
Wilo EMUport Katı Madde Ayırıcılı
Hazır Atıksu Terfi İstasyonu Sistemi

Ürün Broşürü

Teknolojisi
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Akıllı Pompalar
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Dünyanın her yerinde Wilo, birinci 
sınıf Alman mühendisliği ile eş 
anlamlıdır. Wilo pompaları ve 
sistemleri, içme suyu ve atıksu 
yönetimi alanında teknik performans 
ve verimlilik anlamında yeni 
standartlar belirlemektedir. Atıksu 
arıtma, günümüzde çevrenin 
korunması ve kaynakların 

devamlılığının sağlanmasında önemli  
rol oynamaktadır. Sistemlerin çalışma 
koşullarını etkileyen atıksudaki 
yüksek katı madde içeriği gibi 
zorluklar, süreçlerin ve ilgili ürünlerin 
devamlı geliştirilmesi için yeni ve 
yenilikçi çözümleri gerektirir. Atıksu 
arıtma alanındaki en son yenilik 
Wilo-Emuport katı madde ayırıcılı 

hazır atıksu terfi istasyonu. Katı 
madde ayırıcı sistemi, enerji tasarruflu  
çalışması, üst düzey dayanıklılığı, 
korozyona dirençli HDPE bileşenleri ve 
düşük ömür boyu maliyeti 
özellikleriyle geleneksel atıksu terfi 
sistemlerinden  ayrılmaktadır. Sizce 
de ileri görüşlü değil mi? Biz buna 
“Pumpen Intelligenz” diyoruz.
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PE-HD tank içinde
Wilo-EMUport FTS FSWilo-DrainLift

M2/8
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Wilo-DrainLift
WS 830
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Wilo-DrainLift
FTS MG 750
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Sabit yapılarda/Binaiçi 
Wilo-EMUport FTS FG
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Pompa İstasyonları - Genel Bakış
Katı madde ayırıcı sistemi 
Atıksu pompalama için 1. sınıf çözüm

Wilo, atıksu terfi ihtiyaçlarınızın tümünü 
karşılayabilen doğru çözümü sunar. 
Geniş ürün yelpazesi sayesinde pompa 
istasyonları bağımsız olarak planlanıp, 
monte edilebilir. İhtiyacınıza göre Wilo, 
prefabrik, betonarme veya plastik 
şekillerde en ekonomik çözümü sunar.
Wilo, 3 ayrı pompa montaj alternatifleri 
ile hazır terfi istasyonu çözümü 
sunmaktadır.
  

• Pompalar sıvının içindedir
• İşletme binasına ihtiyaç yoktur
• Basit yapısı sayesinde düşük   
 maliyetlidir

• Pompalar sıvının içinde değildir
• Rahatça erişilebilir
• Bakımı basit ve hijyeniktir

• Pompalar sıvının içinde değildir
• İki pompa ile sürekli iletişim
• Pompalarda tıkanmaya karşı koruma 
• Maksimum hijyen seviyesi

Islak montaj

Kuru montaj

Katı madde ayırıcılı sistem

1. Islak montaj
Islak montaj ile her şeyin ötesinde basit 
yapılarla maliyetler düşürülür. Pompalar 
doğruca atıksuyun içinde durmakta ve 
kızaklı bir sistem kullanılarak, hazne 
içine girilmesini gerektirmeden monte 
edilebilmektedir.

2. Kuru montaj
Kuru montaj versiyonu ile atıksu filtre 
edilmeden bir rezervuarda toplanır. 
Pompalar rezervuarın dışında yer 
almaktadır. Bu sayede pompaların 
bakımı rahatça, atıksuya temas 
edilmeksizin gerçekleştirilebilmektedir. 
Kuru montaj düşük katı içeriğine sahip, 
zor olmayan atıksular için uygundur.

