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Hakkımızda
Türkeli markası ile sektördeki uzun yıllardır oluşan deneyimimizi sizlere en uygun, ekonomik ve çevreye duyarlı
ürünler üreterek sunuyoruz. Gelişen teknolojiye de uyum sağlayarak ürün çeşitliliğimizi ihtiyacınız doğrultusunda
geliştiriyoruz.
Müşterilerine kalıcı çözümler üretmeyi amaçlayan Türkeli Filtre 1997 yılından beri birçok sektörde müşterilerine
işletme ekonomisi sağlayacak ürünler üreterek alternatifler geliştirmiştir.
Kalite Politikamız: Hizmet verdiğimiz alanlarda müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en uygun çözümler
üreterek, verimliliği arttırıp kalıcı müşteriler edinmektir.
Türkeli Filtre San. Tic. Ltd. Şti. olarak hedefimiz siz değerli müşterilerimizin filtre torbalarını en modern teknikler
ile imal etmektir. Türkeli Firmasının tek ilkesi hizmet verdiği müşterilerinin teknik problemlerine çok hızlı ve özel
çözümler sunmasıdır.
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İğneli Keçe Filtreler
Ülkemizde toz olan her yerde kullanılabilir. Çimento,
un, toz, şeker ve kömür fabrikalarında sıklıkla kullanılır.
Fabrika büyüdükçe kullanım ve tüketim de doğru
orantılı bir şekilde artar.
Jet Pulse adı verilen bir sistem içerisinde bu keçe
filtreler kullanılır. Bu sisteme toz toplama sistemi
adı da verilebilir. Ya silkeleme ya da ters hava basma
sistemiyle toz aşağıda toplanır. 400, 450, 500, 525,
550 gr/m2/ağırlık olarak gramajları vardır. Ham
maddesi %100 polyesterdir. Keçe özelliği olarak 5 çeşit
özellik şeklinde bulunabilir. Bunlar;
Gazeli; Üzerinde toz tutmasını engelleyen bir yapı
bulunmaktadır.
Hidrofob; Suya karşı yalıtması olan ve suyu üzerinde
hapsetmeyerek direkt aşağıya akıtan bir yapısı vardır.
Emprenyeli; Rutubetin yüksek olduğu yerlerde
değerlendirilir.
Antistatik; Bazı durumlarda ortamda bulunan tozlarda
elektrik yükü çok olabilir. Böyle bir durumda elektrik
yükleri birbirleriyle etkileşime girebilirler. Bu elektrik
yükleri etkileşime girdiklerinde ortamda yangın
oluşma riski doğurabilir. Bunu önlemek adına kumaşa
özel bir sistemle antistatik malzeme absorve edilerek
ürüne yalıtım kazandırılıyor. Eskiden bakır tel ile ürüne
bu özellik kazandırılırken, yeni teknoloji ile kumaşın
içerisine ufak kareler şeklinde bu teller yerleştiriliyor.

Nomex ve teflon; Isının çok yüksek olduğu yerlerde
kumaş cinsi itibariyle yüksek ısıya duyarlı maddeyle
kaplı olan bu ürünler ortamda bir yangın oluşmasını
önlemek için tasarlanmıştır. 250C ile başlar 600C’ye
kadar giden sıcaklıklarda bu ürünler tercih edilir. Nomex
sıcaklık olarak yaklaşık 250C’ye kadar dayanabilir.
Teflon ise yüksek ısıda dayanıklıdır.
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TORBA FİLTRE (SIVI)
Sıvı Torba Filtre Grupları
Torbalar Filtreler, akışkanlar ve kimyasallarla
gösterdikleri geniş uyumluluk nedeniyle ağırlıklı
olarak Polipropilen ve Polyester keçeden üretilirler.
Keçe torba filtreler, yüzey testleri yapılmış yüksek
kalitedeki liflerden üretilirler. Filtre keçesi üretimi
sırasında herhangi bir yapıştırıcı, bağlayıcı veya
silikon kullanılmaz.
Uygulama Alanları
•Endüstriye: Kartuş filtrelerin öncesinde kaba pislik
tutucu olarak kullanılır.
•Kimyasal: Asit , Alkali , Solvent, düşük vizkositeli
kimyasal akışkanlarda kullanılır.
•Gıda ve İçecek: Şişe, su ve proses suyu kaba
filtrasyonlarında kullanılır.
•Kaplama: Boya, Vernik kaba filtrasyonlarında
kullanılır.
•Diğer:
Elektronik,
petrokimya
ve
Farma
uygulamalarında kullanılır.

