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Temiz bir çevre
hakkınızdır 

Miranda su ve atıksu arıtımı ve arıtılmış suyun yeniden 

kullanımı üzerine çözümler üreten mühendislik, 

danışmanlık, üretim ve Ar-Ge şirketidir. 

Miranda, ülkemizin ve benzer biçimde diğer ülkelerin 

artan su yönetimi ihtiyacı ve küresel ısınma sebebiyle 

tükenen su kaynaklarının yönetimi ile ilgili çözümler 

sunmak için kurulmuştur.

Miranda toplam müşteri memnuniyeti ilkesi ile 

hizmet vermeye hazır olan deneyimli teknik kadrosu 

sayesinde, faaliyet alanı içindeki ihtiyaçları doğru ve 

amaca uygun şekilde karşılamaya odaklanmıştır.

Latince "Sevgi ve İlgiye Muhtaç Olan" anlamına gelen 

"Miranda" ismi; çevreye saygılı, toplum tarafından 

sergilenen çevre konularına yönelik ihmale dikkat 

çekmek ve bu ihtiyaca en iyi şekilde hitap eden son 

derece iyi tasarlanmış ekipmanlar üreterek bu ihmalin 

etkilerini tersine çevirmek arzusu ile şirketin 

kurucuları tarafından bilerek seçilmiştir.

Bununla birlikte hukuki olarak da tanımlanmış olan 

‘Miranda Hakları’; her bir bireyin toplum içinde 

yaşarken sahip olduğu medeni hakları tanımlar ki 

bizim fikrimizce bu haklar aynı zamanda doğa ile 

uyumlu temiz bir çevrede yaşama haklarını da 

içermektedir.

Bu nedenle Miranda çalışanları,  insanlığın bu en 

temel ihtiyacına hizmet eden bir organizasyonun 

parçası olmaktan gurur duymaktadır.



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

Miranda Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri

®
Miranda, atıksu arıtma ve yeniden kullanım alanında ileri teknolojileri kullanan Miracell  adında bir atıksu arıtma sistemi 

®geliştirmiştir. Müşterilerimiz, Miracell  kullanarak, üretilen atık suyu yeşil alanları sulamak, yolları yıkamak ve çeşitli 

şantiye hizmetlerinde değerlendirmek amacıyla kokusuz ve arıtılmış su elde etmek için evsel atık sularını geri 

kazanmaktadırlar. Sistemden çıkan arıtılmış su, müşterilerimiz için tekrar kullanılacak değerli bir kaynak olmakla birlikte 

aynı zamanda çevrenin temizliğine kendi bireysel katkılarının bir ispatı da olacaktır. Farklı iş kollarında faaliyet gösteren 

müşterilerimiz, arıtılmış sularını; proses soğutma suyu, beton karıştırma ve kürleme 

gibi çeşitli uygulamalar için kullanmaktadırlar.

Benzer avantajlara sahip gibi görünen bir çok firma 

içerisinden neden Miranda’nın tercih edildiği sorusunun 
®cevabı ise; Miracell 'in ileri teknolojisinde gizlidir. Estetik 

görünüm son derece önemlidir ve üreticiler kendi 

tasarımlarında çevreye duyarlı olmak amacıyla bu önemli 

faktörü dikkate almalıdırlar. Ancak rakiplerimizin bir çoğu 

bu önemli farklılığı göz ardı etmektedirler.

®
Ayrıca, Miracell  imalatında kullanılan korozyona 

uğramayan ve kolay biçimlendirilen kompozit malzemeler 

sayesinde ihtiyaç duyulabilecek bir çok  renk, 

doku ve şekil için gelmekte olan talepleri 

karşılayabilmektedir.