3. Katı madde ayırıcılı sistem
Bu yenilikçi Wilo teknolojisi, katı 
maddeleri atıksudan ayırmakta ve 
pompaların tahliye hattı önündeki  katı 
madde tanklarında biriktirmektedir. 

Sistemin çalışma prensibi şu şekildedir: 
Katı maddelerden ayrılmış atıksu, 
ortak toplama haznesine akarken 
pompalar ile doğrudan temas 
etmektedir. Bu teknik kullanılarak katı 
maddelerden ayrıştırılmış atıksu, 
kuruda çalışan pompaların 
salyangozlarından kendi cazibesi ile 
toplama tankına akmaktadır.  Atıksu, 
pompalama esnasında toplama 
haznesinden basılarak katı madde 
ayırma tankına geçer ve bu sayede 
katı maddeler ve atıksu beraber 
tahliye hattına doğru terfi edilir. 

Pompalar, tank dışında yer almaları 
nedeniyle kuru kalırlar. Bu durum 
pompalardaki bakım çalışmasının 
kolayca ve hijyenik olarak 
gerçekleştirilmesini sağlar.
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Wilo-EMUport katı madde ayırıcılı sistemi
Maliyeti azaltan işletim için yenilikçi teknoloji

Wilo-EMUport katı madde ayırıcı sistemi
Maliyeti azaltan işletim için yenilikçi teknoloji

Teknolojik ve ekonomik bakış açısıyla, 
Wilo EMUport katı madde ayırıcı 
sistemleri ile önceden donatılmış pompa 
istasyonları tüm semtlerin veya büyük 
endüstriyel ve ticari komplekslerin, 
konvansiyonel cazibe akışlı drenaj 
sistemleri için en iyi seçimdir.

Ekonomik:
(Katı madde ayırıcı sistem sayesinde)
Pompadan yalnızca büyük katı madde 
içermeyen önceden arıtılmış atıksu 
geçtiği için, pompaların katı parça 
geçirgenlikleri geleneksel sistemlere 
karşı belirgin ölçüde daha küçük 
tasarlanarak pompalardan daha yüksek 
randıman elde edilir. Bu sayede, enerji
ve dolayısıyla işletme maliyetlerinden 
büyük ölçüde tasarruf sağlanır.

Çalışma güvenilirliği:
(Pompalarda tıkanmaya karşı koruma)
Katı maddeler, katı madde ayırma 
tankında tutulur ve her bir pompalama 
sırasında pompa ile doğrudan temas 
etmeksizin doğruca tahliye hattına 
pompalanır. Bu işlem tıkanmayı önler
ve çalışma güvenilirliği ile işletim 
güvenliğini önemli oranda artırır. 
Pompanın iç kısmı büyük katı 
maddelerle temas etmediği için, hizmet 
ömrü de önemli oranda uzamaktadır. 
Sonuç: Çok az arıza, daha az bakım ve 
çok daha yüksek randımanlı işletme.

Uzun hizmet süresi:
(HDPE bileşenleri sayesinde)
Wilo-EMUport ürünleri zorlu çevre 
koşulları altında uzun süre güvenilir 
bir şekilde çalışmaktadır. Bu, sadece 
kaliteli malzemeler kullanılarak 
başarılabilir. Bu nedenle, malzemenin 
büyük bir kısmı, Göttingen 
Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya 
göre yaklaşık 70-100 yıllık dirence 
sahip yüksek yoğunluklu 
polietilenden (HDPE) üretilmektedir.
Bu malzeme özel olarak hidrojen ve 
karbondan üretilmekte ve zehirsiz 
boyar maddeler içermektedir. Üretim 
ve işletme için, HDPE tamamen çevre 
dostu malzemelerden imal edilmekte 
ve kalitesinde değişme olmaksızın 
yedi defaya kadar geri 
dönüştürülebilmektedir.

Bakım kolaylığı:
(Kuru montaj sayesinde)
Pompalar her zaman kuru ve temiz 
kalır. Dolayısıyla mekanik bileşenlerin 
tümüne dışarıdan hızlıca ve kolayca 
erişilebilmesi sayesinde bakım 
çalışmaları eziyet olmaktan çıkar,
çok daha hijyenik ve verimli olur.

