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Eşsiz: ESTA'dan filtre
kulesi teknolojisi
FILTOWER serisi, duman, toz veya yağ 
emülsiyon buharının tek başına toplanması 
yetersizse veya büyük veya karmaşık iş 
parçalarında çalışırken doğrudan toplama 
pratik değilse, ideal çözümdür.
Üç performans seviyesinde mevcut olan 
kuleler, salonun büyüklüğüne bağlı olarak 
belirgin şekilde geliştirilmiş hava kalitesini 
garanti eder.

Katmanlı havalandırma prensibi:
Isınma maliyeti tasarrufu
ESTA FILTOWER, ticari birlikler tarafından da 
önerilen katmanlı havalandırma prensibine göre 
çalışır: sistemin üstündeki kirli havayı emer, 
filtreler ve doğrudan çalışma alanlarına temiz ve 
solunabilir hava olarak zemine yakın bir yerden, 
düşük hızda ortama geri verir. Arıtılmış havanın 
tamamen devridaimi sayesinde şirketler soğuk 
mevsimlerde ısıtma maliyetlerinde% 70'e varan 
oranda tasarruf sağlarlar.

Toz limit değerleri
kontrol altında
FILTOWER ortam havalandırma sistemleri iki 
kat avantaj sağlar: üretim alanlarındaki 
çalışanlar için hava kalitesini etkili bir şekilde 
iyileştirir ve yasal toz limit değerlerine uymada 
önemli bir katkı sağlar. Uygulamada, filtre 
kuleleri, TRGS 900'e göre alveolar tozları için 
Genel Toz Sınır Değerinin sert bir şekilde 
daraltılmasından sonra, mevcut emiş cihazları 
için yararlı bir destek olduğunu kanıtlamıştır.

Tak & Çalıştır:
Hızlı ve kolay kurulum
Filtre kuleleri bir boru sistemine ihtiyaç duymaz ve 
“tak ve çalıştır” prensibine göre anında devreye 
alınabilir: kurulumu yapın, elektrik şebekesi ve 
basınçlı havayı bağlayın ve şimdi kullanıma hazır! 
Kuleler üretim alanlarına esnek biçimde 
yerleştirilebildiğinden, çalışma alanlarının 
değiştirilmesi için son derece uygundurlar

FILTOWER ortam havalandırma sistemi

FILTOWER-F  – Kaynak dumanı
FILTOWER-D  – Toz

FILTOWER-L  – Yağ & Emülsiyon buharı

FILTOWER- 100  – 12.000 m3/saat 
FILTOWER- 160  – 17.000 m3/saat 
FILTOWER- 200    – 22.000 m3/saat 

Farklı
Uygulama

Farklı 
performans3 Eski

Yeni
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Her zamankinden daha güçlü, daha 
verimli ve daha sessiz
Yeni ESTA filtre kuleleri standart olarak EC fanlarıyla donatılmıştır, böylece piyasadaki en güçlü, enerji 
tasarruflu ve en sessiz kuleler arasında yer alırlar.

Yüksek performans

Yeni nesil kuleler, saatte 
maksimum 22.000 metreküp 
hava akışına kadar üç güç 
seviyesinde mevcut.

Yüksek verimli
& ekonomik

Users can regulate the extraction 

power as needed. This reduces 

the power consumption of the 

towers significantly. Compared 

to commercially available filter 

towers, which are equipped with 

radial fans, FILTOWERS achieve 

power savings of up to 50 %.

Düşük çalışma 
gürültüsü

ESTA ayrıca optimize hava 
sirkülasyonu ve özellikle sessiz 
fanlar sayesinde gürültü 
seviyesi açısından yeni 
standartlar belirliyor: 
maksimum 70 dB (A) 
değerinde, FILTOWER 
kullanımda son derece sessiz ve 
böylece keyifli bir çalışma 
ortamı sağlar.

ESTA EASYCONTROL SİSTEMİ KONTROLÜ
ESTA'nın kendi EasyControl kontrol sistemi, filtre kulesinin tüm versiyonları için sistemlerin verimli ve 

kontrol edilebilir şekilde çalışmasını sağlar ve sensör sinyallerinin optimum şekilde işlenmesini sağlar.

