


UGMA; UGM-AP-60 Endüstriyel Hava Temizleme cihazı virüs, bakteri, 

maya, küf, küf sporları, alerjenler, partiküller ve zararlı gazları % 99,9 

oranına kadar süzerek iç ortam hava kalitesini arttırır. 

SONSUZ GÜVENLİK 



Soluduğunuz her          

nefeste, çıplak gözle 

görülmeyen                  

mikroskobik                        

boyuttaki pek çok 

zararlı gaz,                  

alerjen,                          

mikroorganizma ve 

bakteriler                

vücuda taşınır.  

Havanın temiz olması insan        

sağlığı için büyük önem                   

taşımaktadır ve günlük                    

yaşantıda artık bir ihtiyaç haline 

gelmiştir. Çalışma ve toplu            

yaşam alanlarında riskleri                                          

bertaraf ederek UGMA Air                           

Purifier UGM-AP-60 sizlere sağlıklı 

ve kaliteli bir yaşam sunar. 



Bir gıdanın bozulması; hammadde temini, taşınması, işlenmesi ve depolanması             

sırasında mikroorganizmaların gelişerek yüksek sayılara ulaştıklarının bir                        

göstergesidir.  

 

UGM-AP-60 Endüstriyel Hava Temizleme Cihazı ile; hava kaynaklı mikrobiyal           

ajanlar sıfırlanarak koruyucu kimyasal maddeler  kullanılmadan, doğal olarak 

ürünlerin raf ömrü uzatılır ve gıda israfı önlenir. UGM-AP-60 sunduğu gereçlerle  

birlikte hava mikrobiyal yükü %99,99 oranında kontrol altına alır. Sağlıklı ve doğal 

gıdaya ulaşılmasını sağlar.  

SONSUZ GÜVENLİK 
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Ön kapak/ Hava emiş menfezi 

Filtre yuvası 

Hava çıkış menfezi 

Fan  

Arka kapak 
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Fan 

Kolay uygulama alanı ile düşük bakım maliyetine sahiptir. 

Hava kirliliğinin yoğun olduğu endüstriyel alanlarda daha 

hızlı bir hava transferi sağlayarak temiz havayı ortama verir. 

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. Bulaş riskini en aza indiren benzersiz bir            

tasarıma sahip UGM-AP-60 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.  
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UGM-AP-60 Endüstriyel Hava Temizleme Cihazı ortamda bulunan havayı toz, bakteri,        

zararlı mikroorganizma, mantar, koku ve duman gibi zararlı partiküllerden arındırarak iç 

hava kalitesini artırır. 

Cihaz kullanım alanı 90 m2 dir. Cihazdan maksimum verim alabilmek için cihazı, 2,5 - 3,5 m 

yerden yüksekte tavana  asma aparatları ile monte ediniz.  

 

 Marketler 

 Gıda depoları 

 Otel depoları 

 Spor salonları  

 Yaş meyve ve sebze                 

depoları 

 Kuru gıda depoları 

 Restoran ve kafeler  

 Hastaneler ve eczaneler 

 Veteriner klinikleri 

 Laboratuvarlar 

 Gıda üretim tesisleri  

 Muayene odaları  

 Tırlar 
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Uzunluk (A-Ambalaj hariç) [mm] 625 

Genişlik (B-Ambalaj hariç) [mm] 625 

Yükseklik (C-Ambalaj hariç) [mm] 230 

EBAT  

UGMA Filtre  

Filtreleme Verimliliği %99,99 

FİLTRE 

Fan Motor Radyal Fan 

Çekilen Güç (W) /Voltaj (V) / Akım (A)  65 W / 230 V/ 0,30 A  

Hava Giriş Cihaz Alt Tarafında Tek Taraflı 

Hava Çıkış Cihaz Üst Tarafında Dört Taraflı 

Hava Miktarı 800 m3/h 

Malzeme Cinsi Paslanmaz Çelik 

Ses Şiddeti dB(A) <54 

ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR 

A 

C 

B 
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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.  

UGMA FİLTRE 
 
DİĞER FİLTRE 

Akış Hızı (m3/h) 



/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 

www.filkim.com 

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. 


