
YETKİLİ BAYİSİDİR.

* 304 ve 316 KALİTE PASLANMAZ MODÜLER SU DEPOLARI

* PRE ve SICAK DALDIRMA GALVANİZ MODÜLER SU DEPOLARI

* GRP  ( CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER )  MODÜLER SU DEPOLARI

* ÖZEL KAPLAMALI MODÜLER SU DEPOLARI

* SİLİNDİRİK TİP KAYNAKLI SU DEPOLARI

PH MEKANİK



1- DEPO DOLUM

2- POMPA EMİŞ

3- SEVİYE GÖSTERGESİ

4- BOŞALTMA MANŞONU

5- TAŞMA MANŞONU

6- MERDİVEN

7- YAN MENHOL KAPAĞI

8- ÜST DEPO KAPAĞI

MENHOL
PANELİ

8

6

MODÜLER DEPO AKSESUARLARI

- Kullanım suyu deposu
- Yangın suyu deposu
- Tarımsal sulama deposu

- Tamamen modüler ve civatalı konstrüksiyondan
  oluşmaktadır!...
- Demonte gelen depo modüllerinin nakliyesi,
  yatay ve düşey taşınması ve montajı kolaydır!...
- Dar yerlerden parçalar halinde geçip montaj
  mahaline kolaylıkla taşınabilir!...
- Kaynaklı imal edilmiş ve betonarme su 
  depolarına oranla çok daha ekonomik, 
  dayanıklı ve hijyeniktir!...
- Prizmatik modüler su depoları; Küf, Mantar, 
  Bakteri ve Yosun oluşturmaz!...

KULLANIM AVANTAJLARI

KULLANIM ALANLARI

KULLANIM YERLERİ

- Konutlar
- Kamu kurumları
- Özel kurum ve kuruluşlar
- Oteller
- Hastaneler
- Eğitim kurumları
- Alışveriş merkezleri
- Parklar ve bahçeler
- Endüstriyel tesisler
- Tarım ve hayvancılık tesisleri 

Prizmatik modüler su depolarının malzeme seçiminde, 

deponun kullanım amacı ve depolanacak suyun 

içeriğinin bilinmesi önem arz etmektedir!...

PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOLARI MALZEME SEÇENEKLERİ

MALZEME ÇEŞİTLERİ

- AISI 304 Paslanmaz Çelik
- AISI 316 Paslanmaz Çelik
- Galvanizli Çelik
 

KULLANIM YERLERİ, KULLANIM ALANLARI VE AVANTAJLARI

Tam Modül Teknik Görünümü

- Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplamalı Çelik
- Özel Kaplamalı Çelik

Yarım Modül Teknik GörünümüYarım Modül 
Genel Görünümü

Tam Modül 
Genel Görünümü

580 mm

1075 mm

93 mm

1075 mm

1075 mm

93 mm

PASLANMAZ VE GALVANİZ MODÜLER SU DEPOLARI



*** Deponun koyulacağı alan ölçümü yapılırken birbirine en yakın yerlerden yapılmalıdır. Kolon, kiriş kapı veya tesisat  
      ( kalorifer, pimaş v.b. )  çıkıntılar göz önünde bulundurulmalıdır.

DEPO VE BETON KAİDE YERLEŞİMİ

BETON KAİDE YAPIMINDA VE DEPO YERLEŞİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Zemini kaplamalı olan veya beton kaide yapımının 
problem olduğu yerlerde talep edilmesi halinde 
plastik modüler kaideler kullanılabilir.

MODÜLER PLASTİK KAİDE

PASLANMAZ VE GALVANİZ MODÜLER SU DEPOLARI



TEK KATLI DEPOLAR

ÖRNEK DEPO GÖRSELİ

En
A-Görünüşü Yükseklik

Boy
B-Görünüşü

Kapasite (m )
3

Ebatlar ( mm )

TEKNİK GÖRSEL

Perspektif Görünüşü

A-Görünüşü

B-Görünüşü



Perspektif Görünüşü

B-GörünüşüA-Görünüşü

İKİ KATLI DEPOLAR

TEKNİK GÖRSEL

En
A-Görünüşü Yükseklik

Boy
B-Görünüşü

Kapasite (m )
3

Ebatlar ( mm )

ÖRNEK DEPO GÖRSELİ



ÜÇ KATLI DEPOLAR

Perspektif Görünüşü

B-GörünüşüA-Görünüşü

TEKNİK GÖRSEL

En
A-Görünüşü Yükseklik

Boy
B-Görünüşü

Kapasite (m )
3

Ebatlar ( mm )

ÖRNEK DEPO GÖRSELİ



PRİZMATİK MODÜLER SU DEPOLARI
KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Deponun üzerindeki bağlantı ağızlarını tesisata uygun şekilde bağlayınız.

  bağlantı ağızlarını körlemeyiniz.