1
Kirli havanın emilmesi

5
Düşük seviyede
temiz hava dönüşü

4
% 99,95 ayırma verimliliği 
ile ana filtrasyon

3
Büyük partiküllerin ayrışımı 
için ön ayırma sistemi

2
ESTA quick-change  
sistemi sayesinde basit 
filtre değişimi

Çok kademeli filtre sistemi.
Sonuç: saf hava
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Hızlı kurulum, kolay kullanım - 
üretimde odak noktası

*Cihaz sürümüne bağlı olarak

Toz giderme
Filtreleme işleminden sonra, ayrılan toz 
parçacıkları filtre haznesinin altındaki hareketli 
bir 160 litrelik çekmeceye düşer. İçerideki iki 
toplama kutusu çıkarılmadan önce bir kapakla 
kapatılır, bu da çıkarılan malzemenin düşük toz 
üretmesini sağlar. * Yeni, ilave bir toplama 
kabı, ana filtreyi korumak ve filtre yanma riskini 
en aza indirmek için kaba partikülleri ve 
kıvılcımları toplar.

Fanlar
Yeni nesil filtre kuleleri, kontrol edilebilir ve 
dolayısıyla enerji tasarruflu biçimde sistemin 
çalışması için yüksek verimli EC fanlarıyla 
donatılmıştır.

Temizlenebilir filtre kartuşları
Dayanıklı polyester spun-bonded tekstil filtre 
malzemesi, eemiş sırasında, basınçlı hava 
yardımıyla tamamen otomatik olarak yapışan 
artıkları temizleyerek düşük işletme 
maliyetlerine neden olur. Bu durum, düşük 
işletme maliyetleriyle sürekli verimli çalışma 
sağlar.

Filtre değişim sistemi
Yeni ESTA QuickChange filtre değişim sistemi, 
filtre kartuşlarının tozsuz ve zaman kazandıran 
şekilde değiştirilmesini sağlar.

Sezgisel kontrol
Kontrol sisteminin kalbi, ESTA EasyControl 
sistemidir. Sensör sinyallerinin optimum 
şekilde işlenmesi ile cihazın verimli 
çalışmasını sağlar.

Gövde inşası
Ses yalıtımlı gövde yapısı ve düşük 
çekişli temiz hava çıkışları, keyifli bir 
çalışma ortamı sağlar.



ESTA'dan orijinal filtre kulesi

» Kaynak dumanı, toz ve yağ emülsiyon buharı için esnek kullanım

» Üretim alanlarındaki tüm çalışanlar için daha iyi hava kalitesi

» Supports compliance with the legally prescribed dust limit values

» Verimli EC teknolojisi sayesinde kontrol edilebilir, enerji tasarruflu sistem çalışması

» ESTA EasyControl kontrol sistemi sayesinde% 50'ye varan güç tasarrufu

» 22.000 m³ / saate kadar hava debisi akışıyla güçlü

» Operasyon sırasında düşük gürültü

» Devridaim modu sayesinde% 70'e kadar ısıtma maliyeti tasarrufu

» Tak ve çalıştır filtre kulesi: kurun, elektrik gücü ve basınçlı hava bağlayın, ürün hazır !

» Boru montajı ve montaj işi gerektirmez

» Temizlenebilir kalıcı filtre kartuşları sayesinde düşük işletme maliyetleri
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Geliştirilmiş performans

Emiş kapasitesi ESTA 
EasyControl ile ayarlanabilir

Çalışma sırasında düşük 
ses (22.000 m³ / saat'te 70 

dB (A))

Enerji tasarruflu 
sistem çalışması

Maks. 22.000 
m³ / saat 

hava hacmi

En son
fan teknolojisi

Hava sirkülasyonu 
modu sayesinde% 
70'e kadar ısıtma 
maliyeti tasarrufu

% 10 daha fazla 
emiş gücü

FILTOWER eco+

En yüksek verimlilik seviyesi.
Emiş sistemlerinin enerji verimliliği söz konusu olduğunda eco + serisi gerçek bir iz 
bırakıcıdır:Gelişmiş sensör teknolojisi ile birlikte kullanılan entegre ESTA EasyControl cihazı kontrol 
sistemi, emiş işlemleri sırasında sürekli enerji verimliliği sağlar.