SessizModülerEkonomikEstetikKokusuz

www.miranda-tr.com

Proses Tanımı

Özellikler ve Avantajlar

Çok daha az güç tüketir

Çok daha az yer kaplar

Daha az bakım gerektirir

Devreye alma süresi çok daha kısadır

Yüksek Verim

Kolayca taşınır ve kurulur

Kapasitesi kolayca arttırılabilir

Maksimum kapasitesinin altında 

işletme koşulları sağlanabilir

Modüler ve Kompakt Tasarım

Sessiz çalışır

Daha az çamur üretir

Koku ve sivrisinek sorunları

çok önemsiz ölçüdedir

Sessiz ve Kokusuz

®Modüler tasarımı ile Miracell  atıksu arıtma sistemi, 50 ve 

20.000 kişi arasında nüfusa sahip küçük ila orta ölçekli 
3yerleşim yerleri ya da 10 - 4000 m /gün arasında atıksu 

üreten işletmelerin arıtılmış su ihtiyacına cevap verecek 

şekilde konfigüre edilebilir modüler bir tasarıma sahiptir. 

Bu sistem; ihtiyaç değişikliğine göre ünitelerin kolayca 

eklenebilir ve yer değiştirilebilir olması sebebiyle, bugün 

piyasadaki en esnek ve genişletilebilir sistemlerden biridir. 

Sistem, Avrupa Birliği’nin ulaşılması zor çevresel deşarj ve 

dulama standartlarını karşılamak ve daha yüksek kalite 

sağlamak üzere onaylanmıştır.

®Atıksuyun Miracell 'e verilmeden önce mekanik ve fiziksel 

olarak arıtılması gerekir. Kaba partikül ve inorganik 

maddelerin biyolojik arıtma ünitesine geçmesini önlemek 

için, atıksu önce bir kaba ızgaradan geçirilir. Kaba partikül ve 

maddelerden temizlenen atıksu daha sonra ön çöktürme 

havuzuna, onu takiben de atıksuyun günlük debisindeki 

dalgalanmaları dengeleme amacına hizmet eden dengeleme 

havuzuna kanalize edilir. 

Dengeleme havuzundan çıkan atıksu, seviye kontrollü atıksu 

pompası ile (yedek atıksu pompa sistemi de dahil olmak 
®üzere) Miracell  sistemine pompalanır. Atıksu pompası ve 

yedeği dengeleme havuzunda uygun bir derinliğe 

yerleştirilecektir. Atıksu arıtma tesisi yerleşimi ile atıksuyun 

kendi cazibesi ile tesise beslenmesi sağlanırsa, tesise 

atıksuyu beslemek üzere pompa ihtiyacı ortadan kalkacaktır. 

Atıksu çökelebilen katı maddelerden arındırıldıktan sonra, 

atıksuyun ihtiva ettiği BOİ ve KOİ kirlilik yüklerinin ve geri 

kalan partikül şeklindeki katı maddelerin neredeyse 

®tamamını indirgeyerek bertaraf eden Miracell  Reaktör 

Bölümlerine geçer. 

®Miracell  Reaktör bölümlerinden çıkan atıksu Lamella 

Seperatör grubuna yönlendirilerek kalan askıda küçük katı 

maddeler için son çökeltim sağlanır.

Sistemden çıkan su; Türk ve Avrupa Birliği Deşarj 

standartlarını sağlar ve daha yüksek kalitede deşarj 

parametrelerine ulaşır.  Sulama suyu sağlamak ve suyu tekrar 
®kullanılabilmesi için Miracell ’e bir kum filtresi ve 

ultrafiltrasyon sistemi ilave edilebilir, böylelikle çeşitli 

amaçlar için %99,97 oranında hijyenik su sağlanır.

Tesisten periyodik olarak atılan çamur, stabilize olduğu için 

ayrıca gübre olarak kullanılabilir. Yüksek hassasiyetli alanlar 

için opsiyonel olarak monte edilebilecek bir otomatik 

klorlama sistemi ile hidrojen sülfür kokusu, kolibasili ve 

sivrisinekler gibi istenmeyen koşullar çevreye zarar vermeden 

sistemden %90 üzerinde verimle bertaraf edilebilir.

Gerektiğinde kapasite arttırımı 
veya azaltımı yapılabilir.



Evsel Atıksu  

Siteler, Turistik Tesisler, Belediyeler, Toplu Konutlar, 

Villalar, Oteller, Restoranlar, Şantiyeler, Fabrikalar, Okullar, 

Üniversiteler, Askeri Tesisler, Marinalar, Yazlıklar, Hastaneler 

ve Kamplar.

