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içme suyu
Su korunması gereken çok değerli bir kaynaktır. 
Idrostudi (İtalya) ve Sufen (Türkiye) olarak suya sahip çıkmak için 
içmesuyu şebekelerinde ölçüm sistemi kuruyoruz; kayıp kaçakları 
tespit ediyoruz ve böylelikle şebekeyi daha detaylı çalışarak opti-
mize ediyoruz. 

kanalizasyon
Kanalizasyon şebekelerinin önemi, suyun musluklarımızdan kul-
lanımından sonra ortaya çıkar. Bu sonsuz bir döngüdür, bu ne-
denle kanalizasyon şebekelerindeki sızıntının ve yağmur suyunun 
şebekelere girişinin önlenmesine özenle çalışılmalıdır.  Çevreyi 
korumak ve kanalizasyon şebekesini en iyi performans ile çalıştır-
mak en önemli gayemizdir.  

yağmur suyu
Kentsel taşkın, günümüz şehirlerinin en önemli sorunu olup kent-
sel yağmur suyu şebekeleri kentin içinden geçen derelerden ba-
ğımsız düşünülemez. Yağmur suyu şebekelerinin performansını  
ölçümlerle test edip derelerle birlikte modellemekteyiz. 

altyapı şebekeleri
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İÇMESUYU İSALE HATLARI VE ŞEBEKESİ
İçmesuyu şebekesi ve kayıp kaçak yönetiminde tasarım, restorasyon 
ve modernizasyon  konularında uzmanlaşmış bir ekiple ...
 
içmesuyu şebekelerindeki olası birçok problem ile ilgili çözüm öne-
riyoruz. 

Karar verilmesi gereken her aşamada, tasarım ve danışmanlık ko-
nularında müşterilerimizi desteklemekteyiz. Tüm proje aşamaları 
bilimsel, teknik temellere dayanmaktadır. 
   

Şebeke hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak, şebekeyi en az 
maliyetle modernize etmek için kalibre edilmiş hidrolik model ile 
mevcudu en iyi temsil eden şebeke nümerik modeli oluşturulmak-
tadır. Bu modelleri oluşturabilmek için en üstün yazılımlar kulla-
nılmaktadır. 

Su kaynakları planlamasında; su kaynaklarının verimli kullanımı 
için isale ve şebeke tasarımı, yeraltı suyu modellemesi ve analizleri, 
suyu regule etme tasarımı ve kontrol sistemleri tasarımı yapılmak-
tadır.  

Tasarım ve 
danışmanlık 

Nümerik
modelleme 

Entegre su 
kaynakları 
yönetimi
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Belediyelerin kayıp kaçakları 
azaltmaya yönelik ilgisinin artma-
sı sebebiyle entegre su yönetimini 
sağlamak amacıyla kayıp kaçakla-
rı azaltma teknikleri geliştirilmiş-
tir. Ulusal ve uluslararası part-
nerlerimiz sayesinde, kayıp kaçak 
yönetimi için şebekede debi  ve ba-
sınç ölçüm noktalarını planlıyor ve 
ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Bu 
kapsamda verilen hizmetler Ölçü-
lebilir Alt Alanların (DMA-District 
Metered Areas)  oluşturulması; 
DMA sayısının ve boyutunun op-
timizasyonunun yapılması; debi-
metre ve basınç ölçer yerleştiril-
mesi ve bakımı; şebeke basıncının 
optimizasyonu ile şebekenin mo-
dellenmesi, olarak sıralanabilir. 
DMA’dan gelen verilerin kayıp 
kaçak tespiti ve verilerin yönetimi 
“Waterguard” yazılımı ile garanti 
altına alınmıştır. 

Kayıp kaçak 
yönetimi

SUFEN PROJE

DMA 
Yapmanın 
Amacı 
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KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU 
Çini işçiliği yapar gibi ilmek ilmek örülerek, titizlikle yapılan işler: 
kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri, ölçümden tasarıma ve göz-
lemlemeye

Su döngüsü dengesi ve sonucunda çevre kalitesi için; için; kullanı-
lan ve korunan su miktarını görüntülemek açısından atıksu da en 
az içmesuyu kadar önemlidir.

Ön proje- kesin proje, danışmanlık,  sabit ve değişken debide nüme-
rik modelleme, su sıkıntısı, kuraklık ya da taşkın durumuna karşı 
mevcut sistemleri iyileştirmeye yönelik modelleme çalışmalarında, 
hidrolik sistemlerin yeniden inşaası ve şehir yağmursuyu model-
leme aşamalarında uzun yıllara ulaşan deneyim ile kentsel drenaj 
konusunda önemli tecrübelere  sahip olunmuştur. 

   
Müşterilerimizi, yağmursuyu, kanalizasyon şebekeleri ve arıtma 
tesisleri proje, yapım ve danışmanlık çalışmalarının her karar aşa-
masında destekliyoruz. 

Nümerik modellemede en ileri yazılımlar kullanılmaktadır. 
Bu yazılımlar:
• Kanal ve yağmursuyu şebekesinin doğru çalışmasının tespiti
• Şebeke anormalliklerinin ve taşmalarının tespiti 
• Yeni kanal hatlarının inşaası 
• Şavakların yerleşimi ve açılma zamanlarının tespiti
• Geciktirme havzalarının kullanılması ile pompa istasyonlarının 

yerleştirilmesi ve geliştirilmesi 
gibi önemli imkanlar sunmaktadır.

