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Eurocarb Su Arıtma Karbonu  
 

Yüksek kaliteli Aktif Karbon konusunda üne sahip 
Eurocarb, Avrupa çapında su arıtımı konusundaki 
en büyük isimleri desteklemeye devam ediyor.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eurocarb’ın su arıtımı konusundaki başarısının 
temelinde ürün kalitesi ve uzmanlığın bir 
arada bulunması yatmaktadır. Mükemmelliği 
sağlamaya adanmışlıkla geçen 20 yıldan uzun 
geçmişimizde, Hindistan cevizi, kömür ve 
ağaçtan elde edilen malzemelerimizin, çeşitli 
müşteri uygulamalarında tutarlı biçimde 
beklentilerin ötesine geçen güvenilir yüksek 
kaliteli ürünler olduğu kanıtlanmıştır.   
 

 Eurocarb Su Arıtımı 
Karbonlar, çeşitli arıtma 
uygulamalarında kullanılmakta 
olup bunların bazıları şöyledir:  
 
• Ev tipi su filtreleri  
• Belediye su arıtımı  
• Klorsuzlaştırma  
• Meşrubat üretimi  
• Gri su arıtımı  
• Yer altı suyu ıslahı 
• Deniz suyu arıtımı  
• Lifestraw filtreleri  
 

 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 01. Eurocarb Karbonları, 
kritik uygulamalarda 
günlük olarak 
kullanılmaktadır.  
02. Pek çok lider teçhizat 
üreticisi ürünlerimize 
güvenmektedir.  
03. Malzeme homojenliği, 
tutarlı su akışı sağlar.  
04. Gümüş emprenyesi, 
filtre birimlerini korur ve 
uzun ömür sağlar.  

 Yüksek kaliteli malzeme 
üretimimiz, üstün Aktif Karbon 
türleri üretmek için gerekli olan 
hem teknoloji hem de uzmanlık 
konusundaki sektöründe öncü 
anlayışın bir sonucudur. Bu beceri, 
üretim sürecinde baştan sona 
yapılan kalite kontrolleriyle 
desteklenmektedir.  
 
Tüm müşteri uygulamalarında en 
iyi performansı sağlamak için toz 
içeriği, malzeme sertliği ve ürün 
homojenliği yakından takip edilir. 
Müşterilerimizin suyla yıkanan 
ve/veya asitle yıkanan karbonlar 
konusundaki başka talepleri için 
ürün portföyümüzde ekstra temiz 
malzeme de bulunmaktadır.  
 
Eurocarb’ın uzun geçmişi, son 
üründeki gelişmeleri karşılamak 
için yeni şartnameler tasarlamak 
amacıyla çeşitli üreticilerle 
gerçekleştirdiği yakın çalışmalarla 
doludur.  

 İstenilen parametreler içerisinde 
soğurma kapasitesi ile basınç 
düşüşü arasındaki dengeyi sağlayan 
Aktif Karbon partikül boyutu 
özelliklerinin belirlenmesi 
konusunda müşterimizi pek çok 
durumda destekledik.  
 
Bunun yanı sıra Eurocarb, 
müşterilerdin bakteriyostatik 
filtreler konusunda talepte 
bulunduğu durumlarda istenen 
özellikleri karşılayacak gümüş 
emprenyeli malzeme üretme 
imkanına sahiptir.  
 
Eurocarb Su Arıtma Karbonları, 
2000 Su Tedarik 
Düzenlemelerinin 31 sayılı 
Yönetmeliği uyarınca Birleşik 
Krallık Devlet Bakanlığı 
tarafından halk suyu şebekesinde 
kullanılmak üzere onaylanmıştır.   
 

  
 
 
 
 

 

 
 



 
 

Eurocarb imkanları, pek çok ürün özelliğini kapsamaktadır.  
Şahsınıza özel ihtiyaçları konuşmak için bizimle irtibata geçiniz.  
 
Parametre  Uygulama  

 
Tipik Değerler  

Tipik CTC aktivitesi (karbon 
tetraklorür aktivitesi – ASTM 
D3467) 

Ev tipi su filtreleri  %45-70 
Yüksek saflığa sahip su  %60-100+ 

Toplam kül içeriği – ASTM D2866 Tümü  %3 azami  
Asit & su yıkamalı malzeme 
mevcuttur.  

Sertlik numarası – ASTM D3802 Tümü  97 asgari  
99 tipik  

Büyüklük dağılımı – ASTM D2862  Ev tipi su filtreleri  6x12, 12x30, 20x50 
Yer altı suyu ıslahı  8x30, 12x30, 12x40 

Gümüş emprenyesi  Tümü  %0.05 - %0.1  
İhtiyaca göre.  

Metal, vs. sızıntısı  İçme suyu  BS EN 12902:2004/12915-1:2004 
raporlama limitinin altında  

Eurocarb su arıtıcı temel Aktif Karbonların ana performans parametreleri.   
 

 
 
Eurocarb Products Ltd & Haycarb PLC, ISO 9001 belgelidir.  
 
Satın almadan önce ilgili cinsin niteliklerini temsilcinizle teyit ettiriniz. Satın almadan önce ürünün doğru biçimde tanımlanması 
konusundaki sorumluluk kullanıcıya ait olup Eurocarb Products firması, belirli bir uygulamaya uygunluk konusunda hiçbir açık 
garantide bulunmamaktadır. Islak Aktif Karbon, özellikle havadaki oksijeni alır. Bu yerlerdeki oksijen tehlikeli seviyede 
tüketilmiş olabileceği için karbon içeren kısmen kapalı yerlere girerken gerekli tedbirler alınmalıdır.  

Saf, etkin, sürdürülebilir  
 

Eurocarb Products Limited   T: +44 (0)117 982 0333 
Unit 1, Point 4    F: +44 (0)117 982 9808 
Second Way     E: info@eurocarb.com  
Avonmouth 
Bristol BS118DF   www.eurocarb.com  
Birleşik Krallık     Şirket Sicil Numarası: 2040658 
 

SU AKIMINA DİRENÇ 
Geri yıkanmış ve yerleşik yatak boyunca aşağı yönlü akım  
 

Yüzeysel Hız GPM/ft2 
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