Uygulama Alanları

®
Miracell  Ürün Serisi

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

Gelişmekte olan ülkelerde deşarj amaçlı kullanım

BOİ : 45   KOİ : 120   AKM : 45  

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

Gelişmiş ülkelerde deşarj & gelişmekte olan ülkelerde

sulama amaçlı kullanım

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

Gelişmiş ülkelerde peyzaj ve tarım alanı sulamaları, araba 

yıkama, soğutma kuleleri ve beton karıştırma amaçlı kullanım

BOİ : 25   KOİ : 110   AKM : 35  

®
Miracell  
Beyaz

Standard 
Donanım

Opsiyonel
Donanım

Miranda Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri

Ultraviyole
Dezenfeksiyon

Ultra 
Filtrasyon

Kum
Filtre

Aktif 
Karbon 
Filtre

KF

KF

KF AKF

AKF

Miracell Modül + 
Çöktürme Tankı

®Miracell  
Mavi
Miracell Yeşil + 
Ultrafiltrasyon

®
Miracell  
Yeşil
Miracell Beyaz + 
Kum Filtre

BOİ ≤ 20   KOİ ≤ 90 / 50   AKM ≤ 10



Uzunluk: 217 cm

Teknik Özellikler
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®MIRACELL  ATIKSU ARITMA TESİSİ & AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ 
Enerji Tüketim Maliyeti Karşılaştırma Tablosu  -  1000 Kişi Kapasite / 10 Yıllık enerji Tüketimi

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.

AKTİF ÇAMUR 
SİSTEMİ
Yıllık Enerji Maliyeti

®MIRACELL  AAT
Yıllık Enerji Maliyeti

Pompa, enerji tüketim verilerinde hariç tutulmuştur.

Eşdeğer Nüfus
(kişi)

Arıtma Kapasitesi
3(m /day)

Enerji
Tüketimi

Genişlik (cm)

Uzunluk (cm)

Yükseklik (cm)

Ağırlık (kg)

50 100 150 200 250 300

190 190 190 190 190

246 246 246 246 246

Genişlik: 190 cm
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DROPBOX
Kolayca kurulabilen, gömülebilen ve
tak-çalıştır tasarımı arayanların tercih ettiği sistem.

Miranda Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri

®
Dropbox   Atıksu Arıtma Sistemi çalışma prensibi Dönen Biyolojik Disk (RBC) teknolojisine dayanmaktadır. 

RBC teknolojisi  ile belirli  sayıdaki diskler yatay bir şafta merkezlenerek bağlanır. Disklerin sayısı,  atık suyun arıtılması 

için gerekli organizmanın büyüme ihtiyacına ve diğer ilgili parametrelere göre farklılık gösterir. Disklerin bağlı olduğu şaft 

bir elektrik motoru ve redüktör dişlisi tarafından tahrik edilir. Bu şekilde oluşan ortam mekanik kumanda tarafından 

düşük devirlerde döndürülür (3-5 d/dk). Bu sistemde, dönüş sırasında disk yüzeyinin %40'ı her zaman atık suyun içinde 

bulunmaktadır. Atık sudaki organizmalar,  dönen disk yüzeyinin üzerine tutunur ve ince bir biyokütle tabakası (disk 

yüzeyi üzerinde üzerinde sabit film) oluşturana kadar çoğalırlar. 

Sabit filmin büyümesi; biyolojik organik kirletici giderimi için gerekli olan önemli oranda aktif ve yüksek popülasyonlu 

bakteri varlığının göstergesidir. Disk yüzeyi hareketi ile atıksu ve biyokütle havayla temas eder ve doğal yoldan oksijen 

emilimi sağlanır. Bu şekilde; atık suda bulunan organik maddeler ve çözünmüş oksijen biyokütle tarafından 

kullanılarak metabolize edilir. 

