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Eurocarb Hava  
Arıtma Karbonu  
 

Eurocarb hava arıtıcı Aktif Karbonları, pek çok kritik 
uygulamada günlük olarak kullanılmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Eurocarb, havada bulunan gaz ve 
buhar halindeki kirleticilerin 
temizlenmesi konusunda 20 yılı aşkın 
süredir en etkin çözümleri 
sunmaktadır. Gerek Hindistan cevizi 
kabuğu gerek kömür gerekse ağaç 
karbonlarından elde edilen yüksek 
kalite, yüksek saflığa sahip temel 
malzemelerimiz, yüzey alanı, 
yoğunluk ve sertlik dengesi 
bakımından en iyi dengeyi sağlar. 
Diğer toksik ve zararlı kirleticilerin 
kimyasal soğurma veya kataliz yoluyla 
ortadan kaldırılmasına imkan sağlamak 
için uyguladığımız bir takım uzman 
emprenye [impregnation] uygulamaları 
için de ideal bir temel teşkil ederler.   
 

 Geliştirme ve laboratuar tesislerimiz, 
sanayi ve kamu sektörünün her 
zamankinden daha etkin kişiye özel 
çözümler konusundaki değişen 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır.  
 
Aktif Karbon, 100 yılı aşkın bir 
süredir gaz filtreleme işlemi için 
kullanılagelmektedir. Gözenekli yapı, 
çok yüksek yüzey alanına imkan 
sağlar ve yüzeydeki karbon etkinliği, 
molekülleri çekip tutarak bunları hava 
akımının dışına çıkarır. Emprenye 
karbonlar, tüm karbon yapısı boyunca 
yeknesak biçimde uygulanana 
kimyasal reaktiflere sahip olduğu için 
karbon yatağından geçen belirli 
kirleticiler, tepkimeye girer ve 
böylece ortadan kalkmaları sağlanır 
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 01. Basınç düşününün asgari 
düzeye çekilmesi, giyici 
üzerindeki yükü azaltır.  
02. Karbonlarımız, toksik 
maddelerin atmosfere 
girmesini engeller.  
03. Tutarlılık konusundaki 
dikkat, güvenilir, etkin 
performans sağlar.  
 

Aktif Karbonlarımız pek çok 
uygulamada kullanılmaktadır:  
 
•  Kimya ve ilaç endüstrilerinde gaz 

arıtma  
•  Üniversiteler, okullar, hastaneler ve 

endüstriyel laboratuarlarda kullanılan 
çeker ocaklar  

•  Cıva ve diğer kirleticilerin baca 
gazlarından temizlenmesi  

•  Gemiler, taşıtlar ve binalardaki 
filtrelerin toplu şekilde korunması  

•  Araç kabini ve oda filtreleri  
•  Gaz maskeleri gibi koruyucu solunum 

cihazları  
•  Yüksek saflıkta endüstriyel veya 

solunan hava için kullanılan 
sıkıştırılmış hava filtreleri  

•  Nükleer enerji üretim işlemleri 
sırasında belirli kirleticilerin bertaraf 
edilmesi  

 

 Hindistan cevizi kabuğunun yüksek 
mikro gözenekli yapısı, özellikle uçucu 
organik bileşikler gibi küçük 
moleküllerin giderilmesi edilmesi için 
uygundur. Aktivite, ilgili özel uygulama 
için hassas biçimde tanımlanmakta olup 
yüksek yoğunluk ve sertlik sayesinde,  
zorlu şartlarda kullanıma dayanıklı 
sağlam bir yatak sunulur. Alternatif 
olarak araç veya oda hava filtreleme 
uygulamalarında, yüksek saflık ve 
düşük toz içeriği sayesinde karbonların 
katmanlı ortama kolayca dahil 
edilmesin ve daha sonra katlanarak, 
maksimum yüzey alanı ve minimum 
basınç düşüşü elde edilmesi sağlanır.  
 

  
 

 
 
Hava filtresi tasarımında bir 
yandan gaz soğurma 
kapasitesini azami düzeye 
çıkarırken diğer yandan akış 
direncini asgari dereceye 
çekmek için ihtiyaca göre doğru 
balans ayarını yapmak 
önemlidir. Karbonlarımız, pek 
çok büyüklük dağılımında 
mevcut olup bu sayede filtre 
tasarımcısının bu konuda en iyi 
uygulamayı gerçekleştirmesine 
imkan sağlanır.  

 



 
 

Eurocarb imkanları, pek çok ürün özelliğini kapsamaktadır.  
Şahsınıza özel ihtiyaçları konuşmak için bizimle irtibata geçiniz.  
 
Parametre  Uygulama  

 
Tipik Değerler  

Tipik CTC aktivitesi (karbon 
tetraklorür aktivitesi – ASTM 
D3467) 

Çeker ocaklar, toplu koruma 
filtreleri, kabin filtreleri  

%50-70 

Solunum cihazları ve diğer kritik 
ürünler  

%60-100+ 

Toplam kül içeriği – ASTM D2866 Tümü  %3 azami  
Sertlik numarası – ASTM D3802 Tümü 97 asgari  

99 tipik  
Büyüklük dağılımı – ASTM D2862  Baca gazı arıtımı, sıkıştırılmış hava 

ve diğer büyük ölçekli filtreler  
3,4,5 mm topak  
4x8, 6x12, 8x16 

Solunum cihazları ve toplu koruma 
filtreleri  

8x16, 12x20, 12x30, 14x30 

Araç kabini ve oda hava filtresi 
ortamı  

20x50, 30x60  

 

Eurocarb hava arıtıcı temel Aktif Karbonların ana performans parametreleri.   
 
Cins Ön Eki / Son Eki  Tipik Uygulama  
KI Lağım kokusu ve kükürtsüzleştirme  
KIC Hidrojen sülfit ve asit gazları  
C, C3, KC Asit gazları ve kükürtsüzleştirme  
HG, HGS, HGS2, HGS3, HGS4, HGX, HGE Cıva buharı  
AM, AMX, AMY, CSA Amonyak  
F2 Formaldehit  
TEDA, KI Radyoaktif iyodin ve metil iyodid  
E Eter buharı  
RCD, RGB, RGE, AGC, RGK, SRK Endüstriyel solunum cihazları  
PC, CC, RCD, RGB  Muhtelif gaz fazı uygulamaları için çoklu 

emprenyeli  
 
Emprenyeli cinsler.  
 

Eurocarb Products Ltd & Haycarb PLC, ISO 9001 belgelidir.  
 
Satın almadan önce ilgili cinsin niteliklerini temsilcinizle teyit ettiriniz. Satın almadan önce ürünün doğru biçimde 
tanımlanması konusundaki sorumluluk kullanıcıya ait olup Eurocarb Products firması, belirli bir uygulamaya uygunluk 
konusunda hiçbir açık garantide bulunmamaktadır. Islak Aktif Karbon, özellikle havadaki oksijeni alır. Bu yerlerdeki 
oksijen tehlikeli seviyede tüketilmiş olabileceği için karbon içeren kısmen kapalı yerlere girerken gerekli tedbirler 
alınmalıdır.  

Saf, etkin, sürdürülebilir  
 

Eurocarb Products Limited   T: +44 (0)117 982 0333 
Unit 1, Point 4    F: +44 (0)117 982 9808 
Second Way     E: info@eurocarb.com  
Avonmouth  
Bristol BS118DF   www.eurocarb.com  
Birleşik Krallık     Şirket Sicil Numarası: 2040658 
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