Kumaş Özellikleri
Yüksek filtrasyon sağlayan torba keçeler, kirlilik açısından
yüksek performans sağlar. Başlık olarak plastik ve metal
olarak iki çeşit sunulmaktadır. Genel olarak bütün torba
filtre haznelerine uygunluk göstermektedir.
Genel Özellikleri
• Maksimum Çalışma Sıcaklıkları: Yaklaşık 120° çalışabilir.
• Filtrasyon Dereceleri: 1 mikrondan başlayıp sırasıyla;
5, 10, 25, 50, 100, 150, 200 şeklinde devam etmektedir.
Ayrıca farklı ölçülerde ve ebatlarda özel olarak
üretimlerimizde mevcuttur. Numuneye göre ya da
birebir çizimlere göre özel işlemlerde yapılabilir.

NANWOVEN FİLTRE
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Tekstil materyalleri arasında özellikle dokuma ve nonwoven
kumaşlar, karmaşık yapıları ve uygun kalınlıkları sebebiyle
filtrasyonda kullanılmaya uygundurlar. Nonwoven kumaş
filtrelerin dokuma kumaş filtrelere göre avantajları şunlardır:
• Yüksek geçirgenlik
• Yüksek filtrasyon verimliliği
• Düşük bükülme eğilimi
• Dokuma kumaşlarda görülen iplik kaymasının olmaması
Nonwoven kumaşlar; membranlara, metal malzemeden
dokunmuş kumaşlara ve monofilament dokuma kumaşlara
nazaran daha kalın kesite ve hacimliliğe sahiptirler. Bu yüzden
nonwoven kumaşlar yüksek miktarda parçacık yüklemesi, uzun
ömür veya bir sıvı veya gaz akışının genel temizliği istendiği
zaman tercih edilirler. Nonwoven kumaşlar diğer kumaş
tiplerinin çoğuna nazaran daha ucuzdurlar.

İPEK TORBA FİLTRE (SIVI)
Naylonmonoflament Torba Filtreler
Bazı kimyasalların yapıları ve özellikleri gereği, diğer
torba filtrelere göre NMO torba filtreler daha verimli
ve kapasitesi daha geniş bir kullanım sunmaktadır.
NMO torba filtreler mükemmel filtrasyona sahip,
temizlenebilir torba filtre olarak kabul edilir. Filtrasyon
etkinliği de %90 civarında ön görülmektedir.
25 Mikron ve 1250 Mikron değer aralıklarında
bulunmaktadır. Nominal filtrasyon özelliğine sahip,
yüzeysel filtrelerdir. Bu özellik sayesinde gözenek
boyutunun daha altındaki partiküllerin geçişine izin
verirken, daha büyük boyutlu partiküllerin geçişini
engeller ve etkin bir filtrasyon sağlar.
Kimyasal, kaplama, endüstriyel, gıda ve içecek
proseslerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık göstermektedir. Max
çalışma sıcaklığı 170°’dir.
Kaba filtrasyon uygulamalarında (200 Mikron üzeri)
yüksek verimlilik göstermektedir.
Filtrasyon derecesi: 25 Mikrondan başlayarak; 1250
Mikron değer aralığına kadar bulunmaktadır.
Uygulama Alanları
• Kimyasal, kaplama, endüstriyel, gıda ve içecek
proseslerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
• Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık göstermektedir. Max
çalışma sıcaklığı 170°’dir.
• Kaba filtrasyon uygulamalarında (200 Mikron üzeri )
yüksek verimlilik göstermektedir.
• Filtrasyon derecesi: 25 Mikrondan başlayarak; 1250
Mikron değer aralığına kadar bulunmaktadır.

