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Maden tesislerindeki prosesten çıkan suların
arıtılması, geri kazanılması ve aynı zamanda
hem ürün hem de atık susuzlaştırma
tesislerinin projelendirme, makine imalat,
kurulum ve satış sonrası servis konularında
faaliyet gösteren KETMAK A.Ş. Müh. Levent
KETENCİ tarafından 1997 yılında kurulmuştur.

KETMAK INC., operating in the ﬁelds of
treatment of the water extracted from the
processes in mining ﬁelds; the reuse of this
water and additionally planning of the product
and waste dewatering plants; machine
manufacturing; setup and after-sales service,
was founded by Engr. Levent KETENCI in 1997.
Having never given up on its principles and always
aiming to improve itself in accordance with its vision,
KETMAK, has become a pioneer, especially in the mining
sector. Beginning its journey with the marble sector
and then expanding onto the mining, ore, dewatering of
waste, industrial treatment and recycle systems,
KETMAK, has added hundreds of establishments into its
portfolio as a result of the successful projects it has
accomplished, both within and outside of the borders of
the country. The plants that KETMAK has installed in
over 40 countries are successfully in operation today.
Under the roof of KETMAK Group Companies, KETPOL
INC. was founded in 2011, in order to provide logistical
support for the plants that KETMAK installs. Ketpol
gives service in treatment chemicals and ﬁlter cloths
which are vitally important in treatment systems.
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“Dünya'da Ketmak
Temsilciliklerimiz

Dealers

İngiltere / United Kingdom
İrlanda / Ireland
Polonya / Poland
Bulgaristan / Bulgaria
Tunus / Tunisia
Cezayir / Algeria
Umman / Sultanate of Oman
Ürdün / Jordan
Mısır /Egypt
Rusya / Russia
Kazakistan / Kazakhstan
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Ketmak Through the World”
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Filtre presler, çamur
susuzlaştırmada
kullanılan en eski yöntemdir.
Kuruya yakın bir kek çıkartabilmeleri, pratik
kullanımları, otomatik deşarj mekanizmaları ve farklı
proseslere uygulanabilir olmaları sayesinde
ﬁltrepresler en yaygın ﬁltrasyon ekipmanı haline
gelmiştir.

Filter press sizes
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Filterpresses have become the most common
equipment of ﬁltration by means of able to discharge
nearly dry cakes, practical usage, automatic discharge
mechanisms and able to be applied different processes.

Filter press types
(according to the plate types)

