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PROSES
Ticaret, İmalat, Mühendislik

Standard üretimimiz; sıvı, hava ve gaz filtrasyonunda kullanılan çeşitli boy ve mikron özelliklerinde Kartuş ve
Torba Filtreler olup, ayrıca, İleri teknoloji ürünleri olan; hamsu veya deniz suyundan tatlı su, proses suyu ve
deiyonize su elde edilmesi, su ve kimyasal solüsyonların arıtımı, geri kazanımı, membran ve filtrasyon sistemleri
konularında; proje, kurulum ve start-up hizmetleri vermekteyiz.
Ürün ve hizmetlerimizle ilgili olarak www.proses-tim.com adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Firmamız;
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve T.C.Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı - Orta Anadolu Makine ve
Aksamları İhracatçıları Birliği Üyesidir.
T.C. Sanayi Bakanlığı - KOSGEB tarafından A Sınıfı KOBİ olarak değerlendirilmiştir.
TS EN ISO 9001:2008 Kalite Belgesi,
Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Belgesi,
Global Standartlar Merkezi (Global Synchronization One - GS1) Tescil Belgelerine sahiptir.
Firma ve Ürünlerimiz, Türkiye İlaç ve Kimyasal Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (UBB) kayıtlı olup, Ürettiğimiz
Filtreler, Uluslararası barkodlu, CE İşaretli ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylıdır.
Ürettiğimiz filtreler, birçok büyük ve küçük ölçekli sanayi kuruluşu, metal kaplama tesisleri, enerji santralları,
fabrikalar, arıtma ve geri kazanım tesisleri, gıda sanayi, tıbbi sektör kuruluşları, hastaneler ve diyaliz merkezleri
tarafından kullanılmaktadır.

Ürünlerimizle ilgili özet bilgiler aşağıda sunulmuştur; Ayrıca; müşterilerimizin proses ihtiyaçlarına yönelik proje
bazlı filtreler de üretilmektedir.
1.

İplik Sarma Kartuş Filtre Üretim Tiplerimiz;
Filtre cinsi
Filtre boyu
Süzme kapasitesi
Filtre Gövdesi
Filtre Malzemesi

2.

:
:
:
:
:

Normal çaplı filtre, Big Filtre ve 222 O-ring’li filtre
5, 9 ¾,10, 20, 30 ve 40 inç
1, 1/3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 ... mikron
Paslanmaz çelik veya %100 Polipropilen
Filtrasyon teknolojisine uygun, özel olarak imal edilen, %100 doğal pamuk
veya %100 polipropilen iplikler.

Yukarıda belirtilen boy, çap ve mikron özelliklerinde Sıkıştırılmış polipropilenden yapılmış o-ringli veya iki
ucu açık Melt-Blown / Spun Kartuş Filtreler.

3.

Yüksek sıcaklıkta çalışan prosesler için, her boy ve mikronda paslanmaz çelik gövdeli, özel camelyafı
iplikten yapılmış, Camelyafı Kartuş Filtreler.

4.

Sıvı filtrasyonunda kullanılan, özel profilde polipropilen ve çelik çember başlıklı, polipropilen veya
polyester nonwoven keçe kumaştan ve monoflament polyester veya naylon kumaştan imal edilmiş çeşitli
boy ve mikronlarda Torba Filtreler.

5.

Blok ve Granül Aktif Karbon Filtreler.

6.

0,2 - 0,5 - 1,0 mikron süzme kapasitelerinde Mikro Filtreler. (Pleated Membrane Filter Cardridges)

7.

Çeşitli boy ve mikronlarda Pliseli Kartuş Filtreler.

8.

80-100 mikron süzme kapasitelerinde polipropilen veya paslanmaz çelikten yapılmış Yıkanabilir
Filtreler.

9.

Müşterilerimizin proses ihtiyaçlarına yönelik proje bazlı filtreler de üretilmektedir. (Toz torba filtreleri,
metal filtreler, gaz filtreleri, hidrolik filtreler, pliseli ve glass-fiber malzemelerden yapılmış özel filtreler
gibi..)

Kalite üstünlüğü, hemen teslim, düşük fiyat, vadeli ödeme, müşteri ile iyi ilişkiler, hizmet ve kurumsallık,
müşterilerimizin öncelikli tercih nedenleridir. Sizlerin ve Firmanızın da ürünlerimizden memnun kalacağı
düşüncesindeyiz.
İLETİŞİM BİLGİLERİ :
PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik
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