Eco + filtre kuleleri, mümkün olan maksimum çıkış miktarına kalıcı olarak uymaz, ancak mevcut 
hava debisi akışına tam olarak uyar. Akıllı sensörler ve hava debisinin ölçümü sayesinde çalışma 
parametrelerine göre performansı otomatik olarak ayarlar.

Sonuç: Geleneksel cihaz kontrolüne sahip emiş sistemlerine kıyasla% 50'ye varan enerji tasarrufu. 
Bu, işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

FILTOWER eco + tarafından sunulan avantajlar:
» Emiş gücünün toz sensörleriyle otomatik ayarlanması
» Artık toz ve filtre hasarının izlemesi
» Toplama kabı seviyesi ölçümü
» Enerji verimli sistem işletimi
» Zamanlayıcı
» Söndürme sistemli yangın sensörü
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FILTOWER 4.0

Akıllı ve geleceğe bağlı
Industrie 4.0 sürümündeki ortam havalandırma sistemi, entegre ağ ve protokol işlevlerine sahiptir ve bu 
nedenle 4.0 ortamına mükemmel şekilde dahil edilebilir. Bu, LAN, WLAN veya LTE gibi herhangi bir veri 
bağlantısı tarafından uygulanır. Kullanıcılar daha sonra, tablet ve akıllı telefon da dahil olmak üzere 
herhangi bir konumda hava akışı, çalışma saatleri veya filtre durumu gibi en önemli işletim verilerine 
erişebilir ve izleyebilir.

Bu sayede şirketler proaktif olarak tüm üretim zincirinde durmalara yol açabilecek makine arızalarından 
kaçınırlar. Ölçüm verileri ayrıca servis teknisyeni tarafından sorun giderme için harcanan zamanı da 
kısaltır. Ayrıca yedek parça alımı da daha verimli bir şekilde planlanabilir.

Sonuç olarak işletme maliyetleri önemli ölçüde azalır. Ek olarak, tüm ölçüm ve işletim verileri kalıcı 
olarak kaydedilir.

ş ortağımız Advanced Industry Analytics ile birlikte öngörücü bakım sunuyoruz. Bize şu 
adresten ulaşın: esta@industry-analytics.com.

FILTOWER 4.0 tarafından sunulan avantajlar:
» Filtre kulesinin LAN / WLAN üzerinden şirkete özel ağ altyapısına basit şekilde bağlanması
» Kullanıcının kendisi de dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm işletim verilerinin uzaktan erişim ve 
izlenmesi mümkündür
» Daimi kayıt ve çalışma parametrelerinin izlenmesi ile arıza riskinin azaltılması
» Uzaktan izleme ve bakım ile bakım ve servis maliyetlerinin düşürülmesi

FILTOWER ecotemp

Ortam havasını aynı anda temizler, soğutur veya ısıtır.
Ecotemp filtre kuleleri ile kullanıcılar, filtrelenmiş havanın sıcaklığını kendileri düzenler. Mevsime 
bağlı olarak soğuk veya ılık hava çalışma alanına geri döner. Ecotemp versiyonu, özellikle CNC 
torna veya freze merkezleri gibi yüksek ısı yüküne sahip üretim alanları için en uygun 
çözümdür: şirketler göze çarpan enerji tasarruflarından ve tüm yıl boyunca konforlu bir şekilde 
klimalı çalışma alanlarından çalışanlardan yararlanır.

Soğutma havası akışı aynı zamanda makine, alet ve parça sıcaklığı üzerinde verimlilik ve 
hassasiyet açısından olumlu bir etkiye sahiptir. Kışın, ecotemp filtre kuleleri ılık dönüş havası 
sağlar. Bu, özellikle sık sık açılan salon kapıları veya yetersiz yalıtımlı atölyeler bulunan şirketler 
için faydalıdır.

VDI 2078'e göre soğutma kapasitenizin en iyi ve en uygun tasarımı ile size yardımcı 
olmaktan memnuniyet duyarız.