"Durmadan çalışma“:
(Bağımsız bakım kolaylığı)
Wilo-EMUport katı madde ayırma 
sistemi sırayla iki pompa kullanan 
terfi istasyonudur. Her bir pompa 
bağımsız olarak kapatılabilen kendi 
katı madde ayırma tankına sahiptir. 
Böylece, bakım ve onarım çalışması 
sırasında sistemin çalışması kesintiye 
uğramadan pompalara bakım 
yapılabilmektedir.

• Daha küçük pompa katı parça geçirgenliği  
 sayesinde daha yüksek verim
• Daha yüksek pompa kullanım ömrü
• Tıkanma problemi yaşamadan çalışma

• Tüm HD PE bileşenlerinde 10 yıl   
 garanti
• Çevre dostu malzeme, korozyona  
 dayanıklı ve geri dönüştürülebilir.

• Pompalarda tıkanmaya karşı koruma
• Kuru, temiz ve kokusuz
• Hijyenik montaj ve bakım koşulları

Ekonomik

Uzun hizmet süresi

İşletim güvenilirliği ve kolay bakım
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İşlev şeması

Pompa ÇALIŞIYOR

Pompa sıralaması

Dolum sıralaması

Giriş

Dağıtım tankı

Kapama bilyası

Ayırma kapakçıkları

Katı madde ayırma tankı

Toplama haznesi

Tahliye hattı

Havalandırma 

Pompa KAPALI
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Wilo-EMUport katı madde ayırıcılı
hazır terfi istasyonu işleyişi
Standartları belirleyen teknoloji

Katı madde ayırıcılı sistem sayesinde 
gelen atıksu, dağıtım tankına akar ve 
buradan katı madde ayırma tankına 
geçer. Katı maddeler burada tutulur. 
Yalnızca ön ayırma işlemi tamamlanan 
atıksular pompalardan geçerek büyük, 
birleşik toplama haznesine gelir.

Toplama haznesi dolarken katı madde 
ayırma tankındaki su seviyesi yükselir. 
Kapama bilyası otomatik olarak girişi 
kapatır.

İstenen seviyeye ulaşıldığında 
pompalama başlar. Atıksu, katı madde 
ayırma tankından geçer ve bu şekilde 
"filtre edilmiş" katı maddelerle beraber 
tahliye hattına basılır.

Sonra tüm katı madde ayırma sistemi 
yıkanır ve temizlenir. İstenilen seviyeye 
ulaşıldığında pompalama tekrar durur. 
Kapama bilyası düşer, yeni bir dolum 
işlemi için hattı boşaltır. Bu pompalama 
sıralaması boyunca atıksu diğer katı 
madde ayırma tankına doğru pompalanır.

Katı madde ayırma sisteminin 
avantajları:

•80 mm’den daha küçük katı parça   
geçirgenliğine sahip pompalar 
kullanmakta, bu şekilde verim artarken,  
enerji tüketimi ve işletme maliyetleri 
azalır.

•Bakım ve montaj çalışması için hijyenik 
koşullar sağlar.

•Pompa odası kuru, temiz ve 
kokusuzdur.

•Katı maddeler pompa içine 
alınmadığından daha az aşınma meydana 
gelir.

•İstenilen çapta çark ve koruma sınıfı  
IP 68'e (dalgıç) sahip dalgıç atıksu   
pompaları kullanılır.

•Korozyon ve hidrojen sülfür oluşumuna 
bağlı etkilerle karşılaşılmaz.