Optional features

•
•
•
•

Drip Tray
Automatic Cloth Washing
Cake Washing (Backwash)
Automatic Air Blowing
(Cake Drying / Core Blow)
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Katı-sıvı seperasyonunda en etkin çözüm olan Tikiner,
şlam içinde askıda bulunan katı maddelerin önemli bir
kısmının çökelmesi sonucu içinde yalnız kolloidal
parçacıkları kalan, kısmen temizlenmiş suyu bütün
çevreden taşırıp, suyun tekrar prosese dönmesini
sağlayan büyük çaplı silindir şeklindeki (havuz) tesistir.
Ayrıca çöken iri parçaları eğik tabanındaki sıyırıcı
kanatları ile merkez kısmına nakledip oradan bu
çökeltinin ayrı olarak alınmasını sağlar.
Üretimini yapmış olduğumuz koyulaştırıcılar (tikiner)
çamurun içindeki sıvının bir miktarının alınması ile
içindeki katı madde miktarının arttırılmasını, böylece
ﬁltre edilebilecek hale gelmesini sağlar. Tikinerler
toplam çamur miktarını önemli oranda azaltabilmekte
ve buna bağlı olarak gereken ﬁltrepres için ebatları da
azaltmaktadır.
• Çamurun davranış şekline (karakteristiğine) göre
değişen çap ve yüksekliklerde tank üretimlerimiz
mevcuttur.
• Sıyırıcı kanatlarda kendi imalatımız olan özel
redüktörlerle 500 mm'ye kadar kaldırma hareketi
sağlanabilir.
• Özel otomasyon yazılımımız sayesinde çamur
yoğunluğuna karar verilerek sadece istenilen yoğunluğa
ulaşmış çamur tanktan atılır.
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Thickener which is the most efﬁcient solution of solidliquid separation is a cylindrical plant (pool) with large
diameter in which just the colloidal particles remain as a
result of settling of suspended solids' important portion
in the slurry and which provides turning back of water to
the process by effusing the partial treated water from
whole circle. Moreover, scraping wings at the decayed
bottom transport large particles to the central part and
so seperate disposal of that sediment is provided.
Condensing units produced by us provide the increase
of solid materials in the sludge by taking of some portion
of water and by this means the sludge becomes to be
able to ﬁltrated. Thickeners decrease the total sludge
amount substantially and to do so they decrease the
dimensions of ﬁlterpress.
• We have tank productions with various diameters and
heights according to the patterns of behavior
(characteristics) of the sludge.
• Elevation at scraping wings is obtainable up to 500 mm
by the special reducers which are our own production.
• Sludge is discharged from the tank only in desired
density as deciding the sludge density by means of
special automation program (software).
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Tikiner Altı Aktüatörlü Pinç Vana
Thickener Underﬂow Actuated Pinch Valve
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Model
Ana Mil Çapı / Main Shaft Diameter

M902

M904

M906

70.000 Nm

120.000 Nm

170.000 Nm

160mm

200mm

268mm

0,55Kw

0,75Kw

1,1Kw

/
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Dengeleme havuzunda toplanan atık su bu
havuzda bulunan dalgıç pompa vasıtasıyla
belli periyotlarda sedimantasyon tankına
basılır.

Wastewater collected in the equalization
pool is pumped to the sedimentation tank
regularly by the submersible pump in that
pool.

Basım sırasında dozlanan ﬂokülant ile atık suda bulunan
partiküller ayrışarak ağırlaşan kirli partiküller normal
çökme hızından çok daha süratle çökerek konik kısımda
toplanır; üst kısımda toplanan temiz su ise yan tarafta
bulunan temiz su tankına geçer. Sedimantasyon
tanklarımızın özel içyapısı sayesinde çökelen
partiküllerin tankın üst kısmından beslenen atık su
nedeniyle tekrar yukarı yönelerek üst akımı kirletmesine
engel olunur. İhtiyaca göre değişen boyutlarda
sedimantasyon tankı üretimlerimiz gerçekleşmektedir.

During the pumping, particles in wastewater
decompose by dosing ﬂocculant to the system and
weighing dirty particles are collected in the conical part
of the tank as settling faster than the normal speed; and
ﬁnally clean water that are collected at the top part
passes to the clean water tank standing next to the
sedimentation tank. By means of special inner structure
of our sedimentation tanks, it is prevented that the
settled particles to foul the upper ﬂow as turning to the
upper part due to waste water fed from the top. We
produce sedimentation tanks with various dimensions
according to need. Standard Sedimentation

Standart sedimantasyon tankı çaplarımız:
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Flokülant olarak kullanılan polielektrolitler,
arıtma ve katı-sıvı seperasyonunda çok yaygın
olarak kullanılmaktadır.

Polyelectrolyte used as ﬂocculant is used
commonly in treatment and solid-liquid
separation.

Polielektrolit kuru / sıvı olarak temin edilebilmektedir.
Kuru (toz) haldeki polielektrolitin kullanılabilmesi için
çözelti haline getirilmesi gerekmektedir. İşletme
kolaylığı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş bu ünite depo
ile birlikte tam otomatik olarak çalışmaktadır. Dozlama
ünitelerimiz, farklı hızlarda karıştırıcılara sahip 3 gözden
oluşmaktadır, bu sayede ﬂokülant çözeltisi kullanım için
ideal hale gelmektedir. 1000It/sa'den 10.000 1t/sa'e
kadar dozlama kapasitesi olan ünitedeki çözelti
konsantrasyonu %0,05 ile %0,5 arasında
ayarlanabilmektedir.