Deneyim   

Tasarım ve 
danışmanlık 

Nümerik 
modelleme ve 
kalibrasyonu
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Kanalizasyon şebekelerine sızan suların tespiti ve kanalizasyon şebeke-

sinden dışarı sızan suların tespitinde uzmanlaşılmıştır. Kanalizasyon şe-

bekesinden dışarı çıkan sular dolaylı ya da dolaysız yoldan çevre kirliliğine 

sebep olurken, kanalizasyon içerisine sızan sular kanalizasyon şebekesinin 

yetersiz duruma gelmesine neden olmakta, atıksu arıtma tesislerinin yöne-

timinin zorlaşmasına ve maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Ölçüm 

yerlerini tasarlama, planlama ve uygulama , ölçüm değerlerini doğrulama, 

özellikle kanalizasyondaki fazla suyu tespit etmek için geliştirilmiş EWAS 

yazılımı (Extraneous Water Analysis Software) ile analiz etme sunulan hiz-

metlerdir.     

Kanalizasyona 
sızan fazla su 
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ÖLÇÜM HİZMETİ
Ölçmeden Yönetemezsiniz !!! 
Su seviyesi, su hızı, debi miktarı ve basınç değerleri İdarelerin şebe-
kelerini görüntülemek ve bu doğrultuda şebekelerini optimize etmek 
için kullandıkları verilerdir.  

Su seviyesi, su hızı, debi miktarı ve basınç ölçüm yerlerini içmesuyu, 

kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinde tasarlamak ve uygula-

mak konusunda uzmanlaşılmıştır. Ulusal ve uluslararası  çözüm 

ortakları ile ölçüm hizmeti ve alet kurulumu dahil garanti edilmek-

tedir. Ultrasonik çapraz korele debimetreler, transit- zamanlı debi-

metreler, manyetik boru içine yerleştirilen  veya klapeli ultrasonik 

sensörler  gibi cizhazlar kulanılmaktadır. 

İçmesuyu şebekelerinde ana olarak debi ve basınç ölçümleri ya-

pılmaktadır. Debi ve basınç ölçümü ile şebekenin  benzer hidrolik 

karakter sergileyen homojen kısımlara ayrılmasına olanak sağlan-

maktadır. Ölçüm yönetimi ve görüntülemesi Waterguard yazılımı 

ile garanti altına alınmaktadır. Ölçümler ile farklı basınç seviyeleri 

olan alanları ayırmak , kayıp kaçak optimizasyonu için ölçüm nok-

talarını belirlemek ve böylelikle şebekenin performansının artırıl-

ması, su bütçesinin hesaplanması,  basıncın yönetilmesi mümkün 

olabilmektedir.  Bu metodoloji kullanıcıya ulaştırılabilecek debi 

miktarının optimizasyonu, şebekede oluşan ani hasar ya da kirlen-

menin etkisinin izole edilebilmesi olanağını sunmaktadır.   

İçmesuyu borusu 
içerisine cihaz 
yerleştirilerek 
yapılan ölçümler
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Kanalizasyonda ölçüm hizmeti,  alan-hız ve veya transit zamanlı debimet-

reler ile debi ölçmeye dayanmaktadır. Ölçümlerin bir çok nedeni olabilir. 

Örneğin; minimum debide parazit kirlenmesi dağılımının tespit edilmesi; 

nümerik modelin kalibrasyonu; aktive edilmiş savaklardaki debi ölçümü; 

kanalizasyon şebekesine giren yağmur suyunun tespiti v.b.. Bunlarla bir-

likte sistemi sürekli gözlemleyerek şebeke operatörüne kontrol imkânı 

sağlanmaktadır. Gözlemleme ve yönetim “Channelguard” yazılımı ile ga-

ranti altına alınmıştır.     

Kanalizasyonda 
ölçüm hizmeti 
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HİDROLİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE
 TANIMLAMA
Mühendisler ve hidrolik teknisyenler mükemmel çalışan hidrolik 
sistemler için birlikte çalışmalıdırlar.

Burada sunulan hizmet şebeke borularının bulunması ve kotlarının 

alınması ile özel yapıların (savaklar, pompa istasyonları gibi) hidro-

lik fonksiyonlarına özen gösterilerek şebeke elemanlarının tespit 

edilmesidir. Hidrolik teknisyenler ve mühendisler tarafından sunu-

lan hizmetler:

• Kanalizasyon, yağmursuyu ve içmesuyu şebekelerinin tespiti

• Savak, pompa istasyonu, bekletme havzaları gibi özel yapıların 

tespiti ve hidrolik sistem analizi 

• Özel yapıların teknik özelliklerinin belirlenmesi 

• Toplanan verilerin yönetimi, organizasyonu ve paylaşımı için 

İdarenin ihtiyaç ve tanımlamalarına göre veritabanı oluşturul-

ması 

Özel yapıların 
ve şebekelerin 
topoğrafik alımı 
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HİDROLİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE
 TANIMLAMA

CBS (GIS ) SİSTEMLERİ 
Su şebekelerinde kullanılan ve var olan  bilgiyi anlık elde etmek ve 
bilginin entegrasyonunu sağlamak için en gelişmiş teknolojidir.  

Ekip olarak CBS tasarımı, uygulaması ve bakımı konusunda uz-

manlaşılmıştır. Toplanan veriler İdarenin veri tabanına uygun bir 

şekilde entegre edilir. Ulusal ve uluslararası çözüm ortakları  öl-

çüm çalışmalarını da CBS’ye entegre edecek şekilde yürütür. 

Coğrafi bilgi
sistemleri 
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SUFEN PROJE

www.idrostudi.it
www.areasciencepark.it

BAĞLICA MAH. 
GÜMÜŞHAN CAD. 
BAŞKENT KONAKLARI 
NO: 12/3 
ETİMESGUT-ANKARA 

Tel : +90 (312) 479 79 56 
bilgi@sufen.com.tr

www.sufen.com.tr

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ


