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Endüstriyel Tip



AIRGREEN Elektrostat�k filtre c�hazlarımızın ESP hücreler� tamamı paslanmaz çel�kten mamul olup, 
hücre yapısı, kab�n tasarımı, elektron�k kart ve trafosuyla kal�te ve ver�ml�l�kte fark yaratmaktadır. 

2018 yılının son çeyreğ�nde, Elektrostat�k filtre c�hazlarını AİRGREEN markamızla �mal etmeye 
başladık.

Amacımız, AIRGREEN markamızın sadece yurt �ç�nde değ�l yurt dışında da kal�tes� ve standartlara 

Elektrostat�k filtre c�hazlarımızı restoran ve profesyonel mutfakların davlumbaz egzostlarının yanı 
sıra, endüstr�yel tes�sler�n baca yağ, �s, duman part�kül ve koku sorunlarının çözümünde de 
kullanılacak modeller�yle �ht�yaca uygun şek�lde �mal etmektey�z. Bu arada, ESP c�hazlarımızla �lg�l� 
uluslararası geçerl�l�ğ� olan standartların sert�fikalarının alınması �ç�n gerekl� �şlemlere başlanmış 
olup, bunların tamamlanmasıyla b�rl�kte  yurt dışına da �hracat yapılması hedeflenmekted�r.
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1
Duman ve yağ ile sürüklenen egzost gazı 

2
Hava akımı bölücü ve ön filtre 3

Elektrik

7

Yağ, duman ve toz parçacıkları içinde negatif
yük artmak sureti ile 0.001/s içinde saflaştırılmış
gaz, pozitif yüklü anot tüpleri tarafından yokedilmektedir.

Temiz Hava10

Katot iğneleri

54
Anot Tüpü

8 Yüksek voltajla güçlendirilmiş katot çubuklar sayesinde her biri 100 milyondan daha
yüksek bir yoğunluğa sahip korona boşaltma elektronları üretilir.

9

Nemli ve sisli ortamda hava, kolaylıkla iyonize olabilir. Eğer bu hava enerji iletim
hatlarında faz iletkenlerinin yüzeyinde iyonize olursa mor ışıklı halkalar görülür
ve bu olaya "Korona" denir.

*

Airgreen Elektrostatik Filtre Cihazı Nasıl Çalışır

Diğer elektrostatik filtre cihazlarıyla kıyaslandığında Airgreen elektrostatik filtre cihazı oldukça düşük bir basınç 
düşümüne sebep olur ve çoğu uygulamada havalandırma sistemi için kullanılacak fandan daha yüksek basınçlı bir fana ihtiyaç 
duyulmaz ve bu nedenle toplam enerji tüketiminde yüksek verim sağlanır.

Güç kaynağı vasıtasıyla oluşturulan negatif elektrostatik alan tarafından negatif yüklenen yağ ve duman parçacıkları, 
pozitif yükle yüklenen silindirik anot tüpü tarafından yakalanır ve bu sayede egzost dumanı, içerdiği yağ, is gibi kirleticilerden  
temizlenerek dış ortama salınır. 

Elektrostatik filtre cihazı ara sıra gerçekleşen rastgele çarpışmalar nedeniyle değil, elektrik alanı içerisindeki yağ ve duman 
partiküllerinin temel şarj olma prensiplerine bağlı olarak yüklenme ilkesine uygun olarak çalışır. Negatif yüklü partiküller pozitif 
yüklü anot bölümünde toplanır ve böylece oldukça yüksek bir hava temizleme verimliliğine ulaşılır.

Elektrostatik filtre cihazı, yüksek voltajlı elektrik alanının katot iğneleri tarafından, saçılan elektronların egzoz havasındaki 
moleküllerle çarpışmasıyla negatif yüklü iyonlar oluşturur ve oluşan negatif iyonlar anot tüpünde toplanarak egzost havasının 
duman ve yağ partiküllerinden ayrıştırılmasını sağlar.

Elektronların küçük boyutları ve yüksek yoğunlukta yük boşaltmaları sayesinde egzost havasındaki yağ ve duman 
kolaylıkla iyonize edilebilir.

Seramik izolatör 

6 Katot iğne çerçevesi
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Model

Hava
Kapasitesi Ebat (mm) Ağırlık

Net
Tüketimi

Enerji

m3/h L W H KG KW
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AG-ESP-24K
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Yangın Damperi
Redüksiyon b

Yangın Damperi

Ön Görünüm

L

H

W



Environmental Solutions
Elektrostatik Filtre (ESP)



Environmental Solutions
Elektrostatik Filtre (ESP)

4200

100

500

100

500

Baca Gazı
170°C

Hava
110°C

H
ava

30°C

Su 25°C

Su 55°C

Baca Gazı
60°C

Elektrostatik filtreye girecek olan havanın sıcaklığı, sistemin çalışabilmesi için 70C ve altı olmak zorunda. 