Ayrıca farklı ölçülerde ve ebatlarda özel olarak
üretimlerimizde mevcuttur. Numuneye göre ya da
birebir çizimlere göre özel işlemlerde yapılabilir.
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Sentetik Elyaf Rulo Filtreler
Sentetik Elyaf Rulo Filtreler, herhangi bir bağlayıcı
veya yapıştırıcı madde kullanılmaksızın sentetik
liflerin ısıl yolla birbirine bağlanması sonucu
oluşturulurlar. Hava çıkış yönüne doğru sıklaşan
gözenek yapısı sayesinde etkin bir filtrasyon elde
edilmesinin yanı sıra, düşük basınç azalması ve
yüksek toz tutma kapasitesi sağlarlar. Bazı çeşitleri
yıkanarak tekrar kullanılabilmesine karşın birçoğu
daha sağlıklı filtrasyon performansı sağlayan tek
kullanımlıktır. Nemden ve kimyasallarla temastan
etkilenmezler; fiziksel mukavemetleri yüksektir.

Teknik Özellikler
Filtre Malzemesi

Sentetik

Debi [m3/h/m2]
Yakalama [%]

5400 m3
% 90
250 Pa

Önerilen Son Basınç [Pa]
Sıcaklık Dayanımı [ºC]
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Gramaj [g/m2]

100°C
220 Gr/m2

Kalınlık [mm]

20 mm

Boy-En [mm]
*İstek üzerine özel şekil ve boyutta kesim yapılır*

20000 mm x 2000 mm

Cam Elyaf Rulo Filtreler
Cam Elyaf Rulo Filtreler, kokusuz, yanmayan cam
elyaftan temiz hava tarafı yoğunlaştırılmış olarak
imal edilmiştir; yapıları gereği yıkanarak tekrar
kullanılma özelliğine sahip değildirler.
Havalandırma sistemlerinde kaset içinde ön filtre ve
boya sisini tutucu boya kabinlerinde zemin filtresi
olarak kullanılır. Toz tutma verimleri % 82 - % 97
arasında değişir. Kurutma fırınları ve boya kabinlerinde
sirkülasyon havası filtrasyonunda kullanılan yüksek
sıcaklığa dayanıklı tipleri de mevcuttur.

Teknik Özellikler
Filtre Malzemesi

Cam

Debi [m3/h/m2]

2500-6300 m3

Yakalama [%]

% 97

Önerilen Son Basınç [Pa]
Sıcaklık Dayanımı [ºC]

250 Pa
150°C

Gramaj [g/m2]

270 gr/m2
50 mm

Kalınlık [mm]
Renk
Boy-En [mm]
*İstek üzerine özel şekil ve boyutta kesim yapılır*

Yeşil / Beyaz
20000 x 600
20000 x 700
20000 x 750
20000 x 800
20000 x 1000
20000 x 1500
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Tavan Filtreleri
Sentetik Tavan Filtreleri, yüksek kaliteli sentetik
yapıdaki liflerin termal yolla kademeli bir yapı
oluşturacak şekilde birbirine bağlanmasıyla üretilen
yüksek dayanıma sahip filtrelerdir.
Laminatlı dış yüzey sayesinde diğer sentetik elyaflara
nazaran kolay esnemeyen, mukavemet sağlayan
özelliğinin yanı sıra reçineli yapısı ile boya sisini tutucu
özelliğe sahiptir. Müşteri ihtiyacına ve talebine bağlı
olarak standart dışı ölçülerde ürün tedarik edilebilir.

