
FAALİYET ALANLARI

SU & ÇEVRE
İklim değişiklerinin doğurduğu en önemli sorun su 
kaynaklarının azalmasıdır. Ulusal ve dünya çapında kullanabilir 
su kaynaklarının miktarı her geçen gün azalmaktadır. 

Sürekli artan nüfus, kentleşme ve altyapı gelişimi bu sorunun 
başlıca sebeplerindendir. Çevre, dünyadaki tüm hayatlara 
dokunur ve çevre bilinci herkesi ilgilendiren bir sorumluluktur.

Kurumsal kültürümüze oturan çevre bilinci anlayışla mevcut ve 
tükenmekte olan su kaynaklarını korumak, işletmek ve 
arttırmak amacıyla bünyemizde çalışmalar yapılmaktadır. 



SU ARITMA TESİSLERİ
Artan su kullanımı, azalan su kaynakları ve artan su kirliliği nedeniyle, dünyanın susuzluğunu 
gidermek için genellikle saflaştırılmış düşük kaliteli ham su içmek tek seçenektir. Su arıtma 
sistemleri, ham suyun kalitesine, suyun kullanım amacına ve operasyonel sınırlamalara göre 
uyarlanmalıdır.

Adatech'in su arıtma tesisi uzmanları, içme ve üretim suyu taleplerinin ilk değerlendirmeleri, 
uygun su arıtma seçeneklerinin karşılaştırılması için fizibilite çalışmaları, önerilen çözümler için 
tasarım geliştirme, inşaat, ve su arıtma tesislerinin devreye alınması konularında başarılı 
hizmetlerini vermeye devam etmektedir.

Uzmanlık Alanlarımız
Proses optimizasyonu dahil proses mühendisliği,
Suyun yeniden kullanımı,
Hidrolik mühendislik,
Tüm tesis bileşenleri için “tek noktadan alışveriş” tasarım hizmeti,
CAPEX ve OPEX tahminleri,
Finansal modelleme dahil alternatiflerin araştırılması,
İnşaat, kurulum, test ve devreye alma denetimi,
Tesis işletmesi ve bakımı için danışmanlık hizmetleri,
Personel eğitimi.
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ATIK SU ARITMA TESİSLERİ
Atık suyun toplanması ve arıtılması, günümüzün en acil çevresel ve sosyal kaygılarındandır. 
Kullanılan suyun tekrar kullanıma sunulması kaynakların tükenmesini engellemekte en etkili 
yöntemlerden biridir. 

Adatech, atık suyu değerli bir kaynak olarak değerlendirip, arıtılmış atık suları peyzaj, tarım ve 
sanayi için yeniden kullanmak, karbon, besin maddeleri ve diğer malzemeleri geri kazanmak ve 
artık katı atıklardan enerji üretmek gibi çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için çözümler 
sunmaktadır.

Uzmanlık Alanlarımız
Atık su arıtma,
Çamur arıtma,
Proses suyu arıtma,
Su islahı ve yeniden kullanımı,
Simulasyon ve Modelleme,
Enerji Optimizasyonu.
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Uzmanlık Alanlarımız
Termal tuzdan arındırma tesisleri (MSF, MED),
Membran süreçleri (RO,  ED, NF),
Hibrit sistemler,
Entegre su ve enerji santralleri.

TUZDAN ARINDIRMA
Entegre güç üretimi ve tuzlu su tuzdan arındırma tesisleri genellikle deniz suyunu içme ve 
endüstriyel amaçlarla tuzdan arındırmak için kullanılır. Bu bağlamda, tuzdan arındırma süreci 
için tesis mimarisini ve teknolojisini seçmek ve optimize etmek çok önemlidir. Bu özellikle 
kamu-özel sektör ortaklıkları kapsamında özel olarak finanse edilen girişimler için geçerlidir.

Adatech, her projenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için bu tür tesisleri ekip olarak 
oluşturur. Bu, tümü geçerli düzenlemelere uygun olarak deniz suyunun tuzdan arındırılması ve 
ham su arıtımı  için yöntemler içerir.
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SU İLETİMİ
Küresel ölçekte suya olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu, özellikle yerel nüfusun endüstrinin 
taleplerini karşılamak için suyun uzun mesafeler boyunca taşınması gereken kuru bölgelerde 
geçerlidir. 

Yüzlerce kilometre boyunca borular aracılığıyla iletilmesi gereken büyük miktarda karmaşık bir 
altyapı gerektirir. Her proje borularının maliyeti ve sürekli kullanılabilirliğini konusunda maksimum 
verimliliği sağlamalıdır. Adatech'nin ana yetkinliklerinden yatırım ve işletme giderlerinin 
optimizasyonudur.

Adatech, birçok karmaşık su iletim projesinin tasarımı ve uygulanmasında yer almıştır.Büyük 
ölçekli su iletim sistemleri alanında çözümler sunmaya devam etmektedir.
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Uzmanlık Alanlarımız
Basınçlı ve yerçekimi su iletim sistemleri
Su girişi, pompa istasyonları
Su tankları ve depolama tesisleri