Tamburdaki özel giriş yapıları, atıksu ve havanın kısıtlama 

olmaksızın disk yüzeyine ulaşmasına izin vermektedir, bu da 

biyokütlenin sağlıklı büyümesine imkan sağlamaktadır. 
®

Dropbox  birimlerinin içi ve dışı özel epoksili çelik 

sacdan imal edilmiştir, bu da sistem içinde 

alkali halde bulunan atık suyun aşındırıcı 

etkilerinden dolayı bozulmasını ve zorlu 

çevre koşullarının yıpratıcı etkilerini 

ortadan kaldırmaktadır. Miranda 
®Dropbox  sisteminin önemli bir 

avantajı da yerin altına gömülebilmesi 

veya yer üstüne kurulabilmesidir. 

Sistemin çok kolay bir şekilde kurulması, 

boru ve güç bağlantılarının da yine kolay 

ve hızlı bir biçimde yapılabiliyor olması 

kullanıcılar için diğer önemli bir avantajdır.

Sistemdeki diskler korozyona dayanıklı 

polietilenden yapılmıştır.



SessizEkonomikKokusuz Estetik

Proses Tanımı

Özellikler ve Avantajlar

www.miranda-tr.com

Tak - Çalıştır

®Kaba Izgara: Atıksu Dropbox  sistemine iletilmeden önce, 

mekanik ve fiziksel olarak arıtılması gerekir. Bu bağlamda, 

atıksu ilk önce bir kaba ızgaradan geçirilir.

Dengeleme Havuzu ve Ön Çöktürme: Kaba partikül ve 

maddelerden arındırılan atıksu, küçük katı maddelerin 

çökeltilerek uzaklaştırıldığı ön çökelim ünitesinden sonra, 

doğrudan, atıksuyun günlük debisindeki dalgalanmaları 

dengeleme amacına hizmet eden dengeleme havuzuna 

yönlendirilir.

RBC Reaktör: Suyun yükselmesi, pompa kullanmadan, şafta 

bağlı ve RBC tambur ile birlikte dönen kovaların kullanımı ile 

sağlanır. Kovalar, hareketi sırasında en üst seviyede iken 

suyun toplandığı alan üzerinden geçer ve içindeki suyu 

polietilen disklerin bulunduğu ikinci bölüme boşaltır. 

Dengelenen atıksu, sudaki BOİ, KOİ ve yüzen küçük aktif 

kirleticilerden arındırılır ve son çöktürme bölümüne dönen 

kovalar vasıtasıyla aktarılır.

Son Çöktürme: Son çöktürmeye hizmet eden üçüncü 

bölümde, su ince katı ve inorganik nitelikli maddeleri atmak 

için Lamella Separatör grubu üzerine yönlendirilir. Sistemden 

tahliye edilen su, Avrupa Birliği tarafından belirtilen deşarj 

parametrelerinden yüksek kalitede değerlere ulaşır. Buna ek 

olarak, yüksek hassasiyet alanları için, isteğe bağlı otomatik 

bir klorlama ünitesi kullanılarak klorlama yapılabilir. 

Laboratuvarda üretilen özel bakterilerin kullanımı ile; hidrojen 

sülfit, koli basili ve sivrisinek larvalarından kaynaklanan 

kokular  doğal yollarla %90 üzerinde  çevreye zarar vermeden 

giderilir.

Kum ve Ultrafiltrasyon Seçeneği: Belirli bir amaç için ileri 

arıtma gerekiyorsa, kum filtresi (0.1 mikrometre) olan bir 

Ultrafiltrasyon (0.01 mikrometre) kullanılabilir. Kum filtresi 

çöktürmeden sonra kalan askıda katı maddeleri toplar ve 

atıksuyu Ultrafiltrasyona gönderir.

Ultrafiltrasyon, tortu, bulanıklık, bakteri ve virüsleri önleyen ve 

klorlamayla birleştirildiğinde %100 hijyenik çıkış suyu 

sağlayan bir membran filtrasyon metodudur.

® 3Dropbox  atıksu arıtma sistemi 50 ve 20.000 kişilik nüfusa sahip küçük ila orta ölçekli topluluklar ya da 10 - 4000 m /gün 

kapasiteli  işletmelere su arıtma hizmeti vermek için konfigüre edilebilir birimleri ile tak & çalıştır bir tasarıma sahiptir. 

