmesi için 
6640 adet 1 mm. çapında kabarcık oluşturabilen 
delikler vardır. Bunun yanı sıra özel durumlarda 0.25 
mm - 0.5 mm - 2 mm kabarcık çapları için membran-
lar üretilebilmektedir. Difüzörlerde kullanılan standart 
membran malzemesi EPDM' dir. Ancak Silikon, polü-
üretan gibi farklı membran malzemeleri kullanılabilir.

3/4" Erkek Havalandırma Borusu Bağlantısı
Cam Takviyeli Polipropilen Difüzör Gövdesi
EPDM veya Özel Polimer Membran
Dahili Çek-Vana Özelliği
Maksimum verim için membran yüzeyinde 6640 
adet delik
Maksimum Ömür için Konsantrik açılmış delikler
Yüksek sıcaklık dayanımı
Düşük Basınç Kaybı
Güneş ışınlarına karşı UV koruma
Boruya kolay montaj için UDM Kolay montaj Parçası
Çalışma Aralığı : 4-14 m³/saat

Boru tipi membran difüzörlerden oluşan bu seride, 
farklı hava kapasitelerine sahip modeller bulunmakta-
dır. 50 cm. uzunluğundaki model 6Nm3/saat, 75 cm. 
uzunluğundaki model 8Nm3/saat, 100 cm. uzunlu-
ğundaki model 12Nm3/saat hava geçirme kapasitesi-
ne sahiptir. İçten dişli ve ¾” veya 1” bağlantı seçene-
ğine sahip bu modeller bir adaptör sayesinde kolay 
montaj imkanı sağlamaktadır. Tüm difüzörlerin 
membranları standart olarak EPDM malzemeden 
üretilmekle birlikte, silikon membran seçeneği de 
mevcuttur.


