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Иновативни	електростатични	филтри

 Замърсяването на атмосферния въздух с 

фини прахови частици е един от наи� -

сериозните екологични проблеми в цяла 

България.

 Една от възможните и ефективни мерки 

за намаляване на емисиите на прахови 

частици в диапазона от PM2.5 до PM10 от 

битовото отопление е поставянето на филтри 

на комините на жилищни сгради, където се 

използват твърди горива за отопление.

 Екотерм Проект предлага иновативни електростатични филтри за очистване на вредните 

емисии в димните газове при изгарянето на дървесна биомаса. Предлаганото практично 

решение е подходящо за отоплителни уреди изгарящи дърва, пелети и дървесен чипс в 

съществуващи и нови сгради.

...	 за	 по-чист	 въздух...	 за	 по-чист	 въздух...	 за	 по-чист	 въздух

 се монтира на стена в близост до филтъра.

 Електрониката на управляващия модул

 Електростатичните филтри GreenEcoTherm  се 

монтират между котела и димоотвода за изходящи газове към 

комина в котелното помещение. Продуктът се доставя като готов модул, поради 

което отпада подреждането на електродите.

 Електростатичните филтри GreenEcoTherm 

силно намаляват концентрациите на фините 

прахови частици в димните газове отделяни от 

котли, камини и печки оползотворяващи 

дървесна биомаса като гориво. 



 • Използване на качествено гориво;

 • Избор на отоплителен уред с подходяща топлинна мощност;

 Особено опасни за човешкото здраве са емисиите на фини прахови частици от PM2.5 до PM10 
които са резултат от непълното изгаряне на дървесината в отоплителни уреди. Количеството на 
фините прахови частици в атмосферния въздух може да бъде значително намалено посредством:

 • Правилно оразмерен комин за отвеждане на димните газове;

 • Избор на електростатичен филтър;
 • Филтърът и коминът трябва да се почистват редовно, за да се осигури оптималната им работа.

Опазване	на	околната	среда	с	електростатични	филтри	GreenEcoTherm	

Принцип	на	работа

A
Фините праховите частици се отвеждат заедно с димните 
газове през комина.

B
При достигане на подходяща температура, електрод с 
високо  напрежение извършва и� онизация на димните 
газове преминаващи около него.

C
Поради получената потенциална разлика, праховите 
частици се зареждат електростатично със съответния 
потенциал и  полепват по вътрешната стена на комина.

D
През определени периоди от време отложените прахови 
частици лесно могат да бъдат почистени ръчно от 
стената на комина при изключено от захранващата 
ел.мрежа устрои� ство.
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Технически	данни:

Материал	на	корпуса:

Консумирана	електрическа	енергия:

Електрическо	захранване:

Максимално	напрежение	на	електрода:

Режим	на	готовност:

Максимална	температура	на	димните	газове:

Температура	на	околната	среда:

Диаметър	на	димоотвода:

Неръждаема стомана

30 W

230 VAC

20 kV

2 W

< 250 °С

0 °С – 50 °С

130-150 mm

Предимства	на	електростатични	филтри	GreenEcoTherm:
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СОФИЯ,	ул.	„Неделчо	Бончев”	10
	тел.:	02	978	3990;	02	978	7860

ПЛЕВЕН,	ул.	„Метро“	3
тел.:	064	980097

ХАСКОВО,	
бул.	„Съединение“	67
	тел.:	038	603043;	038	603044
e-mail:	office_haskovo@ecotherm.bg

0800 15 145

• Ефективност на филтриране на прахови частици: от 50% до 85%;

• Управление на системата посредством температурен сензор;

• Електротехнически тестван съгласно европеи� ските изисквания;

• Автоматичен режим на работа;

• За отоплителни котли и камини с мощност до 50 kW;

• Монтаж в котелното помещение;

• Може да се интегрира в съществуващи системи;

• Може да се използва при изграждане на нови системи;

• Без загуба на коминна тяга;

• Лесен монтаж и експлоатация;

• Изгодно съотношение цена/качество;

• Ниски разходи за поддръжка и експлоатация;

•Здрава и надеждна конструкция.

Качество	на	въздухаИновации Екологични	решения