- Deponun üzerindeki su doldurma ve pompa emiş hattına mutlaka pislik tutucu bağlayınız.

- Deponun montajı tamamlandıktan sonra depoya kesinlikle ittirme, çekme gibi müdahalelerde bulunmayınız.

- Deponun kendisi ve içindeki su iletkendir. Her türlü elektrik tesisatı ve elektrik

  tesisatı kablolarının depo ile teması engellenmelidir. Depoya bağlı olan metal

  tesisat borularından en az birini topraklayınız.

- Deponun montajından sonra mutlaka iç ve dış yüzeylerini temizleyiniz.

  Deponun bulunduğu ortamı aşırı nemden ve her türlü kimyasal uçucu

  maddeden, kanalizasyondan ve su buharından uzak tutunuz.

- Deponun bulunduğu ortamın yeterince havalandırılmasını sağlayınız.

- Deponun üzerine çıkmayınız. Deponun üzerine baskı ve ağırlık yapabilecek

  herhangi bir malzeme koymayınız, dayamayınız.

- Depoya delici, kesici ve çizici aletlerle müdahalede bulunmayınız.

- Deponun üzerine sonradan parça kaynatmayınız veya vidalamayınız.

- Deponun periyodik temizlik ve bakımlarını (yılda en az 1 defa) yaptırınız.

- Deponun üzerinde bulunan civata, somun, conta, menhol, merdiven ve seviye

  göstergesi bağlantılarına müdahale etmeyiniz.

- Deponun temizliği için üretici firmanın önermediği herhangi bir kimyasal madde kullanmayınız.

- Yetkili servis dışında depoya müdahale etmeyiniz.

Deponuzu sağlıklı koşullarda, uzun yıllar güvenle kullanabilmeniz için;



ÖZEL KAPLAMALI MODÜLER SU DEPOLARI



ÖZEL KAPLAMALI MODÜLER SU DEPOLARI

KALİTE



Modüler Su Depolarında En Yeni Sistem;

GRP (Kompozit)

MODÜLER SU DEPOLARI

GRP NEDİR, NASIL ÜRETİLİR?

  GRP (GLASS RAINFORCED POLYESTER) özel termoset reçine ve termopolyester cam elyafların dolgu malzemeleri 

ile birlikte çok yüksek basınçlarda belli proseslere tabi tutularak üre�ldiği çok özel bir kompozit malzemedir.

  Üre�m teknikleri ve içerisindeki katkı malzemelerden dolayı çok DENGELİ SAĞLAM, UZUN ÖMÜRLÜ, 

HAFİF ve YERİ DOLDURULAMAYAN HİJYEN BİR MALZEMEDİR.

  Türkçe karşılığı GRP (CAM TAKVİYELİ POLYESTER) olarakta yaygın tanınır ve dünyanın her yerinde su depolama

 alanında öncelikle tercih edilmektedir.

YERLİ TEKNOLOJİ    GÜVENCESİ İLE.PH MEKANİK

GRP MODÜLER SU DEPOLARI



GRP DEPOLARIN KULLANILDIĞI ALANLAR
  GRP depolar hem temiz,hem de çok uzun ömürlü (korozyona dayanıklı) 

olduğundan dolayı bir çok kullanım alanına sahip�r.

  Kullanım alanlarının bazıları aşağıda verilmiş�r:

*İçme suyu tankları,

*Yağmur suyu ve kuyu suları,deniz suyu tankları ,

*Rezerv-Ozmoz suları (iletkenliği çok düşük ve yüksek sular) tankları,

*Yangın suyu tankları, yüzme havuzları denge tankları,

*Dis�lasyon ve proses tankları,

*Kahverengi (fosep�k), gri (ev a�k suları) tankları,

*Endüstriyel proses, chiller, soğutucu su tankları,

*Sıcak su ve kimyasal madde depolama tankları,

*Tarım sulama alanları.

