
WATROMAT®

WATROMAT ® 1600 çamur
depolama konteynιrlι kuru hava 

sağlayan jeneratör (çamur suyunu                           
buharlaştιrma kapasitesi:

1600 litre / gün-su)

WATROMAT ® 200 çamur
depolama konteynιrlι kuru hava 

sağlayan jeneratör (çamur suyunu                           
buharlaştιrma kapasitesi:

200 litre / gün-su)

WATROMAT ® düşük sιcaklιk ile, kesikli (doldur-
boşalt) ve sürekli çalιşan kurutma sistemleri 

Özellikleri, çalιşma şekli ve yararlarι
WATROMAT® düşük sιcaklιklι kurutma sistemi, plakalι veya belt fi ltre preslerden, santrifüj veya benzer 
çamur susuzlaştιrma ekipmanlarιndan elde edilen çamur kekinin kurutulmasι amacιyla projelendirilmiştir. 
Çamur keki, üzerine verilen ιlιk ve kuru havanιn birkaç kez içinden geçirilerek sirküle edilmesi sonucunda 
kurutulur. Çamur kekinin depolandιğι konteynιrda, çamur keki içinden geçerek üste çιkan suya doygun 
hava, soğutucu (soğutulmuş kangal şeklinde) bir boru içinden geçerken nemini bιrakιr ve tekrar konteynιr 
içine geri sirküle edilmeden önce belli bir sιcaklιğa ulaşιr. Bu kapalι devre çamur kurutma işlemi, havaya (dιş 
ortama) bir kirlilik vermeden ve EPA yönetmeliğindeki müsaade edilebilir hava limitleri içinde çalιşmaktadιr.
Özellikleri:
 Kurutulmuş çamur sadece %10 su içerir 
 Proseste uygulanan sιcaklιk en fazla 30 derece C olmaktadιr
 Elektrik sarfi yatι, çamurdan alιnan her bir litre su başιna sadece 330 Watt’ tιr
 Çevreye kirli hava vermez
 Sağlam, dayanιklι ve kompakt olarak imal edilmektedir
Yararlarι:
 Katι atιk uzaklaştιrma masrafl arιnι azaltιr
 Egzost, zararlι hava ve toz çιkmasιna izin vermez
 Çalιşanlar, herhangi bir toz veya zararlι duman ve gaza maruz kalmazlar
 İlk yatιrιm maliyetini kιsa sürede geri öder
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WATROPUR AG

Eichzun 5
3800 Unterseen /Interlaken

Switzerland
Tel. 0041 33 823 47 57
Fax 0041 33 823 47 58

info@watropur.ch
www.watropur.ch

WATROMAT ® 20 000 sürekli 
tünel tipi kurutuculu kuru hava 

sağlayan jeneratör (çamur nemini                                             
buharlaştιrma kapasitesi

20 000 litre / gün-su)

WATROMAT ® 200 çamur
depolama konteynιrlι kuru hava 

sağlayan jeneratör (çamur suyunu                           
buharlaştιrma kapasitesi:

6000 litre / gün-su)

Çamur kurutucu

WATROPUR  AG:
1992 yιlιnda kurulan WATROPUR fi rmasι, endüstriyel ve biyolojik 
atιksu arιtma çamurlarιnιn kurutulmasιnda kullanιlan düşük sι-
caklιklι kurutma ekipmanlarι imal etmektedir. İlk on yιlda, 30’ u 
aşkιn ülkede 450’ den fazla WATROMAT® kurutucu ekipmanι, 
WATROPUR satιş ağι elemanlarι tarafιndan işletmeye alιnmιştιr.  

WATROMAT® 50 50 litre 1.6 0.67 / 0.98 / 1.44 

WATROMAT® 100 100 litre 2.6 0.67 / 0.98 / 1.44

WATROMAT® 200 200 litre 4.6 0.98 / 1.29 / 2.04

WATROMAT® 400 400 litre 7.0 0.98 / 1.29 / 2.04

WATROMAT® 600 600 litre 9.9 1.29 / 1.91 / 2.04

WATROMAT® 800 800 litre 12.6 1.29 / 1.91 / 2.04

WATROMAT® 1200 1200 litre 20 1.29 / 2.67 / 2.04

WATROMAT® 1600 1600 litre 26 1.29 / 2.67 / 2.04

WATROMAT® 2000  2000 litre 33 1.60 / 3.90 / 2.04

WATROMAT® 2400 2400 litre 40 1.60 / 3.90 / 2.04

WATROMAT® 3000 3000 litre 50 1.63 / 4.50 / 2.79

WATROMAT® 3600 3600 litre 60 1.63 / 5.12 / 2.79

WATROMAT® 4800 4800 litre 80 1.94 / 5.74 / 3.20

WATROMAT® 6000 6000 litre 100 1.94 / 6.36 / 3.20

WATROMAT® 8000 8000 litre 133 1.94 / 6.36 / 3.20

WATROMAT® 10000 10000 litre 166 2.25 / 5.66 / 3.20

WATROMAT® 15000 15000 litre 250 2.25 / 6.28 / 3.20

WATROMAT® 20000 20000 litre 333 2.25 / 6.90 / 3.20

WATROMAT® 25000 25000 litre 420 2.25 / 7.52 / 3.20

WATROMAT® 30000 30000 litre 500 2.25 / 8.14 / 3.20

Tip Buharlaştιrma kapasitesi Enerji  ihtiyacι Boyutlarι (en / boy / yüks.)
kuru  hava  jeneratörü su / gün kW / saat (metre)

WATROMAT Ekipmanι:
WATROMAT® Çamur Kurutma Tesisleri, WATROPUR tarafιndan projelendirilerek imal edilmektedir.  
WATROMAT®, düşük sιcaklιk ile çamur kurutma  teknolojisi, bilinen diğer konvansiyonel çamur kurutma     
sistemlerine göre satιnalma ve işletme maliyetlerinde % 50-70 oranιnda daha ekonomiktir. WATROMAT® 

çamur kurutucularι daha kompakt ve daha verimlidir. Standartlaştιrιlmιş kuru hava jeneratörleri, saatte  
2.5 ile 1500 litre gibi farklι çamur nemi buharlaştιrma kapasitelerinde imal edilmektedirler. Mevcut fi ltre 
pres ile birlikte kullanιlabilir. Biyolojik çamurlarιn kurutulmasιnda, sürekli tünel tipi kurutucular çok iyi sonuç 
vermektedirler.


