
JET-PULSE KOMPAKT KARTUŞ
FİLTRE ÜNİTESİ

ECOG SERİSİ

ENDÜSTRİYEL HAVA FİLTRASYON SİSTEMLERİ



GENEL ÖZELLİKLER

1

GENEL BAKIS

UYGULAMA ALANLARI

TAK & ÇALIŞTIR
Bomaksan marka ECO Serisi Jet-Pulse Kartuş 
filtre üniteleri kompakt tasarımı sayesinde 
daha az yer kaplar. Tüm aksesuarlarını 
üzerinde bulunduran tak/çalıştır bir cihazdır.

SESSİZ
Bomaksan marka ECO Serisi  Jet-Pulse Kartuş 
Filtre üniteleri özel olarak tasarlanmış 
susturucusu sayesinde fabrikanızın hava 
kalitesini ses kirliliği oluşturmadan arttırır.

SAĞLAM ve SIZDIRMAZ
Kabin yan ve üst kapakları, takviye profilleri ve 
şasinin tamamı uygun sac kalınlıklarında pres 
bükümlü, kaynaklı ve cıvata somun ile birleşti-
rilerek sızdırmazlığı sağlanmış olarak üretil-
mektedir.

KOLAY BAKIM
Bomaksan marka ECO Serisi Jet-Pulse Kartuş 
Filtre ünitelerinde kullanılan kartuş filtreler ve 
Toz Kovası , filtre bakımından doğan zaman ve 
işçilik maliyetlerinizi minimuma indirir.

FARK BASINÇ KONTROLLÜ TEMİZLİK
BOMAKSAN marka tüm Jet-Pulse filtre 
ünitelerinde, basınçlı hava ile temizlik fark 
basınç esasına göre çalışmaktadır. Bu sayede 
filtreler yalnızca gerektiğinde temizlenmekte 
ve basınçlı hava tüketimi azalmaktadır.

EKONOMİK
Bomaksan marka ECO Serisi Jet-Pulse Kartuş 
Filtre üniteleri kolay kurulumu sayesinde 
montaj maliyetinizi, iç mekanlarda çalışabilir 
özel tasarımı sayesinde de kanal maliyetlerinizi 
azaltır.
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Bakım Kapakları

Toz Kovası
Bakım Kapağı

Ses İzolasyonlu
Fan Kabini

Control
Panel

Temiz Oda 
Müdahale Kapağı

Kirli Hava
Giriş Manifoldu

Basınçlı Hava &
Elektrik Bağlantısı

Gıda

Kaynak Dumanı

Metal İşleme

Plazma / Lazer Kesim

İlaç ve Kimya

Toz Boya ve Kumlama



ÇALIŞMA PRENSİBİ
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ÖRNEK MONTAJ

Kirli hava, uygun çaplardaki kanallar ile kirli hava giriş manifolduna gelir.1

Entegre kıvılcım tutucu sayesinde, kirli hava ile gelen kıvılcımların filtreye zarar vermesi 
engellenir.

2

Toz partikülleri taşıyan kirli hava, yüksek verimli panel filtreler vasıtasıyla filtre edilir. 3

Temiz hava, ses izolasyonlu fan kabininden sessizce ortama verilir.4

Kirli Hava
Girişi

Temiz Hava
Çıkışı

Bomaksan marka ECO Serisi  Jet-Pulse Kartuş Filtre üniteleri özel belirlenmiş ölçüleri sayesinde 
tek parça halinde sevk edilebilmektedirler. Bu sayede ürün kullanılacak olan fabrikaya tüm 
aksesuarları üzerinde ve önceden ayarlanmış şekilde sevk edilmektedir. Hava ve elektrik 
bağlantıları sağlandıktan sonra filtre üniteniz çalışmaya hazır hale gelmektedir.

TAK&ÇALIŞTIR CİHAZ
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AKSESUARLAR
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İstenilen debi ve basıncı karşılamaya 
yönelik, santrifüj tip, standartlara 
uygun, direkt akuple motoru ile sessiz 
ve titreşimsiz çalışacak şekilde 
üretilmektedir. Fan rotorları standart 
olarak çelik sacdan mamuldür. Özel 
tezgahlarda dinamik ve statik 
balansları alınmıştır.

Patlaç valfler, alüminyum pres döküm 
gövdeden mamül olup 1½” 
ebadındadır. 24V DC standart 
voltajda çalışmaktadır. Hava tüpü ise 
basınçlı kap tekniğine uygun, iki 
patlama aralığında yeterli havayı 
depolayabilecek büyüklükte 
üretilmektedir.