SİZE NELER KAZANDIRIR?
*MODÜLER SU DEPOLAR TEKNOLOJİSİNİN en son ulaş�ğı noktadır.Suyu ve kendisini UZUN YILLAR hiçbir kirliliğe neden olmadan muhafaza eder.

*SONSUZ ÖMÜRLÜ, HİJYENİK, DIŞ ve İÇ ŞARTLARDA DAYANIKLI içerisinde hiçbir TOKSİT malzeme ve SUDA ERİYEBİLEN malzeme ih�va etmeyen 

teknolojik bir üründür.

*GRP bu üstün vasıflarının yanında aynı zamanda emsallerine göre EKONOMİK ve TiCARİ bir çözümdür. 

*Suyun iletkenliğinden, sertliğinden, PH değerlerinden ve katkı malzemelerinden etkilenmez.Korozyona çok dayanıklıdır ve SONSUZ ÖMÜRLÜDÜR.

*Depo yüzeyleri çok parlak ve düzgün olduğundan , depo içerisinde mikrop tutunamaz ve üreyemez.Işık geçirgenliği sı�ra yakın olduğundan  

yosun oluşamaz ve bakteri barınamaz, üreyemez.

* İzolasyon özelliğine sahip�r, metale göre ısı geçirgenliği 250 kat daha düşüktür. İçerisindeki suyu aynı sıcaklıkta muhafaza eder.

*Uzun ömürlü olması ve korozyona çok mukavemetli olmasından dolayı bakımı kolay ve bakım masrafları düşüktür.

*Sağlam kimyasal ve mekanik yapısından dolayı suda erimez, suya kimyasal madde bırakmaz, bu nedenle içme suyu deposu olarak HİJYENİK olarak

kullanılabilir.

*Çevreci bir üründür, az enerji maliyetleri ile üre�lir, ucuz maliyetlerle taşınır, monte edilir ve tabiata ATIK BIRAKMAZ.

*Deniz suyu bazı kimyasallar DEPOLANABİLİR.

*Dış ve iç ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.

*Genleşme katsayısı sı�ra yakın olduğundan sıcaklık farklarından dolayı genleşmez ve malzeme üzerinde GERİLİM OLUŞAMAZ. 

*Çok büyük kapasitelerde 1m3'ten 3.000 m3'e kadar üre�lebilir.

*Nakliye ve montajı kolaydır.

GRP TEKNOLOJİSİ

GRP MODÜLER SU DEPOLARI

·Deponun içerisinde, mukavemetini etkileyecek hiçbir metal aksam 

  bulunmamakla birlikte metal parçalarda oluşacak korozyon, 

  kimyasal sıvılardan kaynaklı metal aşınmaları gibi etkenler ortadan 

  kalkmış olur. Böylelikle zamanla korozyona maruz kalan veya aşınan 

  metal gergilerin koparak deponun patlaması veya zarar görmesi gibi 

  bir olasılık tamamen ortadan kalkmış olup, deponuzun sonsuz ömürlü 

  olması sağlanmıştır.

·Dıştan gergi direkleri zemine sabitlendiğinden dolayı herhangibi bir 

  sarsıntıda, titreşimde veya depremde deponun yerinden oynaması, 

  kayması ve devrilmesi gibi olasılıklar ortadan kalkmıştır. 

·Dıştan gergi sistemi, içten gergi sistemine göre daha fazla mukavemet 

  sağlamaktadır.

·Dıştan gergi sistemi, deponuzun içinde daha hijyenik bir ortam 

  oluşmasını sağlar.

BÖYLELİKLE 

DAHA MUKAVEMETLİ, 

DAHA HİJYENİK VE 

SONSUZ ÖMÜRLÜ 

OLMASI SAĞLANIR.

DIŞTAN GERGİ SİSTEMİ

İZOLASYON ÖZELLİĞİ
* GRP panelin kendisi bizzat ısı izolasyon özelliğine sahiptir. 
   Her hangi bir ilave izolasyon malzemesi kullanılmadığı 
   zaman bile GRP plakalar metale göre 250 kat daha az ısı geçirir!...

DİĞER TİP DEPOLARLA MUKAYESESİ

**** Mükemmel   *** İy�   ** Orta   * Zayıf  

* Yüksek ısı izolasyon özelliğinden dolayı GRP 
   depoların donma riski minimumdur ve 
   yüzeydeki yoğunlaşmanın     
   neden olduğu yüzeyde de terleme riski yoktur!...