Teknik Özellikler
Filtre Malzemesi
Yakalama [%]
Başlangıç Basınç Düşüşü [Pa]

Sentetik
900 m3
% 97
% 70 Pa

Önerilen Son Basınç [Pa]
Sıcaklık Dayanımı [ºC]

450 Pa
100°C

Gramaj [g/m2]

600 Gr/m2
25 mm

Debi [m3/h/m2]

Kalınlık [mm]
Boy-En [mm]
*İstek üzerine özel şekil ve boyutta kesim yapılır*
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20000 mm x 2000 mm x 25 mm

Teknik Sünger Filtreler
Teknik Sünger Rulo Filtreler, açık hücre veya kapalı
hücre şeklinde değişik yoğunluklarda ve renklerde
olabilen
Poliüretan
süngerlerden
meydana
gelirler. Elastik Polieter Süngerler, asidik ve kostik
solüsyonlara yüksek dayanıklılık gösterirler. Bununla
birlikte polyester süngerlere nazaran hidrolize daha
fazla dayanıklılık gösterirler ve daha fazla servis
ömrü sağlarlar. “Retikülasyon” adı verilen özel bir
proses sayesinde, filtre yapısını oluşturan tüm
gözeneklerin homojen büyüklükte açılması ve ağsı bir
yapı oluşturması sağlanır; böylece istenen nitelikte
PPI 10’dan PPI 80’e kadar farklı gözenek büyüklüğüne
sahip filtre yapısı oluşturulur.
(PPI=1 inchteki gözenek sayısı) Polyester Süngerlerin bir özelliği ise, şok çarpmalara karşı yüksek dayanıklılık
göstermesidir; ayrıca Polieter süngerlere karşın ışığa daha az duyarlıdır; etkilenmez. Hava filtrasyonu konusunda
her iki teknik sünger tipi ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. 1500*2000 mm ölçülerindedir.

Teknik Özellikler
Filtre Malzemesi

Polyester / Polieter

Debi [m3/h/m2]

3960 – 6660 m3
% 60 - % 80

Yakalama [%]
Başlangıç Basınç Düşüşü [Pa]
Önerilen Son Basınç [Pa]
Sıcaklık Dayanımı [ºC]
PPI
Dansite [kg/m3]
Renk
Kalınlık [mm]

<10 Pa
250 Pa
90 °C
10 ile 80 PPI
30 - 31
Siyah
5 / 10 / 20
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Panel Kaset Filtreler
Panel veya Kaset Filtreler, tabaka halindeki elyaf
filtre malzemesinin (sentetik elyaf, cam elyaf,
sünger vb.) standart veya özel ölçülerde kesilip,
sızdırmazlık sağlanmış karton veya galvaniz
çerçeveye yerleştirilmesi ile imal edilirler. Merkezi
havalandırma sistemlerinde ön filtre olarak
kullanılırlar. Sentetik elyaf malzemenin yanı sıra
müşteri talebine veya sistem gereksinimine bağlı
olarak cam elyaf, aktif karbon emdirilmiş süngerli
kaset filtreler, granül aktif karbon kaset filtreler,
galvaniz çerçeveli veya karton çerçeveli olarak
üretilmektedirler.

Standart Filtre ölçülerinin yanı sıra özel boyutlarda üretim yapılmasının yanı sıra, üretim sırasında alternatif olarak
gerçekleştirilen pileleme yöntemi sayesinde, geniş bir filtrasyon alanı yaratılarak filtrasyon performansında ve
servis ömründe artış sağlanır.
Teknik Özellikler
Filtre Malzemesi
Çerveve Malzemesi
Debi [m3/h/m2]
Yakalama [%]
Başlangıç Basınç Düşüşü [Pa]
Önerilen Son Basınç [Pa]
Sıcaklık Dayanımı [ºC]
Boyutlar (Boy-En-Yükseklik) [mm]
*İstek üzerine özel şekil ve boyutta
kesim yapılır*
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Sentetik Elyaf
Metal / Karton
1700 - 3400
80 - 85

