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SFR SU TEKNOLOJİLERİ

Yağmur Suyu
Biriktirme
Sistemleri
Sunabiliyoruz.

ATİLLA KİRSAN
SFR SU TEKNOLOJİLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

“YAĞMUR SUYUNUN
TOPLANIP DEPOLANMASI
VE DEĞERLENDİRİLMESİ
HEM ÇEVRE VE SU
KAYNAKLARI
BAKIMINDAN HEM DE
EKONOMİK KAZANIM
AÇISINDAN FEVKA-LADE
ETKİN BİR YÖNTEMDİR.”

Ö

ncelikle, kurumunuz,
sunduğunuz çözümler ve
ürünleriniz hakkında kısaca
bilgi ala-bilir miyiz?

SFR Su Teknolojileri A.Ş. yurt dışında
uzun yıllardır faaliyet gösteren, makine imalatı ve komple tesis kurulumunun yanı sıra endüstriyel, ticari ve
sportif amaçlı plastik ürünler ve yer
altı plastik su depoları sektöründe
Avrupa’nın lider şirketlerden olan iki
yabancı firmanın güç birliği ile 2010
yılında Bursa’da kuruldu.
Uzmanlık alanı; yer altı içme, kullanma ve atık su depolama, yağmur suyu
toplama ve küçük veya büyük arıtma
tesisleri projelendirme ve kurulumunu gerçekleştirmek. Şir-ketimizin
%75 hissesi Lüksemburg menşeli lojistik ve yatırım şirketi olan İncovest,
%25 hissesi ise Alman menşeli Plastik
ve Makine üreticisi Rikutec şirketlerine ait.
SFR olarak, yer altı su deposu ve fosseptik deposu kurulumu, buna ilave
olarak banyo-lardan veya tuvaletlerden gelen gri suyun arıtılarak belli
alanlarda kullanımını sağlayan paket
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arıtma sistemleri ve yağmur suyu biriktirme sistemleri hizmetlerini sunuyoruz.

SFR olarak sunduğunuz çözümleriniz
ve ürünleriniz hakkında bilgi verir
misiniz?
Bir gün gibi kısa bir sürede arazinize 50
tonluk bir yer altı su deposu veya Fosseptik deposu gömebileceğinizi, bunun için ne bina içinde ne yer üstünde
yer kaybetmeyece-ğinizi, depo üzerini
otoparka bile çevirebileceğinizi söyleselerdi inanır mıydınız? Evet bu artık
mümkün ve Türkiye’nin bir çok yerinde
bu şekilde kullanılmakta. Buna ilave
ola-rak banyolardan veya tuvaletlerden
gelen Suyu (gri su) arıtarak tekrar belli
yerlerde geri dönüşüm olarak kullanma
sağlayan (1 kişiden 1000 kişiye kadar)
paket arıtma sistemleri sunmaktayız.
Son olarak da size yağmur suyu biriktirme sistemleri sunabiliyoruz.

Hayat kaynağımız olan suyun doğru
kullanımı kadar doğru depolanması
da çok önem-li. Su, depolara kadar
sağlıklı bir şekilde gelebiliyor mu?
Geliyorsa, suların sadece de-poya
alınarak muhafaza edilmesi yeterli
midir? Depodaki suya etki eden
faktörler ne-lerdir?
Hijyenik, gıda şartnamelerine uygun,
uzun ömürlü polietilenden mamul
depolar saye-sinde, içme suyunuzu sorunsuz alarak saklayabilirsiniz. Dışarıdan
içeriye, içeriden dışa-rıya sızma tehlikesi
yoktur. Depreme dayanıklıdır. Koku yapmaz, yosun tutmaz.

Özellikle yer altı suyu depolama
ve yağmur suyu toplama önem arz
eden konulardan biri. Bu bağlamda
yaptığınız çalışmalar nelerdir?
Ülkemizde kişi başına düşen su miktarı
1.500 m³ / yıldır. 20 yıl içinde nüfusumuzun 87 milyona çıkacağı düşünülürse bu rakamın 1.042 m³ / yıl’a düşeceği
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ve su fakiri ülkeler arasına katılacağımız öngörülmektedir. Suyun bu denli
önem arz ettiği günümüzde dü-şen
yağmur sularının sadece %30’unun yer
altı sularına katıldığı ve faydalanılamayan yağmur suyu miktarının çok büyük
olduğu, son derece çarpıcı bir gerçektir.
Su fiyatları-nın da suyun önemi doğrultusunda artış gösterdiği düşünülecek
olursa, yağmur suyu-nun toplanıp depolanması ve değerlendirilmesi hem
çevre ve su kaynakları bakımından hem
de ekonomik kazanım açısından fevkalade etkin yöntemdir.

Yağmur suyu nerelerden ve nasıl
toplanır?
Yağmur suyu başta çatılar olmak üzere,
otopark gibi açık alanlar, yollar ve bina/
duvar çevresindeki drenaj borularından
toplanabilir. Toplanan yağmur suyu borularla yağmur suyu filtresine yönlendirilir ve filtrelenen su depoya alınır.

Toplanan yağmur suyu nerelerde
kullanılabilir?
Filtre edilmiş yağmur suyu, çamaşır
makinesi, WC rezervuarı, temizlik işleri,
araç yıka-ma, bahçe sulama gibi amaçlarla kullanılabilir.
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Evsel arıtma sistemleriniz,
uygulama alanları ve özelliklerinden
bahsedebilir misiniz?
Evsel attık suyun ihtiva ettiği asidik ve
bazik bileşenler tarafından zamanla eritilen, de-poladığı siyah suyu sızdırıp yer
altı sularına karıştıran, dahası ansızın
çökebilen hatta mal ve can kaybına yol
açabilen eskinin foseptik çukurları, yerini çağdaş teknoloji ürü-nü %100 sızdır-

maz AT 204 foseptik tanklarına bırakıyor. Hiç bir yalıtıma gerek duyma-dan
yer altına gömülebilen AT-204’ler, silindirik yapıları ve pürüzsüz iç yüzeyleri saye-sinde kolay ve etkin şekilde
boşaltılabilir. Sit ve mesire alanları ya
da su havzaları gibi betonarme yapımının yasak olduğu yerlerde, deniz
seviyesine yakın olup tuzlu su ihtiva
eden zeminlerde rahatlıkla kullanılabilen; şantiye gibi geçici uygulamalar
sonrasında yerinden çıkartılıp başka
bölgelere taşınabilen, toprak altının
serin ortamında koku oluşumunu
minimize eden, kış şartlarında dahi
1 günde yerine konulabilen yepyeni
ve kalıcı bir foseptik veya terfi tankı
çözümlerinin yanı sıra ilave olarak
banyolardan veya tuvaletlerden gelen suyu (gri su) arıtarak tekrar belli
yerlerde geri dönüşüm olarak kullanma sağlayan (1 kişiden 1000 kişiye kadar) paket arıtma sistemleri
sunmaktayız.

Eklemek istedikleriniz?
ACTIBLOC® Enerjili Biyolojik Evsel Arıtma Sistemleri EPURBLOC® Enerjisiz
Biyolojik Evsel Arıtma Sistemlerini de
web sayfamızdan incelemenizi rica
ederiz.

