
 

  

ESP 600 – FİLTRE ÜNİTELERİ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yüksek verimli  
eşanjör 

 Filtre ünitesi gövdesine entegre edilmiş ısı 

eşanjörü sayesinde sıcak gaz-partikül 

emisyonlarında bulunan ısı enerjisi geri 

kazanılır.  

 Eşanjör tamamen 304. Kalite paslanmaz 

çelikten üretilir.  

 Yüksek verimliliğe sahip bu eşanjörlerde, 

kapasite ve su miktarına bağlı olarak, su 

sıcaklığı 40-65°C’a kadar çıkabilmektedir. 

 Geri kazanılan bu ısı enerjisi, boyahane 

ihtiyaçlarına uygun şekilde sıcak su elde 

edilmesi için kullanılarak, işletme için enerji 

tasarrufu sağlar. 

                   ESP-600 filtre ünitesi sunduğu bu 

enerji tasarrufu sayesinde, kullanıcılarına 

işletme giderlerinde büyük avantaj 

sağlamaktadır. 

 ESP-600 filtre ünitesi tekstil 

sektöründe kumaş boyahane ve terbiye 

tesislerinde açığa çıkan yağlı toz, duman ve 

koku emisyonlarını filtre etmek için kullanılır. 

 Tekstil sektöründe RAM / RAMÖZ hatlarında 

açığa çıkan sıcak baca gaz emisyonlarını filtre 

etmek, aynı zamanda ısı geri kazanımı 

sağlamak amacıyla kullanılır. 

 Alüminyum enjeksiyon preslerinde ise, kalıp 

yağlama nedeniyle açığa çıkan yağlı gaz 

emisyonlarını filtre etmek amacıyla kullanılır.  

 Elektrostatik filtrasyon tekniği ile çalışan ESP-

600 filtre ünitesi pulverize sıvı zerreleri ve 

partikül emisyonlarının söz konusu olduğu 

benzer uygulamalarda da kullanılmaktadır. 

Elektrostatik filtre kasetleri 

 ESP-600 elektrostatik filtre 

teknolojisini kullanarak yağ buharlarını ve 0,5 

ila 10 mikron arasındaki partikülleri %95-98 

oranında filtre eder.  

 ESP-600 filtre ünitesi iyonizer bölümünde 

12000 Volt yüksek gerilim oluşturularak, kirli 

gaz emisyonları içinde bulunan partikülleri etkili 

şekilde iyonize eder. Daha sonra bu iyonize 

olmuş olan partikülleri toplama plakalarında 

yakalayarak havadan ayrıştırır. 

 Bu sayede filtre ünitesini terk eden hava 

çevreye herhangi bir zarar vermez. Filtre 

sonrası çıkan hava rahatlıkla dış ortama verilir.  

 ESP- 600 filtre ünitesi uygulanan 

Brückner marka RAM makinalarında fikse 

esnasında koku ölçümleri TS EN 13725 

standardına göre akredite çevre 

laboratuvarlarında yapılmıştır. Ölçüm sonuçları 

270 - 300 KB/m³ olarak elde edilmiştir.  

                   ES P-600 filtre ünitesi gelişmiş 

kontrol paneli sayesinde, filtre üzerinde 

yapılması gereken tüm kontrolleri otomatik 

olarak gerçekleştirir. Kullanıcı sadece sisteme 

yol verir. 

 10.1” büyüklükteki renkli – dokunmatik 

operatör paneli sayesinde kullanımı çok 

kolaydır. 



*** Değişiklik hakkımız saklıdır. 

 

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yıkama suyu ıstıcı 
eşanjörü 

 

 
 Kestel -Bursa  

Uygulama Fotoğrafı / Brückner marka 8 Kabinli RAM Makinası 
Ayda ortlama 25-30 MWh  (25000-30000 kWh) enerji tasarrufu sağlamakatdır.  

 
 

 Modüler yapısı sayesinde yerinde kolay montaj 

imkanı.  

 Otomatik filtre temizleme sistemi ile etkili ve 

kolay bakım özelliği.  

 Filtre ünitesi içinde bulunan elektrostatik filtre 

modülü ve ısı eşanjör modülü otomatik olarak 

kolayca temizlenir. 

 Operatör sadece otomatik temizleme için 

gerekli kimyasal ve su seviyesinin kontrolünü 

yapar.  

 Temizleme için ihtiyaç duyulan sıcak su 

                  ESP -600 filtre ünitesine entegre 

edilmiş elektrikli veya buharlı ısıtıcılarla 

otomatik olarak elde edilir.  

 Yıkama sonunda biriken yağlı temizleme 

suyunun kolay tahliye özelliği. 

 10 inch dokunmatik renkli kontrol paneli 

üzerinden kolayca otomatik yıkama başlama ve 

sonlandırma özelliği. 

 ESP-600 standart olarak kirli hava giriş ve temiz 

hava çıkışı sol tarafta olacak şekilde üretilir. 

Montaj pozisyonuna bağlı olarak, hava giriş-

çıkışları sağ tarafta olacak şekilde de üretilir. 

  

                   ESP -600 filtre ünitesi gövdesi 

tamamen 304. Kalite paslanmaz çelikten 

mamuldür.  

 Korozyon ve aşınmalara karşı uzun ömür. 

       ES P-600 filtre ünitesi düşük basınç 

kaybına sahiptir. Bu nedenle ekstra fan 

kullanılmasına gerek kalmaz. Genellikle RAM 

üzerindeki mevcut fanlar yeterli olur. 

 ESP-600 Filtre ünitesi ile birlikte yangın riskini 

minimize etmek için opsiyonel otomatik yangın 

söndürme seçeneği sunulmaktadır.  

 Filtre ünitesi altında bulunan tahliye 

bölmesinde biriken yağlı ve kirli sıvı atıkların 

kolay tahliye imkanı. 

 

10 inch dokunmatik kontrol paneli 