Polyelectrolyte can be supplied as dry or liquid. Dry
(powder) polyelectrolyte must be made into solution
prior to use. This unit which is designed to provide ease
of operation operates fully automatically together with
storage part. Our dosing units are composed of three
divisions with different stirring speeds, by means of this
ﬂocculant solution becomes ideal for use. Solution
concentration in the unit, whose capacity is in the range
of 1000 lt/h
- 10.000 lt/h, can be adjusted from 0,05% to 0,5%.

Model

DP 01

Elektrik Gücü /
Besleme / Feeding

380V, 50Hz, 0,5A

Motor Devri /Motor Revolution
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Model
Soğutma Şekli / Cooling Type

Debi / Flowrate

Body Material

Besleme / Feeding
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Model

Soğutma Şekli / Cooling Type
Debi / Flowrate

Body Material

Besleme / Feeding

Pump
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12 bar

Su Soğutmalı / Water
cooling
37 Kw
IP 55
380 V, 50 Hz, 60 A

Besleme / Feeding

DN 100, PN16
DN 80, PN6
Body Material
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Besleme / Feeding

380 V, 50 Hz, 26 A
DN 100, PN 16
DN 80, PN 6

AISI 4140 / N-Hard
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380 V, 50 Hz, 32 A

400 lt

24

17 m 220 m3/h
17 m 340 m3/h
17 m 400 m3/h
Beygir Gücü / Horse Power

DN 150 PN 16

Body Material
IP 68

Besleme / Feeding

380 V, 50 Hz, 48 A
380 V, 50 Hz, 60 A
380 V, 50 Hz, 88 A
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800 lt/dak ve 1200 lt/dak kapasiteli olmak üzere
standart iki tip Ket-Kompakt imalatımız mevcuttur. En
önemli avantajları;

We manufacture two types of Ket-Compact with
capacities 800 lt/min and 1200 lt/min as standard.
Most important advantages are;

• Montaj kolaylığı

· Easy installation

• Taşıma kolaylığı

· Easy to transport

• Yer avantajı

· Minimum space need

Çan Çapı/Pan Diameter

4700 mm

Filtrasyon Alanı/Filtration Area

16 m2

Çan Yüksekliği/Pan Height

2000 mm

Hücre Sayısı/Cell Number
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Giriş Ölçüsü/Entrance Size
Şlam Besleme Dağıtıcısı/Feeding Slurry Distributor