Cam Elyaf
Metal / Karton
2500 - 6300
80 - 85

Sünger
Metal / Karton
9000 - 10800
60 - 80

Metal
Metal / Karton
1000
>90

55 - 65
350
100

55 - 65
350
100

<10
350
100

70
350
200

287x287x48
287x592x48
592x592x48

287x287x48
287x592x48
592x592x48

287x287x48
287x592x48
592x592x48

287x287x48
287x592x48
592x592x48

Torba Filtreler
Torba Filtreler, yüksek hava kalitesine ihtiyaç
duyulan temiz hava sistemlerinde ön ve son filtre
olarak kullanılır. Hedef filtrasyon derecelerinde
katı partiküllerin tutulmasını sağlayan sentetik lifli
non woven (örgüsüz) malzeme kullanılır ve yüksek
basınçta bile herhangi bir lif kaçışını engelleyen
spunbonded ayrı bir katman olarak sentetik elyaf
tabakayı sarar.
Standart ve özel ölçülerde dizayn edilerek
dikilen cepler, sızdırmazlık özelliği kazandırılmış
u-profil çerçeveler içerisine yerleştirilirler. Bu özel
konstrüksiyon bütün filtre yüzeyinin yüksek toz tutma
kapasitesini ve düzgün hava akımını sağlar. Filtre
çerçevesi isteğe göre plastik veya galvaniz olabilir.

FİLTRE SINIFI
Filtre Malzemesi
Debi [m3/h/m2]
Yakalama [%]
Başlangıç Basınç Düşüşü [Pa]
Önerilen Son Basınç [Pa]
Sıcaklık Dayanımı [ºC]
Renk
Cep Sayısı

F5

F6

F7

F8 - F9

Sentetik Elyaf
680 - 1360
>97

Sentetik Elyaf
790 - 1570
>96

Sentetik Elyaf
790 – 1570
>98

Sentetik Elyaf
790 - 1570
>99

45
450
80
Beyaz

65 - 75
450
80
Yeşil

86
450
80
Kırmızı

115 - 160
450
80
Sarı

3 veya 6

4 veya 8

4 veya 8

4 veya 8

287 x 592 x 300
287 x 592 x 500
287 x 592 x 600
287 x 592 x 635
592 x 592 x 300
592 x 592 x 500
592 x 592 x 600
592 x 592 x 635

287 x 592 x 300
287 x 592 x 500
287 x 592 x 600
287 x 592 x 635
592 x 592 x 300
592 x 592 x 500
592 x 592 x 600
592 x 592 x 635

287 x 592 x 300
287 x 592 x 500
287 x 592 x 600
287 x 592 x 635
592 x 592 x 300
592 x 592 x 500
592 x 592 x 600
592 x 592 x 635

287 x 592 x 300
Boyutlar (Boy-En-Yükseklik) [mm]
*İstek üzerine özel şekil ve boyutta 287 x 592 x 500
287 x 592 x 600
kesim yapılır*
287 x 592 x 635
592 x 592 x 300
592 x 592 x 500
592 x 592 x 600
592 x 592 x 635
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Kompakt Filtreler
Kompakt
Filtreler
hastaneler,
endüstriyel
uygulamalar, müzeler ve havaalanları gibi orta ve
yüksek hava kalitesine ihtiyaç duyulan yerlerde
kullanılır. Ayrıca bu filtreler, havadaki genel kirlilikleri,
toksik gazları engellemeye dönük olarak birinci veya
nihai filtre olarak kullanılırlar.
Yüksek hava akışı sağlamalarının yanı sıra uzun
bir servis ömrü ve yüksek seviyede kirlilik tutma
kapasitesine sahiptirler. Suya dayanıklı cam elyaftan
mamul filtre kağıdının pilelenmesi ve bir çerçeve
içine “V” şeklinde yerleştirilmesi ile imal edilmiştir.
Pileler arasında düzenli aralıklar sağlamak üzere
termoplastik ayırıcılar kullanılmıştır.
Özel dizayn sayesinde tozun, filtre kağıdı derinliği boyunca homojen olarak tutulması sağlanmıştır. Değişken
hava akımlı sistemlere uygundurlar. Filtreleme yüzeyleri yüksek, basınç kayıpları düşüktür. V şeklinde alüminyum
separatörleri ile imal edilmiş, yüksek kapasiteli ve yüksek sıcaklığa dayanan tipleri ve değiştirilebilen elemanlı
tipleri de mevcuttur.