Bu sistem dünyadaki en esnek ve genişletilebilir sistemlerden biridir. Üniteleri, talep edilebilecek değişiklikleri karşılamak için 

kolayca eklenebilir veya çıkarılabilir. Sistem sıkı AB çevresel tahliye ve sulama standartlarını karşılamak veya aşmak için 

onaylanmıştır. Sistem ayrıca toprağa gömülü de kurulabilir.

Çok daha az güç tüketir

Çok daha az yer kaplar

Daha az bakım gerektirir

Devreye alma süresi çok daha kısadır

Yüksek Verim

Sessiz çalışır

Daha az çamur üretir

Koku ve sivrisinek sorunları

çok önemsiz ölçüdedir

Sessiz ve Kokusuz

Kolayca taşınır ve kurulur

Kapasitesi kolayca arttırılabilir

Tak & Çalıştır tasarım

Toprak altına gömülebilir.

Modüler ve Kompakt Tasarım



Evsel Atıksu  

Siteler, Turistik Tesisler, Belediyeler, Toplu Konutlar, 

Villalar, Oteller, Restoranlar, Şantiyeler, Fabrikalar, Okullar, 

Üniversiteler, Askeri Tesisler, Marinalar, Yazlıklar, Hastaneler 

ve Kamplar.

Uygulama Alanları

®
Dropbox  Ürün Serisi

- Düşük enerji tüketimi
- Düşük bakım maliyeti
- Tak ve çalıştır
- Düşük maliyet
- Standart su kalitesi

Gelişmekte olan ülkelerde deşarj amaçlı kullanım

- Düşük enerji tüketimi
- Düşük bakım maliyeti
- Tak ve çalıştır
- Yüksek su kalitesi

Gelişmiş ülkelerde deşarj & gelişmekte olan ülkelerde 

sulama amaçlı kullanım

- Düşük enerji tüketimi
- Düşük bakım maliyeti
- Tak ve çalıştır
- Üstün su kalitesi

Miranda Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri

Gelişmiş ülkelerde peyzaj ve tarım alanı sulamaları, araba

yıkama, soğutma kuleleri ve beton karıştırma amaçlı kullanım

®Resimde de görüleceği üzere Dropbox , aşırı derecede soğuk 
bölgelerde arıtım sağlayacak şekilde, yalıtımlı ve ısıtmalı olarak da üretilebilmektedir.

Standard 
Donanım

Opsiyonel
Donanım

Ultraviyole
Dezenfeksiyon

Ultra 
Filtrasyon

Kum
FiltreKF

KF

Aktif 
Karbon 
Filtre

AKF

KF AKF

BOİ : 45   KOİ : 120   AKM : 45  

BOİ : 25   KOİ : 110   AKM : 35  

Zemi Beach Resort & Spa, 
Anguilla, DB150

Apple Springs Resort, Güney Dakota, DB150

®
Dropbox  
Beyaz
Dropbox Modül + 
Çöktürme Tankı

®Dropbox  
Mavi
Dropbox Yeşil + 
Ultrafiltrasyon

®
Dropbox  
Yeşil
Dropbox Beyaz + 
Kum Filtre

BOİ ≤ 20   KOİ ≤ 90 / 50   AKM ≤ 10



Max. Uzunluk: 1200 cm

Teknik Özellikler
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®DROPBOX  ATIKSU ARITMA TESİSİ ve MBR SİSTEMİ 
Enerji Tüketim Maliyeti Karşılaştırma Tablosu

MBR SİSTEMİ  Yıllık Enerji Maliyeti

®DROPBOX  AAT  Yıllık Enerji Maliyeti
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Pompa, enerji tüketim verilerinde hariç tutulmuştur.

