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İyi tasarlanmış ve yüksek kalite standartları ile üretilmiş bir sistem
satın almanın ekonomik değerini anlayan müşterilerin tercihi...



PROSES TANIMI

250 50 0.25 kw 190 217 246 850

500 100 0.50 kw 190 434 246 1700

750 0.75 kw 190 651 246 255O150

1000 1.00 kw 190 868 246 3400200

1250 1.25 kw 190 1085 246 4250250

1500 1.50 kw 190 1302 246 5100300
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®MIRACELL  ATIKSU ARITMA TESİSİ & AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ 
Enerji Tüketim Maliyeti Karşılaştırma Tablosu

1000 Kişi Kapasite / 10 Yıllık Enerji Tüketimi AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ
Yıllık Enerji Maliyeti

®
MIRACELL  AAT
Yıllık Enerji Maliyeti

®MIRACELL  TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Pompa, enerji tüketim verilerinde hariç tutulmuştur.

ÖZELLİKLER, FAYDALAR ve UYGULAMA ALANLARI
®Miracell  Mavi®Miracell  Yeşil®Miracell  Beyaz

Gelişmekte olan ülkelerde deşarj amaçlı
kullanım

- Düşük enerji tüketimi
- Düşük bakım maliyeti
- Modüler
- Kompozit (CTP)
- Düşük maliyet
- Standart su kalitesi

- Düşük enerji tüketimi
- Düşük bakım maliyeti
- Modüler
- Kompozit (CTP)
- Yüksek su kalitesi

- Düşük enerji tüketimi
- Düşük bakım maliyeti
- Modüler
- Kompozit (CTP)
- Üstün su kalitesi

Eşdeğer
Nüfus
(kişi)

Arıtma
Kapasitesi

3
(m /gün)

Genişlik
(cm)

Uzunluk
(cm)

Yükseklik
(cm)

Ağırlık
(kg)

Gelişmiş ülkelerde deşarj & gelişmekte
olan ülkelerde sulama amaçlı kullanım.

Evsel atıksu : Evsel atıksu için Avrupa standartları, BOİ 300 / KOİ 500 / AKM 400 olarak belirlenmiştir.

Beyaz    | |Yeşil Mavi

®Miracell , Dönen Biyolojik Diskli (RBC) tam otomatik atıksu arıtma 
sistemidir. Benzersiz özelliği, bir şafta bağlı disklerin redüksiyon dişlisi ile 
donatılmış bir motor sayesinde çok düşük devirde dönmesini sağlar. 
Sistem, disklerin %40’ı atıksu içinde kalacak şekilde tasarlanmıştır. 
Atıksuya giren diskler daha sonra hava ile temas ettirilir. Tekrarlanan bu 
işlemin sonucunda, organizmalar zaman içinde diskler üzerinde tutunur. 
Bu organizmalar gerekli oksijeni disklerin dönmesi sırasında havadan alır,  
atıksuda kirlilik yapan maddeleri tüketir ve bunları tamamen doğal bir 
şekilde karbondioksit ve suya dönüştürürler.

Aktif çamur prensibiyle çalışan diğer paket atıksu arıtma sistemleri ile 
kıyaslandığında, RBC (Dönen Biyolojik Disk) prensibiyle çalışan 

®Miracell ’in birçok üstünlüğü bulunmaktadır. Geleneksel aktif çamur 
sistemlerinde, bakteri üremesini harekete geçirmek için hava üfleyiciler 

®tarafından sürekli hava akımı pompalanması gerekir. Oysa Miracell  
sisteminde bakteriler gerekli havayı atmosferden doğal olarak alır.
 

®Modüler tasarımı itibariyle Miracell ; enerji maliyetlerini muhafaza etmek 
için kullanılmayan ünitelerini devreden çıkarıp atık suyu son modüler 
birime yönlendirerek düşük akım zamanlarında kapasitesini azaltma 
yeteneğine sahiptir. Diğer bir önemli özellik de disk ya da modüler 
üniteler ekleyerek kapasitesini artırabilmesidir.

Ayrıca korozyondan etkilenmeyen, dayanıklı ve kolayca şekillendirile-
bilen kompozit malzeme ve polietilen disklerden inşa edilmesinden 

®dolayı, Miracell  sistemleri ömür boyu kullanımı garanti etmektedir. 

®Miracell ’den tahliye edilen arıtılmış su, ulaşılması en zor atık standart-
larını garanti altına alır. Bu atıksu, sulama suyu olarak kullanılabilir ya da 
doğrudan göl, akarsu, deniz veya diğer bir alıcı ortama tahliye edilebilir.

® 3 3
Miracell  atıksu arıtma sistemi, 50 ila 20,000 kişilik küçük ve orta ölçekli yerleşim yerlerinin günlük 10 m /gün - 4000 m /gün su arıtma 

®
ihtiyacını karşılamak üzere yapılandırılabilen birimlere sahip, modüler tasarımlı atıksu arıtma sistemidir. Miracell  alınabilecek en esnek ve 
genişletebilir sistemlerden biridir, talep edilen değişiklikleri karşılamak için sisteme kolayca modüller eklenebilir veya çıkarılabilir. Bu sistem 
AB’nin ulaşılması zor çevresel atık ve sulama standartlarını karşılaması veya geçmesi için belgelendirilmiştir.

Standart 
Donanım

Opsiyonel
Donanım

KF KF

Gelişmiş ülkelerde peyzaj ve tarım alanı
sulamaları, araba yıkama, soğutma kuleleri 
ve beton karıştırma amaçlı kullanım.

Not: Enerji toplam maliyetleri sadece karşılaştırma amaçlıdır. Enerji maliyetlerindeki artışlar ve işletme - bakım 
aktivitesine bağlı enerji tüketim değişkenlikleri gözardı edilmiştir. Firmamız enerji birim fiyat artışları veya diğer 
değişikliklere bağlı enerji tüketim hesaplamalarından sorumlu tutulamaz.

Enerji
Tüketimi

BOİ 45  KOİ 120  AKM 45  BOİ 25  KOİ 110  AKM 35  
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Miracell Modül + Çöktürme Tankı Miracell Beyaz + Kum Filtre Miracell Yeşil + Ultrafiltrasyon

BOİ ≤ 20  KOİ ≤ 50   90  AKM ≤ 10  