Teknik Özellikler
Filtre Malzemesi
Debi [m3/h/m2]
Yakalama [%]
Başlangıç Basınç Düşüşü [Pa]
Önerilen Son Basınç [Pa]
Sıcaklık Dayanımı [ºC]
Boyutlar (Boy-En-Yükseklik) [mm]
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Cam Elyaf Kağıdı
2500 – 5000

Cam Elyaf Kağıdı
2500 – 5000

Cam Elyaf Kağıdı
2500 – 5000

95

98

99

120
600
65

140
600
65

140
600
65

592 x 592 x 292
490 x 592 x 292
287 x 592 x 292

592 x 592 x 292
490 x 592 x 292
287 x 592 x 292

592 x 592 x 292
490 x 592 x 292
287 x 592 x 292

Hepa Filtreler
Hepa filtreler özellikle ameliyathaneler, ilaç ve
mikroelektronik üretimi, nükleer teknik gibi
mükemmel hava kalitesine ihtiyaç duyulan yerlerde
kullanılır. Aerosoller, toksit tozlar, mantar, bakteri ve
virüsleri tutucu hidrofobik cam elyaf filtre kağıdının
alüminyum plakalar arasından geçirilmesi ile imal
edilirler. Filtre elemanının özel mini pile sistemi
mümkün olan en düşük dirençte yüksek filtrasyon
sağlamaktadır.

FİLTRE SINIFI
Filtre Malzemesi
Çerçeve Malzemesi
Debi [m3/h/m2]
Yakalama [%]
Başlangıç Basınç Düşüşü [Pa]
Önerilen Son Basınç [Pa]
Sıcaklık Dayanımı [ºC]

H11

H12

H13

H14

Cam Elyaf Kağıdı Cam Elyaf Kağıdı Cam Elyaf Kağıdı Cam Elyaf Kağıdı
MDF / Metal
MDF / Metal
MDF / Metal
MDF / Metal
600 – 2630
99

600 – 2630
99,5

600 – 2630
99,95

600 – 2630
99,995

250
600
65

215
600
65

280
600
65

280
600
65

287 x 592 x 300
Boyutlar (Boy-En-Yükseklik) [mm]
*İstek üzerine özel şekil ve boyutta 287 x 592 x 500
287 x 592 x 600
kesim yapılır*
287 x 592 x 635
592 x 592 x 300
592 x 592 x 500
592 x 592 x 600
592 x 592 x 635

287 x 592 x 300 287 x 592 x 300 287 x 592 x 300
287 x 592 x 500 287 x 592 x 500 287 x 592 x 500
287 x 592 x 600 287 x 592 x 600 287 x 592 x 600
287 x 592 x 635 287 x 592 x 635 287 x 592 x 635
592 x 592 x 300 592 x 592 x 300 592 x 592 x 300
592 x 592 x 500 592 x 592 x 500 592 x 592 x 500
592 x 592 x 600 592 x 592 x 600 592 x 592 x 600
592 x 592 x 635 592 x 592 x 635 592 x 592 x 635
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Silindirik Filtre
Makine sistemindeki hava emişinin uygun şekilde filtre
edilememesi sonucunda toz, kurum gibi partiküller
zamanla makine ve aksamlarına zarar verecek düzeye
gelirler. Mikron değeri doğru seçilmiş filtre kağıdı ile
üretimi yapılan hava filtreleri havada bulunan toz ve
partikülleri makine ve aksamlarına girmeden süzerek
performansı etkilemeden korunmasını ve uzun ömürlü
çalışmasını sağlar.
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