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UGMA Air Purifier UGM-AP-100-1 Mikrobiyal Jel       

Hava Temizleme cihazı virüs, bakteri, maya, küf, 

küf sporları, alerjenler, partiküller ve zararlı gazları                

% 99,9 oranına kadar süzerek iç ortam hava                                          

kalitesini arttırır. 



Soluduğunuz her          

nefeste, çıplak gözle 

görülmeyen                           

mikroskobik boyuttaki 

pek çok zararlı gaz,                  

alerjen, mikroorganizma 

ve bakteriler                

vücuda taşınır.  

Evinizde, kapalı mekanlarda                      

bulunan ve soluduğunuz havada                    

süzülen bu zararlı mikroorganizmalar 

ile partiküller sizlerin, sevdiklerinizin 

sağlığını tehlikeye atabilir.     

Yaşam alanlarında havanın temiz                  

olması insan sağlığı için büyük önem                           

taşımaktadır ve günlük  yaşantıda               

artık bir ihtiyaç haline gelmiştir.                         

UGMA Air  Purifier UGM-AP-100-1                         

yüksek performansı ve zarif tasarımı ile 

size kaliteli, ferah bir yaşam alanı sunar. 



Hem evinize 

hem de zorlu 

çalışma                       

koşullarına                  

uygun, sağlam 

uzun ömürlü   

gövde 

Verimli hava 

akışı sağlayan                        

yönlendirici 

Açma/kapama,                    

çalışma modu 

ayarlanmasını 

sağlayan               

kontrol paneli 

Filtre sıkıştırma 

aparatı 

Tutamaç 

AC Fan 

Mekanınızda                 

sağlıklı hava akışı için, 

özel  tasarlanmış             

hava çıkış menfezleri 

UGMA Filtre 

Aktif Karbon Filtre 

Mekanınızda sağlıklı      

hava akışı için, özel                     

tasarlanmış hava emiş 

menfezleri 
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Ortamda bulunan zararlı gazlar, mikroorganizmalar ve partiküller hava emiş                            

menfezlerinden geçer. Emiş menfezinden geçen zararlı gazlar Aktif karbon filtre ile  %90’ın 

üzerinde tutulur. Ortamdaki zararlı mikroorganizma ve partiküller de UGMA filtre ile %99,9 

oranında filtre edilir. Filtrelenmiş temiz hava yüksek verimli yönlendirici ile çıkış menfezine 

yönlendirilerek ortama verilir.  

 

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bir çok kurum  hastalıklardan korunmak adına    

uygun havalandırma sistemlerinin kullanılmasını teşvik ediyor ve solunan havanın                     

temizliğine vurgu yapıyor.  UGM-AP-100-1 Mikrobiyal Jel Hava Temizleme Cihazı sizlere              

sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor. 
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Geriye Eğik Kanatlı Santrifuj Fan 

Devir sayıları yük altında fazla değişmez. Hız kontrol devresi 

ile devir sayıları ayarlanabilir. 5 farklı hava debisi için                      

ayarlanabilir en yüksek motor teknolojisine sahiptir. Yapılma                       

şekilleri ile diğer motorlu fanlara göre devamlı bakım                  

gerektirmez. Hijyenik temiz havayı ortama verir.  

Aktif Karbon Filtre 

 

Aktif karbon filtrenin gaz moleküllerini                             

yakalama ve  tutma özelliği bulunur. Aktif                     

karbon filtrenin yüzeyi milyonlarca ufak                                                 

gözenekten oluşur. Bu gözenekler sayesinde            

birçok koku yayan zehirli gazlar ve kir tutulur.  

Granül doldurulmuş, 23 mm kalınlığında,                                     

adsorbanı  çok yüksek aktif karbon filtre                     

kullanılmıştır. 

Hava Akış Modeli 

Hava akış simülasyon testleri yapıldıktan sonra                 

oluşturulan emiş ve üfleme menfezleri sayesinde             

türbülans oluşmadan laminer bir akış sağlanarak; kirli 

hava emilir, filtre edilir, filtrelenmiş temiz hava ortama                

verilir. Bu sayede ortam havası yüksek verimli şekilde 

temizlenir. Ortamdaki tüm partikülleri aşağıya                

yönlendiren ve bulaş riskini en aza indiren benzersiz 

bir  tasarıma sahip UGM-AP-100-1 ile her ortamda en 

sağlıklı ve en güvenilir hava akış modeli sağlanmıştır. 

UGMA Filtre 

 

Üç katmanlı yapıdan oluşur. UGMA filtre virüs, 

bakteri, maya, küf, küf sporları, alerjenler gibi 

tüm mikrobiyal ajanları ve tüm zararlı                   

partikülleri %99,9 oranında filtre eder.                 

Organik, inorganik gazlar ve kötü kokuları yok 

eder. UGMA Filtre vakumlu pakette 2 yıl,            

paket açıldıktan sonra 2 ay kullanım ömrüne 

sahiptir.  



AÇMA/KAPATMA 

DÜĞMESİ  
Cihazın açılıp              

kapanmasını sağlar.       

SERVİS TUŞLARI 

MODE/OK DÜĞMESİ 

VE YÖNLENDİRME 

TUŞLARI  
Uyku, düşük, orta, 

yüksek ve turbo                  

derecede kademeli 

güç ayarları                       

yapılabilmektedir.                
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UGMA AIR PURIFIER UGM-AP-100-1 şık tasarımı ile çoğu hava temizleyicisinin aksine düşük 

bir çalışma gürültüsüne sahiptir. Bulunduğu ortamda onun varlığını yalnızca soluduğunuz           

temiz hava ile hissedebilirsiniz. 