14 | 15

FILTOWER ecotemp tarafından sunulan avantajlar:: 
» Temiz ve konforlu sıcaklık kontrollü atölye havası
» İki kanatlı ısı eşanjörü, filtrelenmiş havayı gerektiği gibi soğutur veya ısıtır
» Sonsuz değişken sıcaklık kontrolü
» Ek enerji tasarrufu için mevcut klima ve ısıtma teknolojisini destekler
» Çevre dostu çözüm: su miktarı: 8 m³ / s, bağlantı: 2 × 1 inç
» Isı eşanjörünün temiz gaz tarafına montajı nedeniyle düşük bakım
» Yoğuşma suyu tahliye vanaları
» Paslanmaz çelik damlama tepsisi
» Isı eşanjörlerinin geniş yüzey alanı nedeniyle düşük basınç kaybı

Referanslar

Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. KG, Helsa

» Isıtma işlevine sahip üç FILTOWER
» Emisyon: kaynak dumanı
» % 30 devlet desteği

Makine mühendisliği / araç karoseri ve tesisleri

Wilhelm Siebelist GmbH & Co. KG, Plaue
Metal Sanayii / Hassas Tornalama
» Ayrı Euro soğutuculu iki FILTOWER ecotemp
» Emisyon: yağ buharı
» % 30 devlet desteği

Pfaff Industrial, Kaiserslautern

» FILTOWER
» Emisyon: kaynak dumanÄ±
» % 30 devlet desteği

Dikiş ve kaynak teknolojisi / 
endüstriyel dikiş makinaları

" Ürün ve hizmetten ve tabii ki ESTA'dan çok memnunuz. Sahip olduğumuz tüm 
farklı uygulamalarda bize yardımcı olabilecek bir tedarikçiye sahibiz. ”

Helmut Pfänder
Bakım, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ve operasyonel 
güvenlik şefi

FILTOWER ecotemp

“Atölye iklimi geçen yaz önemli ölçüde gelişti ve süreç verimliliğimizi 

yüksek seviyede tutabildik.”

Michael Marquardt, Genel Müdür

Soğutma ünitesi 
dahil komple 
paket

Kolayca çıkarılabilir 
filtre elemanları 
sayesinde basit 
bakım

Benzer filtre kulelerinden 
daha düşük gürültü seviyesi

Pazardaki standart filtre 
kulelerine kıyasla, 
iki kat ısıtma ve 
soğutma kapasitesi

Piyasa standardı 
filtre kulelerine 
kıyasla bakır 
kanatçıklardan daha 
iyi ısı transferi

Aşınmaya dayanıklı 
tasarım sayesinde ısı 
eşanjörünün daha 
uzun hizmet ömrü

Verimli, güçlü ve sessiz sistem 
çalışması için EC teknolojisi
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ESTA filtre kuleleri sübvansiyonlar için uygundur
BAFA finansman programı “Ekonomideki Yenilenebilir Enerjilerden Enerji Verimliliği ve Proses Isısı” 2019 
yılının başında yeniden başlatılmıştır. Sonuç olarak, yüksek verimli kesitsel teknolojilerle donatılmış hem 
emiş sistemlerinin hem de yeni alımları % 40'a kadar sübvanse edilebilir .Bu aynı zamanda yüksek 
verimli EC fanları ile tasarlanmış ESTA filtre kulelerini de içerir.

Finansman başvurusunda size destek olmaktan ve önlemleri uygulamanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

% 40'a kadar devlet desteği (Almanya için)

 Bir bakışta FILTOWER serisi

Standard

ESTA QuickChange filtre değişim sistemi   

Jet pulse filtre temizliği   

IE3 motor sürücülü fanlar   

ESTA EasyControl kontrol sistemi   

Basit hacim akış kontrolü   

Zamanlayıcı   

Toz sensörleri ile emiş gücünün 
otomatik ayarlanması ×  

Artık toz ve filtre izleme ×  

Toz toplama kabı seviye ölçümü ×  

Dijital kurulum yardımı   

Çalışma veri kaydı ×  

LAN / WLAN ile uzaktan bakım ve kontrol × × 

*   

 = dahil  = opsiyonel × = dahil değil

Seri100 Seri 160 Seri 200

Maks. hava debisi m³/saat 12.000 17.000 22.000

Şebeke V 400 400 400

Motor kW 2 × 3,7 4 × 3,7 4 × 3,7

Filtre yüzeyi m² 100 160 200

Filtre elemanları Adet 9 9 9

160 160 160Toz toplama bölmesi      l 
Ölçüler (B/ E/Y) mm 1.787 × 2.090 × 3.054 1.787 × 2.090 × 3.452 1.787 × 2.090 × 3.854