Eşdeğer Nüfus
(kişi)

Arıtma Kapasitesi 
3(m /gün)

Enerji
Tüketimi

Genişlik (cm)

Uzunluk (cm)

Yükseklik (cm)

10 20 30 50 100 150

218 218 218 218 218

230 230 230 230 230

DROPBOX 200
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Sabit Genişlik: 218 cm
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1000 Kişi Kapasite / 10 Yıllık Enerji Tüketimi

www.miranda-tr.com

Apple Springs, Güney Dakota,
-18°C ortam sıcaklığında çalışan Yalıtımlı / Isıtmalı Ünite

120,000 €

100,000 €
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60,000 €

40,000 €

20,000 €

0 €

Trinidad Tobago, DB 30



R/OCELL

®
R/OCELL  Ters Ozmoz Sistemleri

Müşterilerin en ekonomik şekilde deniz suyunun ve 
acı suyun tuzdan arındırılması ile temiz içme suyu
elde etmesine olanak sağlar.

Miranda Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri

®
Miranda gelişmiş teknolojiye sahip R/OCELL  Ters Ozmoz Sistemleri ile her türlü ihtiyaç ve kapasite için içme ve 

kullanma suyu çözümleri sunmaktadır.

Miranda özel tasarım, imalat ve müşteri memnuniyeti garantileri sunarak deniz suyu (tuzdan arındırma), acı su ve kuyu 

suyu filtreleme uygulamaları konusunda ters ozmoz sistemleri ile çözüm ortağınızdır.

Miranda ayrıca şantiyeler ve kamp yerleri için ya da taşınma ve/veya farklı 

yerlerde yeniden uygulama ihtiyacı durumunda konteynerli  ve 

iklimlendirmeli çözümler sağlayabilmektedir.



EkonomikProses, İçme ve
Kullanma Suyu

Anahtar Teslim AB
Uyumlu

Düşük Enerji
Tüketimi

Uygulama Alanları

İçme Suyu Sağlama Tesisleri 

Meyve Suyu ve Meşrubat Endüstrisi,

Süt ve Süt Ürünleri Endüstrisi,

Sağlık Endüstrisi,

Cam Endüstrisi,

Tekstil Endüstrisi,

Kozmetik Endüstrisi,

Elektronik ve Cihaz Endüstrisi,

Soğutma ve Nemlendirme Sistemleri,

Orta ve Yüksek Basınçlı Buharlı Tanklar,

Balıkçılık,

Yatlar ve Gemiler,

Saf Su ve Buz Üretimi,

Kuyu ve Deniz Suyu Filtrasyonu

www.miranda-tr.com

Xanadu Hotel, Bodrum

Xanadu Hotel, Bodrum



Membran Biyoreaktörleri;

Aktif çamur arıtmasının ileri bir formudur

Katı ve sıvı parçacıkları ayırır

Patojenleri, bakteri ve virüsleri ortadan kaldırır

En yüksek kalitede arıtılmış su sağlar

Aktif çamur sistemlerine kıyasla,

alan ihtiyacını azaltır

MBR
Membran Biyoreaktör Sistemleri

Gri su; çamaşır, bulaşık yıkama, banyo sularından toplanan evsel atıksulardır, tuvaletlerden gelen atıksuları içermez. 

Gri su; tüm evsel amaçlı kullanılan suların yaklaşık % 80'ini oluşturur. Gri su, membran biyoreaktörler ve ultrafiltrasyon 

türü ekipman kullanılarak arıtılabilir ve kullanılan suyun % 97 kadarı geri dönüştürülüp tasarruf sağlanabilir.

Tuvalet rezervuarlarının doldurulması, çamaşırhaneler

Çeşmeler / Süs Havuzları, araba yıkama, sulama

Yangın söndürücü veya tanklarının doldurulması  

Endüstriyel soğutma kuleleri

Uygulama Alanları

GRİ SU GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Besleme Çıkış

Hava Üfleyici

Membran Biyoreaktör

Izgara

Miranda Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ )5

Toplam Askıda Katı Madde (TAKM)

Amonyak Azotu (NH -N)3

Toplam Fosfor (TF)

Toplam Azot (TA)

Bulanıklık

< 2 mg/lt

< 2 mg/lt

< 1 mg/lt (nitrifikasyonlu MBR'ler)

< 1 mg/lt (anaerobik ilavesiyle)