UYKU  
MOD 

37 dB(A) 

DÜŞÜK  
MOD 

41 dB(A) 

ORTA  
MOD 

47 dB(A) 

YÜKSEK  
MOD 

53 dB(A) 

TURBO  
MOD 

57 dB(A) 
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 Ev 

 Mağazalar 

 Marketler 

 Okullar ve dershaneler  

 Ofisler  

 Kreşler  

 Bekleme salonları  

 Spor salonları  

 Otel odaları  

 Toplantı salonları  

 Muayene odaları  

 Restoran ve kafeler  

 Yaşlı bakım evleri  

 Kamu binaları  

 Küçük işletmeler 

 Kuaförler  

 Güzellik salonları  

 Hastaneler ve eczaneler  
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BULUNDUĞUNUZ ORTAMDA GÜVENLE NEFES ALIN! 

UGM-AP-100-1 her türlü kapalı ortamda bulunan havayı toz, bakteri, zararlı                                            

mikroorganizma, polen, mantar, evcil hayvan alerjenleri, koku ve duman gibi zararlı                

partiküllerden arındırarak iç hava kalitesini artırır.  

Cihazdan maksimum verim alabilmek için cihazı, konumlandırılacağı alanda duvar                             

köşeleri yerine mahalin orta kısımlarına koyunuz. Duvara yakın koyacaksanız, duvardan 

en az 20 cm uzağa yerleştiriniz.  
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A 

C B HAVA MİKTARI  
 

150 m2 / 720 m3/h         

Kademe 1 / Uyku 250 m3/h         

Kademe 2 / Düşük 350 m3/h         

Kademe 3 / Orta 500 m3/h         

Kademe 4 / Yüksek 640 m3/h         

Kademe 5 / Turbo 720 m3/h         

Uzunluk (Ambalaj hariç) [mm] 350 

Genişlik (Ambalaj hariç) [mm] 460  

Yükseklik (Ambalaj hariç) [mm] 820 

Ağırlık (Ambalaj hariç) [kg] 33,5  

EBAT / AĞIRLIK  

UGMA Filtre  

Aktif Karbon Filtre  

Filtreleme verimliliği %99,99 

FİLTRE 

Dijital ekran   

Dokunmatik ekran  

Gece modu  

Turbo modu  

Sıcaklık göstergesi  

Led ışık  

Fan motor Geriye eğik kanatlı santrifuj fan 

Fan hız kademesi 5 

Çekilen güç (W) /Voltaj (V) / Akım (A)  155 W / 200-240 V/ 0.72 A  

Hava giriş Ön kapak üzerinde çift taraflı 

Hava çıkış UGMA hava yönlendirici 

ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR 
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 UGMA sınıfı filtrelerde basınç farkı başlangıçta 13 Pa, kullanım sonrası 32 Pa                   

seviyelerindedir.  

 Diğer filtrede basınç farkı başlangıçta 35 Pa, kullanım sonrası 101 Pa                               

seviyelerindedir. 

 Bu oranlar UGMA filtrelerinden geçen havanın diğer  filtrelere göre en az 3 kat              

daha fazla hava geçirgenliğine sahip olduğunu göstermektedir. 

 Düşük fark-basınç yüksek enerji verimliliği demektir. 

 Virüsler dahil bakteri, maya, küf, küf                

sporları ve alerjenler gibi türlerin hepsini 

tutabilmektir. 

 UGMA Filtre ,TS 13848 standardına göre ilk 

1 saatte mikroorganizmaları                                            

sıfırlamaktadır. 

 EN 14683 +AC standarına göre %99,9 

oranında mikroorganizmaları süzer. 

 Covid-19 virüsünü %98,76 oranında                      

filtrelediği tescil edilmiştir. 
UGMA yapısı ile ilk 1 saatte 

mikroorganizmalar  

sıfırlanır.  

Akış Hızı (m3/h) 

UGMA FİLTRE 
 
DİĞER FİLTRE 



/ugmaairfilter /ugmafiltre /ugmaairfilter 
/Filkim Filtre ve Kimya 

San. Tic. A.Ş. 

Tel: +90 216 212 5066  Faks: +90 216 540 0841 Mail: filkim@filkim.com 
ADRES: Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı KEYAP G1 Blok No: 110 34775  Ümraniye / İSTANBUL 

UGMA Filtrasyon Teknolojisi ürünleri; Türk  Standardı (TS 13848:2018), ISO 9001, ISO 

13485, CE , TÜV Austria ve Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Yeditepe Üniversitesi, SGS, 

Ekoteks laboratuvarı, TSE başta olmak üzere akredite kuruluşlarca etkinliği tescil 

edilmiştir. 

 

Dünyadaki en yüksek performanslı jel hava filtrasyon sistemi ile  UGMA insanlık                 

tarihinde ilk kez virüsler dahil gözle görülemeyen tüm organizmaları %99,9 oranında 

filtreleyen hava filtresi, tıbbi maske ve hava temizleme cihazları üretmektedir. 

Ürünlerimiz %100 Yerli üretimdir.  

FİLKİM FİLTRE VE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 

www.filkim.com 