Ağırlık kg 1.200 1.400 1.500

Ses seviyesi dB(A) 70 70 70

FILTOWER F 100 FILTOWER F 160 FILTOWER F 200

 +  +  + 

W3 test sertifikalı* W3 test sertifikalı* W3 test sertifikalı*

FILTOWER D 100 FILTOWER D 160 FILTOWER D 200

 +  +  + 

FILTOWER L 100 FILTOWER L 160 FILTOWER L 200

 +  +  + 

*Yüksek alaşımlı çeliklerde kaynak dumanını  emmek için

Teknik Veri
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ESTA ekstraksiyon teknolojisi, 45 yıldan fazla bir süredir tüm uygulama alanları için kapsamlı 
çözümler sunmaktadır. Tek tek cihazlardan çok çeşitli amaçlar için karmaşık ekstraksiyon 
sistemlerine - sürekli temiz bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

Bu, makineleri korur, çalışanlarınızın sağlıklı kalmasına hizmet eder ve verimli ve kalite 
odaklı çalışma için koşullar yaratır.

ESTA -
Ekstraksiyon teknolojisi uzmanı

EN YÜKSEK KALİTE
Senden'deki (Bavyera) merkezimizdeki 

ekstraksiyon cihazlarımızı ve systems ltre 
sistemlerimizi en katı kalite kriterlerine 
tabi olarak üretiyoruz ve test ediyoruz.

Tüm ürünlerimiz ISO 9001'e göre 
sertifikalandırılmıştır, bu nedenle size en 

yüksek kaliteyi sürekli olarak garanti 
edebiliriz.

45 YILLIK TECRÜBE
45 yıllık tecrübesi ve dünya çapında 
125.000'den fazla kurulum ve emiş 

sistemi ile ESTA, işyerinde temiz hava 
konusunda uzman ortağınızdır. Geniş 
standart donanım çeşitlerimiz ve aynı 

zamanda kişiye özel çözümlerimiz 
sayesinde, ekstraksiyon teknolojisi lider 

üreticilerinden biriyiz.

YETERLİLİK DANIŞMANLIĞI
& PLANLAMA

Kapsamlı profesyonel tavsiyelere ek 
olarak, kişisel gereksinimlerinize tam 

olarak uyarlanmış bir tasarım önemlidir. 
Mühendislerimiz, uygulamanıza tam 

olarak uyarlanmış ayrıntılı 3B çizimler 
üretmek için son teknoloji ürünü yazılımı 

kullanıyor.
SATIŞ SONRASI HİZMET

ESTA servis ekibi, çıkarma sisteminizin 
sürekli olarak en iyi sonuçları almasını 

güvenilir bir şekilde sağlar.
Bunu, uzun vadeli destek, yetkili bir 

bakım servisi ve kapsamlı yedek parça 
stoğu gibi kapsamlı satış sonrası 
servisimiz ile garanti ediyoruz.

TEKNOLOJİ ÖNCÜSÜ
Tutkumuz tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan 

akıllı emiş teknolojisidir.Sistem 
parametrelerinin sürekli izlenmesi 

sayesinde, bizim tarafımızdan geliştirilen 
ESTA EasyControl kontrol sistemi 

optimum çalışmayı ve örneğin öngörücü 
bakımı sağlar.

. 

SORUMLULUK
Temel görevimiz olan ekonomi, ekoloji ve 

sosyal konuların doğru dengesi olan 
sürdürülebilir bir iş yaptık. Bu nedenle, 

örneğin, kaynak verimliliğine sahip 
ürünlerin geliştirilmesine sürekli yatırım 

yapıyoruz ve çok sayıda çevresel girişime 
dahil oluyoruz.

Bizi 
diğerlerinden 

ayıran ne?
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ESTA Apparatebau GmbH & Co. KG 
Gotenstraße 2 – 6
89250 Senden
Phone +49 73 07 3 40 96 80-0
Fax +49 73 07 8 04-500
E-Mail info@esta.com

www.esta.com

KRİSTAL LTD. ŞTİ.
ATB İş Merkezi A Blok No:19

Yenimahalle/ANKARA
Tel +90 312 394 51 38

Fax   +90 395 20 94
E-Mail info@kristalled.com

www.dumanemme.com

www.esta.com
www.dumanemme.com