< 3-10 mg/lt (anoksik tank ile denitrifikasyon)

< 0,5 NTU

MBR Sistemleri, ileri aktif çamur arıtma sistemleri olarak 

kabul edilir. MBR sistemleri, membran içerisinde bulunan 

mikro gözenekleri sayesinde, su içerisinde bulunan katı 

partikülleri basınç yardımıyla ayırmaktadır. Bu proses ile 

ikincil arıtmaya gerek kalmaz. Atıksu arıtmasının yanı sıra, 

MBR sistemleri gri suyu (0,01 mikron düzeyinde filtrasyon 

sağlayarak) yeniden kazanmak için de cazip çözümler 

sunmaktadır. 



UF
Ultrafiltrasyon Sistemi

Hassas ve ileri su arıtma

Ters ozmoz önceesi ön-arıtma

Soğutma kuleleri, beton santralleri v.b.

Endüstriyel katı-sıvı ayırma 

damıtma prosesi

Mikroorganizmaların arındırılması

Uygulama Alanları

www.miranda-tr.com

Ultrafiltrasyon; basınç uygulayarak moleküler seviyeli (40 Angstrom) filtreden geçirilerek partiküllerin ayrılması 

prosesidir. Ultrafiltrasyon ile askıda katı maddeler, bulanıklık, renk pigmentleri ve en önemlisi bakteri ve virüsler atıksudan 

%97 oranında ayrıştırılabilir.

Miranda, atıksu arıtımında elde ettiği yüksek verimlilik sayesinde, Kum Filtresi takibinde Ultrafiltrasyon kullanarak %99,97 

oranında hijyenik, berrak ve kokusuz kullanım suyu elde edebilmektedir.

Atıksuyun kirlilik oranına bağlı olarak, geri kazanım sağlanan 

sistemlerde, membran değişim süreleri 5 yıla kadar 

uzayabildikleri için yüksek bakım maliyeti olmadan verimli 

sonuçlar sağlamaktadır.

Çapraz Resort 
Otel, Bozcaada



Miranda Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri

Kum Filtre ve Aktif Karbon Filtre

KF & AKF

Uygulama Alanları

Genel yaşam alanları, belediye tesisleri veya konutlarda

kullanılan acı suyun arıtılması

Oteller ve tatil yerleri için havuz suyu ya da içme suyu arıtma

Endüstriyel tesisler için işlenmiş su üretimi

Suda askıda katı madde, silis, kalıntılar vb. bulunduğunu gösteren en önemli kirlilik parametresi bulanıklıktır. 

Bu faktörler kum filtresi kullanımı ile bertaraf edilerek proses hattının devamındaki ekipmanların korunması sağlanır. 

Aktif Karbon Filtresi; kokuları, tat, renk ve organik kirlilikleri uzaklaştırmak için kullanılır. Sistem, insan müdahalesine 

gerek bırakmadan, kontrol vanaları ile otomatik olarak çalışır.

Her iki sistem de otomasyon panosundan aldıkları sinyal vasıtasıyla gün içerisinde üretilen arıtılmış su ile ters yıkama 

yaparak, ek bir işlem ve maliyet getirmeden otomatik olarak kendilerini temizlerler.

Trilye Resort, Mudanya



Endüstriyel
Tasarım 
Ödülü
2010

Design Turkey 
Endüstriyel Tasarım Ödülü - 2010

www.miranda-tr.com



Miranda Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri



Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri

www.miranda-tr.com

Temiz bir çevre
hakkınızdır 



info@miranda-tr.com
www.miranda-tr.com

MERKEZ
1220. Sk. 13/3 06374  
Ostim - Yenimahalle / ANKARA

0 312 473 40 70  

0 312 473 14 13 

FABRİKA
100. Yıl Bulvarı 58. Sk. No:1-3 06374  
Ostim - Yenimahalle / ANKARA

0 312 385 72 52

0 312 385 76 05
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Temiz bir çevre hakkınızdır 

6 Kıta, 40'ı aşkın ülkede 
Miranda Sistemleri tercih ediliyor!