• Gelen atıksu, katı madde   
 ayırma haznesine akar
• Katı maddeler tankta tutulur
• Ön arıtma yapılan atıksu,   
 birleşik toplama haznesine akar

• Atıksu toplama haznesi dolar
• Kapama bilyası otomatik olarak   
 girişi kapatır
• Pompa sıralaması başlar

• Pompa katı madde ayırma  
 haznesine doğru basar
• Atıksu, katı maddelerle beraber  
 tahliye hattına pompalanır

Doldurma işlemi

Rezervuar doldurulur

Pompa sıralaması
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Akıllı enerji tasarrufu

*0.13 €/kWh enerji maliyetiyle (temel ücretleri içermeyen fiili enerji maliyeti, belirtilen nominal güce göre hesaplanmaktadır.)
Bakım maliyetlerinin tüm sistemler için aynı olduğuna dikkat edin. Ancak katı madde ayırma sisteminde pompa aşınması çok daha düşüktür.

Örnek
Almanya, Lauter'deki atıksu 
pompalama istasyonu

100 mm katı parça
geçirgenliğine sahip
kuru montaj

80 mm katı parça 
geçirgenliğine sahip 
kuru montaj

50 mm katı parça geçirgenliğine 
sahip katı madde ayırma sistemli 
pompa istasyonu

Wilo-EMU atıksu  pompa  türü
Çark türü
Katı parça geçirgenliği [mm]
Çalışma noktası P1'de güç gereksinimleri [kW]
Yıllık enerji maliyetleri [€]
Ek enerji maliyetleri
(katı madde ayırma sistemiyle karşılaştırıldığında)

FA 30.78 D
Çok kanallı çark
100
110
41,756
%26

FA 20,98 D
Çok kanallı çark
80
98
37,201
%13

FA 15,99 D
Çok kanallı çark
50
87
33,025

10 yıl içinde 
87,310 

Euro’ya kadar 
tasarruf
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Amortisman ve düşük ömür boyu maliyetleri
Uzun vadeli ekonomik verimlilik

Maksimum verimlilik
Bir pompa istasyonunun gerçekte ne 
kadar ekonomik olduğu yalnızca tüm 
ilave maliyetler hesaplandığında 
ortaya çıkar. Yatırım maliyetleri 
buzdağının yalnızca görünen kısmıdır. 
Asıl belirleyici olan bir pompanın 
hizmet ömrü boyunca ortaya çıkan 
işletme maliyetleridir.

Yalnızca katı madde ayırıcılı hazır terfi 
istasyonlarında yüksek randıman 
getiren ve düşük enerji maliyetlerine 
yol açan küçük katı parça 
geçirgenliğine sahip pompalar 
kullanılabilir. Almanya'daki Ore 
Dağları’nda yer alan Lauter'deki 
pompalama istasyonunda yapılan 
örnek hesaplamalar, büyük  
tasarrufların mümkün olduğunu 
göstermektedir.

Pompa istasyonunuzu yenileyin
Yeniden yapılandırma sistemi 
sayesinde Wilo, eski pompa 
istasyonlarının yenilenmesine yönelik 
en ekonomik çözümü sunmaktadır. 
Deneyimli çalışanlarımız, sahadaki 
mevcut montajın, tüm giriş ve boru 
çıkışları da dahil olmak üzere tam 
boyutlarını ölçmektedirler. Bu veriler 
kullanılarak her bir müşterinin 
ihtiyacına uygun olarak, tüm gerekli 
ekipmanlara sahip yeni bir pompa 
istasyonu planlanmakta ve 
üretilmektedir.

Eski tesisat söküldükten sonra kum 
ve beton kullanılarak yeni bir taban 
inşa edilir. Sonra yeni Wilo-EMUport 
pompalama istasyonu tabana 
yerleştirilir. Ardından, bağlantılar 
tekrar kurulur ve böylece yeni sistem 
genellikle aynı gün içinde, hiçbir 
doldurma ve yüzey çalışmasına 
ihtiyaç duyulmaksızın hizmete 
sokulabilmektedir. Bu yöntem 
kullanılarak dışarıya pompalanan veya 
tekrar pompalanan atıksu miktarı en 
az seviyede tutulur veya bazen 
tamamen ortadan kaldırılır.

