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Endüstriyel atık su
arıtma tesisleri 
C&G Depurazione Industriale SRL atık su saflaştırma endüstrisinde 1971’den beri hizmet vermektedir. 
Tasarımlardan kazanılan ustalık bilgisi ile hem İtalya’da hem de tüm dünyada 3000’nin üzerinde 
kurduğu tesisler şirketimizi büyütmeye cesaretlendirmesi,  sürekli gelişim ve yenilik sağlaması 
müşterilere daha da etkili anahtar teslimi öneriler sunmuştur.
Tasarımdan kuruluma C&G her müşterisine benzersiz bir tasarımla özel çözüm sunar. 
Yedek parçaların depomuzda stoğu ve, mühendislerden oluşan ekibimiz ile özel teknikler sayesinde 
hem İtalya’da hem de yurtdışında her zaman göreve hazırdır, C&G satış sonrası en yüksek standartta 
servis garantisi sunar.
C&G personeli müşterileri ve tedarikçileri ile sürekli iletişim halindedir ve sizin her ihtiyacınıza hizmet 
vermek için en hızlı müdahaleyi sağlar.

Yaratıcılık 
• Öncü vakum evaporatör teknolojisi 
• Yenilikçi ürünler

Kalite 
• İtalyan ustaların kalite standartları ile tasarlanmış ve 

kurulmuş tesisler

Gelenek
• Müşterilerimiz için satış sonrası servis,  çevresel ortaklık 

C&G’nin Tesisleri: Şirketiniz için tasarruflu, çevre için faydalı

Aşağıdaki düzen endüstrinin atıksu proble-
mini ortadan kaldıran global bir çözümdür,  
başka bir deyişle :Sıfır Deşarj ! Sıvı kirliliğin 
hiçbir damlası tahliye edilmeyecektir.Berta-
rafa gönderilebilir sıvının hacmi çok yüksek 
konsantredir.
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C&G tesislerinin faydaları: 
• Özel Tasarımlar 
• Müşterilerin özel gereksinimlerini karşılamak 

için tasarlanmıştır
• Full otomatik çalışma düzeneği 
• Son derece kompakt tesisler
• Elektrik ya da alternatif enerji kaynakları 

kullanma imkanı
• Düşük enerji tüketimi yüksek ürün çıkışı
• Duman ya da kötü koku olmaması 
• Son üründe elde edilen sabit parametreler
• Uzaktan operasyonla Parametre kontrolü
• 24 saatlik sürekli performans
• Yüksek kalitede elektrik ve mekanik parça 

bileşenleri
• basit ve kolay yönetim
• Kolay bakım imkanı.

C&G’nin geniş ürün yelpazesi tüm Avrupa Ekonomik Topluluğu 
direktiflerine uygun hizmet eder 
Vakum Evaporatör 
Ters Ozmoz 
Ultrafiltrasyon 
İyon değiştirme
Sıfır deşarj için ön uygulamalar
Demineralizasyon 
Su yumuşatma 
Filtre Pres
Özel Galvaniz sistemi 

Spesifik sektör uygulamaları
Galvaniz 
Emilsiyon 
Fotoğrafçılık 
İlaç Endüstrisi 
Kozmetik 
Mühenislik 
Kimya Endüstrisi 
Gıda 
Hammadde Geri Kazanımı
Sıfır Deşarj



Vakum Evaporatörler

V-NT Serileri 
Yüksek kalitede yoğuşma 
Vakumlamada ısı pompası kullanılarak enerji 
tüketimini en aza indirir. Kaynama odasında 
33mbarlık mutlak basınçla birlikte çok düşük 
sıcaklıkta buharlaşma meydana gelir (~35 °C).

Üretim Hacmi 100 – 25, 000 litre/gün
Isı pompası teknolojisi
Düşük kaynama noktası 
Ekolojik soğutma çevrimi 
20 kata kadar konsantrasyon
Tam otomatik
Agresif sıvılar için dirençli özel çelikler 
Hammaddeleri kurtarma

Çift kaynama odası ile ısı 
pompalı V-NT Serileri 

Enerji Tasarrufu
Çift kazanlı bir soğutma sisteminde,  

uygulamanın ilk evresi olan kaynama 
noktasında ürün yüksek basınçlı tarafa 
getirilir ve ikinci evrede düşük basınçlı 

tarafta yeniden yoğunlaşan buhardan ürün 
oluşur. Bu %45 civarında enerji kurtarmak 

demektir.
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Sıyırıcı Serisi 
Daha Yüksek Konsantrasyon 

Bu Evaporatör arıtılmış sıvının daha yüksek 
konsantrasyonlu olmasını sağlar,  cidar 
sıyırıcı sistem sayesinde bir dişli motor 

tarafından bıçak cidarın dibine doğru 
sürülüp konsantrasyonlar sıyrılır.