Isı geri kazanım sisteminin amacı yapmış olduğunuz bu harcamanın firmaya yük olmasını kaldırmak. bu sistemi enerji geri 
kazanım olarakta kullanma imkanını size sunmaktır. 

Ram makinesinin 180 °C fikse yaptığını düşünürsek;

180°C (fikse sıcaklığı) - 60°C (elektrostatik filtrenin düşürdüğü sıcaklık) = Δt 120 °C olur.

Biz firmanın sıcak su ihtiyacı varsa sadece havadan suya, su ihtiyacı çok değil ise ya da yoksa, havadan havaya ve havadan 
suya ısı geri kazanımı ile yapılan harcamayı kendini geri ödeyen ve orta vadede para kazandıran bir yatırıma çeviriyoruz. 

Ram cihazınızın çalışma sıcaklığı 210C ile 140C arasında değiştiğini düşünürsek burada atılan bir enerji olduğunu görürüz. 

Isı Geri Kazanım Cihazı
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Elektrostatik filtre ve bileşenlerine özel olarak programlanan dokunmatik ekranlı panel sayesinde cihazınızın çalışma 
durumunu anlık olarak gözetleyebilirsiniz. Programlanabilir panel sayesinde, cihaz bakımlarını otomatik olarak yapmaktadır. 
Cihaz için en önemli olan temizlik sorunu, istediğiniz şekilde süre ayarları yapabileceğiniz otomatik yıkama sistemi sayesinde 
çözülmektedir.

Kumanda Paneli ve Otomatik Yıkama Sistemi
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Maksimize edilmiş taç petek şeklindeki yapı yük boşaltma istikrarı ve elektrik alan yoğunluğu
sağlaması nedeniyle maksimum arıtma verimliliği sağlar.

Bakım ve temizlik işlemleri sırasında kolayca deforme olmaya uygun diğer geleneksel
yapılarla karşılaştırıldığında üstün mekanik dayanım özelliğine sahiptir.

Silindirik Bal Peteği Yapılı Özel İç Üniteler

Epoksi reçineyle kaplı, yüksek frekans ve yüksek voltaja sahip katı haldeki transformatör,
yarım köprülü konvertör ile kontrol edilir ve bu sayede istikrarlı, enerji tasarrufu
yüksek ve güçlüdür.

Yüksek Performanslı Güç Kaynağı

Ürünümüz CE sertifikalıdır ve uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlar tarafından
testleri yapılmıştır.

Uluslararası Standartlarda Güvenlik
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Airgreen Elektrostatik Filtre Cihazını Kullanmanın Avantajları

Yağ buharı Toplama Verimi > 99%
Partikül Toplama Verimi > 99%

2- Elektrostatik Filtre sisteminin atık yağ toplama kalitesi çok yüksektir ve toplanan ya yakıt olarak kullanılabilecek kadar 
yüksek saflıktadır.

3- Yangın tehlikelerine karşı maksimum güvenliklidir. Elektrik koruma fonksiyonlarını yerine getirir, yüksek verimlilikle alev 
tespit etme ve yok etme sistemiyle öngörülemez yangın hasarlarına sebep olmaz ve daha alev oluşmadan müdahalede 
bulunur.

4- Modüler yapısı ve çoklu güç kontrolü sayesinde güç kaynaklarından biri hasar alsa bile tüm sistemin performansının düzgün 
bir şekilde devam etmesi garanti altına alınır.

1- Yüksek Verimlilik:

5- Temizliği ve bakımı kolaydır. Filtre iç hücreleri kolaylıkla yıkanabilir ve hücrelere kapak vasıtasıyla kolaylıkla ulaşılabilir. 
 

Yatırım Avantajları

 Günde 24 saat yılda 330 gün çalışan beş odacıklı ram cihazınızın olduğunu düşünelim, bu cihaz için 12000 m3/h 'lik 
kapasiteye sahip elektrostatik filtre cihazı öneririz. Ortalama duman konsantrasyonu 470 mg/m3 'tür, bu şartlar altında günde 
toplanan atık yağ miktarı:

 Özellikle yağ yüklü dumanla mücadele etmek için tasarlanan Elektrostatik filtre cihazımız sadece termofikaj işlemi 
sırasında açığa çıkan solvent esaslı yan tekstil ürünlerinin buharlaşmasından kaynaklı egzost emisyon değerlerini düşürmekte 
oldukça iyi bir çözüm sunmakla kalmaz aynı zamanda yüksek yağ buharı toplama ve temizleme kapasitesine sahip olması 
nedeniyle muhteşem bir yatırımdır.

Q= C*V*H* = 470*12000*24*10-6 *0,99 = 134 kg dır.
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