• Ömür boyu maliyet analizi toplam  
 maliyetlerin izlenmesi için özellikle  
 verimli bir yöntemdir
• Yeni sistemler için ve aynı zamanda  
 mevcut tesisatların optimizasyonu için
• Ömür boyu maliyet analizine göre daha  
 ekonomik bir çözümdür

Ömür boyu maliyet (LCC Life Cycle Cost)

Almanya, Lauter'deki referans kurulum

Yeniden yapılandırma sistemi

• Katı madde ayırıcılı Wilo-EMUport  
 pompa istasyonu
• Yenilikçi Wilo teknolojisi enerji   
 sarfiyatlarında büyük oranda   
 tasarruf sağlamaktadır – 
 10 yılda 87.310 €'ya kadar

• Pompa istasyonlarının ekonomik   
 olarak yenilenmesi
• Bir günde yapının yenilenmesi
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Uzman desteği
Planlamadan bakıma kadar

Danışmanlık ve planlama
Hedefe yönelik planlamayla optimum 
çözümler sunar. Wilo gereksinimlerinizi 
tam olarak belirler. Bir pompanın en 
ucuz çalışma noktası, katı madde 
ayırıcılı sistemine sahip bir pompa 
istasyonu kurulumuna karar 
verilmesinde kilit rol oynamaktadır.

Bunun için planlanan borunun 
uzunlamasına kesiti alınır ve 
havalandırmasız ve tahliyesiz kapalı
bir sistemin mi yoksa havalandırmalı
ve tahliyeli yarı kapalı bir sistemin mi 
kurulacağına karar verilir.

Tüm temel parametrelerin ve planlama 
verilerinin bulunması halinde bir 
hidrolik hesaplama gerçekleştirerek 
sizin için en ekonomik çözümü bulmak 
amacıyla tüm sistemleri karşılaştırırız. 

Modern yazılımlar kullanarak giriş 
yapılarındaki ve basınçlı borulardaki 
basma yüksekliği, yük kaybı, debi, 
Reynolds sayısı gibi tüm ilgili 
parametreleri kullanarak, bunların
çark ve gövde gibi ekipmanlarda 
oluşturacağı etkileri hesaplarız. 

Kurulum ve montaj
Pompa istasyonunun kurulumu ve 
montajı, deneyimli ve kalifiye 
personelimiz tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Wilo, devreye 
alma sırasında sahada süpervizörlük 
hizmeti sunmaktadır.

Wilo müşteri hizmeti
Wilo'da, müşteri desteği konusunda 
köklü bir geleneğe sahibiz. Çözüm 
ortaklığı  felsefemizin temel bileşeni, 
pazarda vazgeçilmez bir unsur olan 
müşteri hizmetimizdir.

• Planlama ve yapılandırma

Danışmanlık ve planlama

• Sahadaki müşteri ile işbirliği içinde  
 tüm sistem parçalarının uzmanlar  
 tarafından kurulumu ve montajı

• Wilo müşteri hizmetleri tarafından  
 katı madde ayırma sisteminin ve   
 kontrol panolarının bakımı

Kurulum ve montaj

Wilo müşteri hizmeti
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Teknoloji ve servis
Sistem teknolojisinden aksesuarlara

• Kaliteli malzemeler ve teknik  
 bileşenler sayesinde kullanım  
 güvenilirliği

• Tüm elektrik sistemi için zemin  
 kontrol panoları
• Hassas elektronik ekipman için  
 güvenli muhafaza
• Basit ve güvenli

• Dayanıklı tasarım
• Kısa inşa süresi
• Hava koşulları ve gereksiz 
 müdahaleye karşı koruma

Atıksu pompaları

Kontrol sistemleri

İşletme binaları

Kontrol sistemleri
Modern pompalama sistemleri 
pompa ve bıçaklı vanalar gibi 
mekanik kısımların kontrolü için 
elektrikli / elektronik bileşenleri 
gerektirmektedir. Wilo, müşteri 
odaklı, önceden montajı yapılmış 
kontrol ve kumanda sistemleri 
sunmaktadır. Kontrol ve kumanda 
sistemleri işlevleri basit pompa 
kontrolünden karmaşık uzaktan 
kumanda sistemlerine kadar geniş 
bir yelpazeyi içermektedir.