Üretim hacmi 1500 litre/gün e kadar.

ES DRY Serisi 
Sıvının Eliminasyonu 
“ES” serileri kaynama odasında konsantreyi kuru 
kristal ya da katı-sıvı formunda elde etmeye izin 
verir ve yoğuşma suyunu endüstriyel proses içinde 
geri dönüşümünü sağlar.

Proses hacmi 100 – 1000 litre/gün
Hammadde Geri Kazanımı
Manuel kontrol ile birlikte tam otomatik deşarj 
Isı Pompası Teknolojisi
Ekolojik soğutma çevrimi 
Agresif sıvılara karşı özel çelik resistansı
Sıfır Deşarj 

 
Proses Hacmi 10, 000 - 45000litre/gün

Birarada 2 yada 3 evaporatör serisi 
Alternatif enerji kullanabilirliği

Sadece ilk evaporasyon odasında 
Isı gereksinimi 

Son evrede buharın yoğunşlaşması için 
soğutma enerjisi gerekli

20 kata kadar konsantrasyon 
Tam otomatik

Agresif sıvılara karşı özel çelik rezistans

ME Çoklu Etki Serisi  
Yüksek hacimli ve Enerji Tasarruflu

Çoklu Etki Serisi için alternatif enerji 
kaynağı olarak ( metan,  LPG,  Yağ atıkları 
dahil ) sıcak su yada buhar kullanılabilinir. 

Buharlaştırma prosesi termal eğimlerin kullanım 
prensibi birkaç oda içinde bölünür, sadece ilk oda 
da buharlaştırıcı güç sağlanır.



Ters Ozmoz İşletmesi
Reverse Osmosis tesisi yüksek basınçta özel yarı 
geçirgen membranların içinden su pompalanarak 
proses suyunun arıtılmasında kullanılır.

Membranların gözenekleri, parçacıklar ve iyonlar 
gibi çözünür tuzlar ve metalleri yakalar.
Uygulanacak çözelti membrana içinden 
pompalanır ve iki akış oluşturur. Biri tüm iyonlar 
ve kirlilikleri gözeneklerin içinden geçirmez, 
diğeri düşük tuzluluk içeriğinde su oluşturur. 

İyon değiştirme Tesisi  
Sistemler iyon değiştirme prensibiyle,  

suyun sürekli demineralizasyon olmasına 
izin verir.

Bu sistem ham su ya da proses suyuna 
uygulanabilir.

Metal kaplama endüstrisinin durulama 
banyolarında, tekstil boyahanerinde ve 

kazan besleme suyu olarak tipik kullanım 
yerleri vardır.

Ultra Demineralizasyon
İşletmelerin ihtiyacı olan, çok düşük iyon dirençli suyun 

teminini karşılamak için tasarlanan sistemlerdir.
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Sıfır Deşarj Tesisleri için 
önuygulama

Ultrafiltrasyon 
Ultrafitrasyon atık suyunuzun iyileşmesini 
ve proses suyunun düşük basınçta özel 
yarı geçirgen membranların içinden 
pompalanarak iki akış oluşmasını sağlar.
Organik ve inorganik makro molekül 
maddelerin yağları ayrılır.
Bu teknoloji birçok endüstriyel sektörlerde 
hem kurtarma hem de arıtma için,  
galvanizden petrokimya sektörüne ve hatta 
gıdamaddesi sektöre kadar kullanılır.

Galvaniz banyosu sıcaklık 
controlü ünitesi
Bu ünite galvaniz banyolarının hem yazın ısınma 
eğilimi olduğunda hemde kışın ters etki bulduğunda 
sıcaklığı control ederek optimum değerde tutar.
Bu ünite herhangi çevresel şartlarda size optimum 
scaklık olan 22-25 °C çalışma imkanı sunar.

Çözeltilerin Vakum Evaporatör öncesi arıtılması 
tasarlanır.
Zehirli toksik bileşiklerin konsantre edilmeden 
önce herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymaksızın 
otomatik olarak kaldırılır.



Türkiye Ofisi : Adres:Tekstilkent B6 Blok No:39 Esenler/İSTANBUL
Tel:+90212 438 66 81 

Faks:+90 212 438 66 46 
Mobile:+90 530 600 42 72
www.cgdepurturkey.com

Merkez Ofis :Via I Maggio 50067 Rignano Sull’Arno, FIRENZE-ITALY
Tel: + 39 055 8303450 - Fax: + 39 055 8303668

www.cgdepur.it  
www.cgwastewater.com
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