DN100 PN10
Kauçuk kaplı ayarlanabilir nozul/ Rubber coated adjustable nozzles

Emiş Ölçüsü/Suction Size

DN500

Kurulu Güç/Installed Power

7,5 kW

Devir/Revolution

1,5 d/d - rpm

Kek Kalınlığı/Cake Thickness
Yağlama/Lubrication

15 mm
Otomatik Yağlama/Automatic Lubrication

Kontrol Sistemi/Control System

Dokunmatik/Touchscreen

Koruma Sınıfı/Protection Class

IP 55

Besleme/Feeding

380 V, 50 Hz

Ürün Toplama Helisi/Product Collection
Helix

Hardox, Seramik kaplama/Hardox,
Ceramic coated

Helis Motoru/Helix Motor

3 kW

Ürün Çıkış Ölçüsü/Product Exit Size

DN400

Filtre Bezi Yıkama/Filter Cloth Washing
Gövde Malzemesi/Body Material

20 nozul/nozzles

Boya/Paint

St37
2 kat astar + 2 kat epoksi boya
2 coats primer + 2 coats epoxy paint
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Evsel ve Endüstriyel
Atıksu Arıtma Çözümleri
Domestic and Industrial Wastewater
Treatment Solutions
Evsel ve endüstriyel kaynaklı atıksular için istenen
kriterlerde su çıkışı sağlayan Atıksu Arıtma Tesisi
projeleri anahtar teslim olarak gerçekleştirilmektedir.
Tesisteki mekanik ekipmanlar kendi bünyemizde imal
edilmekte olup projelendirme, kurulum ve satış sonrası
servis desteğiyle A'dan Z'ye hizmet verilmektedir.
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Wastewater Treatment Plant projects, which provide
water output at desired criteria for domestic and
industrial wastewater, are carried out on a turnkey
basis. Mechanical equipment in the facility is
manufactured in-house and service is provided from A
to Z with Project design, installatiın and after-sales
service support.

Evsel Atıksu Arıtma
Domestic Wastewater Treatment
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Haliç Dip Çamuru Susuzlaştırma Projesi /
İstanbul

Golden Horn Sludge Dewatering Project /
Istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Haliç Dip
Çamuru Susuzlaştırma Projesi ihalesi Ketmak
tarafından kazanılmış olup, 2020 yılında kurulan tesis
devreye alınarak 6 ay işletme sonucu belediyeye teslim
edilmiştir. Kurulan tesis sayesinde Haliç'teki görüntü ve
koku problemi kısa zamanda yok olmuş ve yeniden canlı
yaşamına kavuşulmuştur.

The tender fort he Golden Horn Sludge Dewatering
Project conducted by the Istanbul Metropolitan
Municipality was won by Ketmak, and the plant
established in 2020 was commissioned and delivered to
the municipality after 6 months of operation. Thanks to
the plant established, the visual and odor problem in the
Golden Horn diseppeared in a short time and it regained
its vitality.
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Cad-Oﬁs mevcut ürünlerle ve yeni ürünlerle
ilgili Ar-Ge & Ür-Ge çalışmalarının ve bu
çalışmaların tasarıma dönüşmesi için
gerekenlerin yapılmasını sağlayan Ketmak'ın
mühendislik ekibidir.

Cad-ofﬁce is the engineering team of Ketmak
that works in the ﬁelds of transforming of
the R&D and P&D about the existing and the
new products into new designs.

Tasarımlar “SolidWorks ve Autocad” programlarında
workstation bilgisayarları yardımıyla yapılmaktadır. Bu
işlemler Cad-Ofﬁce'in yerinde yaptığı hizmetlerdir.
Ketmak ekibi yerinde hizmetler dışında yurtiçinde ve
yurtdışında saha ve şantiyelerde araştırma ve keşif
görevlerini üstlenmektedir. Sahada yapılan keşiﬂer
sonucu yerleşim planlarının çizilmesi, tesis
kapasitelerinin belirlenmesi ve projelerin hazırlanması
Ketmak'ın takip ettiği süreçlerdir. Tesisteki tüm
ekipmanlar birbiriyle tam bir uyum içinde çalışmalıdır.
Değişen çalışma koşullarına göre otomasyonda esneklik
sağlamak üzere PLC sistemlerinden istifade edilir. PLC
sistemleri; tesisteki ilgili otomasyon unsurlarına kolayca
müdahale edilip, tesisin farklı çalışma koşullarına hızlı bir
şekilde adapte edilmesini sağlar.

The designs are made on “SolidWorks and Autocad”
softwares with the help of workstation computers.
These are procedures that Cad-Ofﬁce executes in
location. Apart from the services that they provide in
location, both within and outside of the country, Ketmak
team, also takes on research and exploration duties in
the ﬁelds and in installation sites. Drawing of the
settlement plans; deciding on the capacities of the
facilities, as a result of the explorations made in the ﬁeld
are processes that Ketmak follows up. All equipment in
the plant has to work in harmony with each another. PLC
systems are used in automation in the working
conditions that might change, in order to be ﬂexible. PLC
systems allow us to easily intervene with the relevant
automation factors and quickly assimilate them to the
various working conditions in the facilities.
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Ketmak, imalatını yaptığı tesislere kurulum
aşamasından önce projelendirme ve
danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Before the installation procedure of the plant
it builds, Ketmak provides planning and
consultancy services.