Wilo pompa istasyonları, işletme ve 
performans işlevleri ayarlanarak 
bireysel gereksinimlere göre yeniden 
yapılandırılabilir. Standart bir program 
dahilinde üretimi gerçekleştirilir: en 
küçük hacimler için mini sistemden
(10 m³/saate kadar giriş boruları),
80 m'ye kadar basma yüksekliğine
ve 600 m³/saate varan giriş debisine 
sahip sistemlere kadar. Wilo aynı 
zamanda müşteriye özgü kontrol 
sistemleri ve işletim binaları temin 
etmektedir.

Dalgıç atıksu pompaları
Atıksudaki çeşitli sıvı ve katı madde 
kombinasyonları pompa çözümünde 
pek çok farklı ihtiyaç ortaya 
koymaktadır. Wilo-EMU FA serisi 
çeşitli uygulamaları içeren geniş bir 
portföy sunmaktadır. Modern dalgıç 
motor teknolojisi, kaliteli işlenmiş 
hidrolik bileşenlerin ve solvent 
içermeyen Ceram kaplamanın 
kusursuz bileşimi sayesinde Wilo 
atıksu pompaları daima en zorlu 
sıvılarda bile uzun süreli güvenilir bir 
işletimi temin etmektedir.
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Usedom – Güneşin adası
  

• Katı madde ayırıcılı hazır terfi istasyonu
 Wilo - Emuport

• Kuru montaj sayesinde kolay  
 pompa muayenesi
• HDPE malzemeden imal hazır  
 pompa istasyonu

Turizm sezonu başlayınca Alaçatı, 
Türkiye’de Ege Bölgesi’nde İzmir’e 
bağlı önemli turizm bölgelerinden 
biridir. Bölgede bahar aylarından 
başlamak üzere yaz mevsiminde 
nüfusta önemli artış meydana gelir.
Bu artış, kanalizasyon ve atıksu terfi 
işletimleri sırasında bazı sorunlara 
sebep olmaktadır. Kanalizasyonda 
artan debi nedeniyle oluşan koku 
problemi ve konvansiyonel pompa 
istasyonlarında yaşanan tıkanma 
problemleri de artmaktadır. Özellikle 
Alaçatı içinde karşılaşılan bu 
sorunları gidermek üzere yapılan 
bakım ve temizlik işlemlerinin geçici 
olması nedeniyle, turizm mevsiminde 
sürekli koku ve tıkanıklık problemleri 
vardı. 

Wilo’nun mükemmel çözüm 
önerileri
Alaçatı Belediyesi’ne çözüm olarak 
katı ayırıcı sistemli Wilo-Emuport 
pompa istasyonu önerildi. Katı ayırıcı 
sistem ile pompalara katı madde 
girişi önlenerek pompanın tıkanma 

problemi çözüldü. Bununla birlikte 
daha küçük motor güçlerine 
geçilerek enerji tasarrufu da 
sağlandı. Pompaların kuru montajı 
sayesinde pompa muayenesi 
kolaylaştırıldı. Sistemdeki mevcut 
havalandırma dışında koku giderici 
biofiltreler kullanılarak koku 
problemi engellenmiş oldu. Pompa 
istasyonu içerisinde kullanılan 
hidrostatik basınç sensörü ile armut 
flatölerle yaşanan kopma, pislik 
tutma gibi problemler ortadan kalktı.

Pompa istasyonunda tüm kontrol 
sistemleri bulunduğundan Alaçatı 
Belediyesi bu sistemi Scada 
sistemleri ile rahatça işletiyor.

Alaçatı Wilo EMUport
Türkiye’nin ilk katı madde ayırıcılı hazır terfi istasyonu

EMUport işletme binası

Kurulum ve montaj

Alaçatı

 Alaçatı / İzmir - Türkiye
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Usedom – Güneşin adası
Yoğun sezonda bile güvenilir atıksu arıtma

• HDPE toplama rezervuarı hazne   
 içine yerleştirilir.

• Sekiz adet pompa istasyonu   
 Minden'deki fabrikadan çıkıyor.

Montaj

Nakliye

• İlk deneme çalıştırması    
 sonrasında sistem kontrol edilir.

Devreye alma

Yaklaşık 15 yıl önce, 
Usedom Adası’nda kanalizasyon 
sisteminin adım adım yenilenmesine 
yönelik çalışmalar başladı. Ekonomik 
nedenlerden ötürü ilgili belediye 
kuruluşu yoğun bir şekilde basınçlı 
drenaj metodu kullanıyordu. 
Wilo-EMUport bu sistem için katı 
madde ayırma sistemine sahip 
pompa istasyonu temin etti.

Kanalizasyon yapısı ile ilgili 
yüksek talepler
373 km²'lik bir alana (ayrıca Polonya 
kesiminde 72 km²) sahip Usedom, 
Almanya'nın Doğu Pomeranya
Bölgesi’ndeki ikinci en büyük adadır. 
Almanya kesiminde 31.000 nüfusla 
(yaklaşık 83 sakin/km²) düşük bir 
nüfus yoğunluğuna sahip olsa da, 
altyapısının özellikle yazın mevsimsel 
olarak artan yüksek sayıdaki 
misafirin ihtiyaçlarını karşılaması 
gerekmektedir.
Yılın bu zamanında ortalama %40 
daha fazla atıksu üretilmektedir. 
Swinemünde'deki büyük arıtma 
tesisinde yapılan giriş debi ölçümleri 
yaz aylarında Almanya kesiminde 
günde 3.500 ile 4.500 m³ arasında 
debi gerçekleştiğini göstermektedir. 
Sezon dışında rakamlar genellikle 
günde 2.500 - 3.000 m³ 
seviyesindedir. Bu nedenle hem 
kanalizasyon sistemi hem de pompa 
istasyonları maksimum atıksu 
miktarına uyum sağlayacak şekilde 
tasarlanmalıdır. Ancak, yıldan yıla 
ziyaretçi sayısının artması nedeniyle 
maksimum giriş miktarının 
hesaplanması çok zordur. Bunun yanı 
sıra, sakinlerin ve turistlerin kullanım 
davranışına bağlı olarak atıksu 
miktarı da değişmektedir.

Zorlu sistem planlaması
Etkileyici faktörler için somut 
rakamlar bulunmadığından, Usedom 
kanalizasyon sisteminin yenileme 
çalışması başında kaydedilen uzun 
vadeli ölçümler farklı toplama 
noktalarından alınmıştır. Bu, en 
azından belediye kuruluşuna 
sistemlerin kapasitesinin 
hesaplanmasına yönelik yol gösterici 
rakamları vermektedir. Bu keşifler ve 
kişi başına ortalama su tüketim 
rakamları Wilo-EMUport'un 
Usedom'daki basınçlı drenaj için özel 
bir çözüm tasarlamasını sağlayan 
temel bilgileri temin etti.

Tüm pompa istasyonları öngörülen 
giriş miktarları ve hesaplanan giriş 
derinliği için ayrı ayrı planlandı ve 
tasarlandı. Ardından, Wilo-EMUport 
katı madde ayırma sistemi  monte 
edildi. Pompa uzmanı WILO’nun 
sunduğu Wilo-EMU geniş atıksu 
pompası ürün yelpazesi sayesinde 
müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünü 
seçmeleri sağlanmaktadır.
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