FAN
%80 Selüloz %20 Polyester üzeri  
nanofiber kaplı, F9 filtrasyon 
verimine sahip kartuş filtreler ECO 
serisinde standart olarak kullanıl-
maktadır. Özel PLEAT-LOCK plisele-
me tekniği sayesinde plise aralıkları 
her zaman eşit olmaktadır.
(Daha fazla detay için Sf. 4) 

Kompresörden gelen basınçlı 
havanın, hava tüpüne doğru basınçta 
ve kuru olarak iletilmesin yardımcı 
olan ekipmandır. Bu sayede filtre 
temizleme basıncı kontrol altında 
tutularak filtrlerin zarar görmesi 
engellenir.

Toplanan tozun filtreden ayrılarak 
boşaltılmasına yarayan kolay 
sökülüp takılmaya elverişli, 
sızdırmazlık contasına sahip bir 
aksesuardır. Toz Kovasının kolayca 
üniteden ayırılıp takılabilmesi için 
tüm ECO serisi ünitelerde toz kovası 
rampası bulunmaktadır.

BASINÇLI HAVA REGÜLATÖRÜ

TOZ KOVASI

KARTUŞ FİLTRE

PATLAÇ VALF ve HAVA TÜPÜ

Bomaksan marka ECO serisi 
Jet-Pulse Kartuş Filtre Ünitelerinde 
yer alan özel tasarım led şerit, 
çalışıyor/duruyor ve arıza bildirimi 
için 3 renkli gösterir. Üniteye şık bir 
görünüm kazandıran led şerit, 
ayrıca operatörün dikkatini çekecek 
şekilde tasarlanmıştır.

LED ARIZA GÖSTERGESİ 

Fan motorunu kumanda eden, termik 
şaltere, kontaktöre, motor koruma 
rölesine, çalışıyor/arızalı lambalarına, 
filtre dolu ikaz lambasına, acil stop 
düğmesine, fan çalıştırma düğmesine 
ve çalışma sayacına sahip panodur. 
Patlaç kumanda ünitesi, fan kumanda 
panosunun içerisinde yer almaktadır.

FAN ve PATLAÇ KUMANDA PANOSU

ATEX sertifikalı, farklı kapasitelere 
uygun ex-proof motor ve fan 
kullanılmaktadır. 

EX-PROOF FAN ve MOTOR

Patlaç bobinlerinin, patlayıcı ve 
tehlikeli ortamların dışarısında 
tutulmasını sağlayan  kutudur. 
Ayrıca elektrik ekipmanını zorlu 
ortamlara karşı korumaya yarar.

PILOT BOX ve EX-PROOF BOBİNLER

Paslanmaz çelikten mamül, ATEX 
sertifikalı, özel patlama kapağı 
kullanılmaktadır.

PATLAMA KAPAĞI

EX-PROOF AKSESUARLAROPSIYONEL AKSESUARLAR

STANDART AKSESUARLAR

Bomaksan mühendislerince özel olarak tasarlanan, filtre 
ünitesi kirli hava girişinde yer alan kıvılcım ayırıcıdır.

ENTEGRE KIVILCIM TUTUCU
ECO Serisi filtre ünitelerinin sessiz bir şekilde çalışmasını 
sağlayan, ses izolasyon kabinidir.

SES İZOLASYONLU FAN KABİNİ

7” Dokunmatik lcd panel, PLC 
kontrollüdür ve bir çok operasyonun 
kolay bir şekilde yönetilmesini ve 
cihaz üzeri sensörlerin izlenmesini 
sağlar. Sahip olduğu iletişim 
protokolleri sayesinde endüstri 4.0 
platformlarına hızlı adaptasyon 
sağlar. 

7” DOKUNMATİK LCD PANEL

ON OFF
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Last 240 h for next 
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15:06EN

SYSTEM ALERTS
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dP Value is increased 
too sharp

dP Value exceed the 
critical level

Filter leakage!!



KARTUŞ FİLTRE
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Bomaksan marka ECO serisi Jet-Pulse Kartuş Filtre ünitesinde yüksek verime 
sahip nanofiber kaplı kartuş filtreler, ECO+ serisi Jet-Pulse Kartuş Filtre 
üntelerinde ise ePTFE Membran kartuş filtreler kullanılmaktadır. Üstün 
pliseleme tekniği sayesinde plise aralıkları eşit olmakta ve filtrelerin daha iyi 
temizlenmesi sağlanmaktadır.  

