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DKT - Nötralizasyon Kabı 
 

Yoğuşmalı kombilerde ve kazanlarda oluşan 
kondanse suyu nötralize etmek amacıyla 
kullanılmaktadır. 
 
Yoğuşan su pH 3 gibi bir değerdedir ve asidik 
olduğundan çevreye ve kanalizasyon 
sistemine zarar vermektedir. 
 
Kondans / yoğuşma suyu kanalizasyona 
deşarj edilmeden önce DKT tankından 
geçirilerek çıkış suyu pH 5,5-8,5 gibi daha 
nötr bir değere yükseltilir. 

 
 
Tankın içindeki Kalsiyum karbonat asitlerle reaksiyona girer ve zararsız doğal tuzlarla CO2'ye dönüşür. 
Tuzlar tortu halinde tank dibine çöker, CO2 suyla karışarak karbonik asit oluşur ve bu karbonik asitler 
alkali atıkları nötralize eder. 

Nötralize olmuş sıvı kanalizasyona gönderilebilir.
 

Yoğuşmalı kazanlarda kullanılan nötralizasyon tanklarımız: 
Dış Ölçüler - cm 

Sipariş Kodu  Kapasite max. Debi   Genişlik  /  Derinlik  /  Yükseklik Giriş / Çıkış 

YN.DKT.0250    250 kW     28 l/h  40   /   30   /   23             1”      . 
YN.DKT.0350    350 kW     36 l/h  40   /   30   /   30             1”      .   
YN.DKT.0500    500 kW     50 l/h  40   /   30   /   30             1”      . 
YN.DKT.0750    750 kW     80 l/h  60   /   40   /   30             1”      . 
YN.DKT.1000     1.000 kW    105 l/h  60   /   40   /   30             1”      . 
YN.DKT.1500             1.500 kW    170 l/h              60   /   40   /   34          1 1/2”   .  
YN.DKT.2500             2.500 kW    265 l/h              60   /   40   /   45          1 1/2”   .  
YN.DKT.3500             3.500 kW    400 l/h  80   /   60   /   50                  1 1/2”   .

 
 

 
Hidroklorik Asit ile Kimyasal Tepkime Örneği: 

 
CaCO2 + HCl = CaCl2 + CO2 

 
(CO2 havaya karışır) 

 

 
Nötralizasyon Tankı özellikleri: 
•   Mevzuata uygun 
•   Tank malzemesi PP veya HDPE’dir 
•   Kurulumu ve kullanımı kolaydır 
•   Bakım ve temizliği kolaydır 
 

 
 
•   Uygun fiyatlı ve etkili bir sistemdir 
•   Değişik ölçülerde ve kapasitelerde imal edilebilir 
•   Dozlama ve ventilasyon borusu opsiyoneldir 
•   Numune alma vanası opsiyoneldir 
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Dikkat edilmesi gerekenler: 

• Nötralizasyon taşları en az %90 
kalsiyum karbonat içermelidir. Eğer bu oran 
düşük ise kimyasal reaksiyonda etkisiz 
parçacıklar dökülür ve tank içinde çamur 
oluşur. Zamanda, kimyasal reaksiyonu ve sıvı 
akışını önler. 

• Tank için uygun boyutun belirlenmesi ısı 
yüklerine göre yapılır. Nitelikli kişilerce bu 
boyutlandırmanın yapılması gerekir. 

• Tank içindeki kalsiyum karbonatların 
belirlenen seviyenin altına düşmesi 
durumunda yenileri takviye edilir. 

• Belirli periyotlarda alınan sıvı 
numunelerinde pH istenen seviyenin altında 
ise taş seviyesi kontrol edilir. 
 

 
 
 
 
Garanti Şartları: 

• Malzeme ve imalat hatalarına karşı tank 2 yıl garantilidir. 

• Darbeye bağlı hasarlar ve yanlış montajlar garanti kapsamında değildir. 
 
 
 

 

Nötralizasyon kabı kullanılmazsa! 
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