Bir tesisin projelendirme işlemi, tesisten numune
almakla başlar. Laboratuvar ortamında numune analiz
edilerek çalışmalara başlanır, daha sonra pilot
ünitelerde yapılan denemeler neticesinde elde edilen
teknik veriler mühendislik oﬁsinde en uygun proje haline
dönüştürülür. Böylece projeye en uygun makine ve
ekipmanlar seçilir. Ketmak, kurduğu sistemlerde
kullandığı Ketpol arıtma kimyasalları, Ketpol ﬁltre
bezleri, mekanik, hidrolik ve elektronik sistemlerle ilgili
her türlü yedek parçayı stoklarında bulundurarak
müşterilerine güven veren bir organizasyonla satış
sonrası hizmet sunmaktadır. Yapılan ”yıllık bakım
sözleşmeleri” ile isteyen müşterilerin tesisinde periyodik
bakımlar yapılmakta, varsa sorunlar giderilmektedir.
Ayrıca www.ketmak.com adresinde hem ürünlerin
tanıtımı yapılmakta, hem de teknik hizmetler detaylı
olarak yer almaktadır.

The planning procedure of a facility begins by taking a
sample from the facility. The job begins by analyzing the
sample in a laboratory setting, and through the results
that come out in the trials conducted in the pilot units, it
becomes the blue print. Through this way, the most
appropriate machinery and equipment gets chosen. By
having spare parts related with Ketpol treatment
chemicals; Ketpol ﬁlter cloths; mechanical, hydraulic
and electronic systems always in stock at, Ketmak offers
a trustable organization to its customers via its aftersales service. Through the “yearly maintenance
contracts”, for the customers that want, periodical
maintenance is undertaken and the problems are
solved, if exists. Additionally, the presentation of the
products and the technical support is available in detail
on www.ketmak.com.
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Konusunda uzman kadrosuyla, Ketpol
laboratuvarlarında yaptığı test
çalışmalarının sonucunda müşteriye en
uygun arıtma kimyasalı ve ﬁltre bezi
seçimini yaparak tesislerde yüksek verim
ve ekonomik avantaj sağlamaktadır.
Arıtma Kimyasalları konusunda sektörün
ana imalatçılarının ürünlerini
müşterilerine ulaştıran Ketpol, belirli
periyotlarda sahada optimizasyon
çalışmalarıyla müşterilerine sürekli
destek sağlamaktadır.
Filtre Bezleri konusunda, dünyanın en
büyük üreticileriyle çalışmakta olup, kesim
ve dikim işlemlerini müşteriye özel olarak
kendi tesislerinde yapmaktadır.
Her daim stoğunda bulundurduğu yüksek
kaliteli ithal Filtrepres Plakaları ile
müşterilerine daha hızlı hizmet
vermektedir.
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Ketpol established in 2011 under
Ketmak Group of Companies
provides services on Treatment
Chemicals, Filter Clothes and
Filterpress Plates.
With its expert staff, Ketpol provides high
efﬁciency and economic advantage in the
facilities by choosing the most suitable
treatment chemical and ﬁlter cloth for the
customer as a result of the test studies
carried out in the laboratories.
Ketpol delivers the main manufacturer's
Treatment Chemicals and provides
continuous support to its customers with
optimization studies on the ﬁeld at certain
periods.
Ketpol works with the world's largest
manufacturers of Filter Clothes, and
carries out cutting and sewing processes
in its own facilities speciﬁcally for the
customer.
Ketpol provides faster service to its
customers with high quality imported
Filterpress Plates that it always keeps in
stock.
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www.ketmak.com ketmak@ketmak.com

T:02164414452
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