Uygulama ve toz cinsine göre Bomaksan Mühendisleri size en uygun filtre 
malzemesini sunmaktadır. Tozun statik yüklenme özelliğinin olup olmaması, toz 
yoğunluğu, nem oranı gibi faktörlere göre kullanılabilen bazı filtre malzemeleri 
şunlardır;

polyMIGHT 55:  %100 spunbond non-woven polyester
polyMIGHT HO 55: polyMIGHT 55 üzeri hidrofobik kaplama
polyMIGHT ALU: polyMIGHT 55 üzeri alüminyum kaplama (Antistatik)
polyMIGHT PTFE 65: polyMIGHT 55 üzeri ePTFE membran kaplama
polyMIGHT ALU PTFE: polyMIGHT ALU üzeri ePTFE membran kaplama
nanoBLEND FR: %80 Selüloz %20 Polyester karışımı üzeri nanofiber kaplama

Hiçbir ek alete ihtiyaç duymadan hızlı ve kolay değişim imkanı sağlar

DIN EN 60335-2-69 standardına göre M sınıfı 0,4– 2 µ arası 
tozlarda %99,9’a varan filtre verimliliğine sahiptir.

Filtrasyon verimini kaybetmeden daha uzun süreli kullanım sağlar.

Bomaksan marka filtre ünitelerinde 
kullanılan kartuş filtreler, geleneksel 
filtrelerin aksine filtrasyonu filtrenin 
içerisinde değil yüzeyinde 
gerçekleştirirler. Bu sayede;

YÜZEYDERİN

Tozların filtre iç yapısına penetre etmesini engelleyerek filtrelerin ömrünü uzatır.
Daha düşük fark basıncı oluşturarak temizlenmesi için gerekli olan basınçlı hava tüketimini azaltır.
Daha yüksek filtrasyon verimi sağlar.

YÜZEY FILTRASYONU



ENDÜSTRİ 4.0
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Bomaksan marka ECO Serisi  Jet-Pulse Kompakt Kartuş Filtre ünitelerinde opsiyonel olarak yer 
alan özel kontrol ünitesi, endüstri 4.0 platformlarına hızlı entegrasyon özelliğine sahiptir. Bu kontrol 
üniteleri özel yazılımları ve donanımları sayesinde ekstra bir gateway’e ihtiyaç duymadan direkt 
olarak endüstri 4.0 platformlarına bağlanabilir.

ENDÜSTRİ 4.0 - HIZLI ADAPTASYON

İlk Çalıştırmada Tüm Deneyimi Elde Edin
Bomaksan B-Cloud sistemine bağlı olan cihazlar diğer makinelerin deneyimlerini de ilk 
çalıştıkları andan itibaren hafızalarında barındırır. Bu sayede en verimli çalışma şartları-
nı daha ilk çalıştırmada sahip olur. 

Büyük Verinin Parçası Olun
Bomaksan B-Cloud hizmeti satın alan tüm cihazlar aynı platform üzerinde verilerini 
biriktirmektedir. Bu sayede sizin ünitelerinizin verileri de Bomaksan B-Cloud hizmetine 
bağlı tüm cihazların verileri ile birlikte işlenir. 

Sürekli Gelişimin Gücünü Hissedin
Bomaksan B-Cloud sistemine bağlı cihazlardan elde edilen veriler, performans iyileştir-
meleri ile ilgili bilgi sağlar. Bu bilgiler cihazın daha iyi bir performans sergileyebilmesi 
için kullanılır.

Bomaksan kontrol ünitesi dilerseniz sahip olduğunuz endüstri 4.0 platformuna hızlı bağlanır, 
dilerseniz Bomaksan Bulut Sistemi B-Cloud hizmetini satın alarak tüm cihazlarınızı Bomaksan 
Bulut Sisteminden takip edebilirsiniz. Bomaksan B-Cloud hizmeti sayesinde;

BOMAKSAN BULUT SİSTEMİ - B-CLOUD

Bomaksan filtre üniteleri üzerinde bulunan sensörler ve yeni nesil kontrol paneli, 3. parti 
yazılımlara ve donanımlara hızlı bilgi gönderebilmek üzere tasarlanmıştır. Bu sayede Bomaksan 
B-Cloud hizmeti satın almazsanız bile kendi sahip olduğunuz endüstri 4.0 uygulamasına hızlı 
entegrasyon sağlayabilirsiniz.

KESTİRİMCİ BAKIM UYGULAMALARINA HIZLI ADAPTASYON
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Yetkili Sa�cı

Bomaksan, ürünlerdeki gelişmeler nedeniyle broşürde yer 
alan özellikleri önceden bildirim yapmaksızın değiş�rme 
hakkını saklı tutar.

Web: www.bomaksan.com
Mail: sa�s@bomaksan.com

GÜVENİLİR SÜRDÜRÜLEBİLİR DENEYİMLİ GLOBAL KALİTE ODAKLI
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