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İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2008 yılında AR-GE şirketi olarak kurulmuş olan 
Simya Enerji Sanayi Ltd. Şti. ‘nin üretimi                ‘in, Türkiye distribütörü olarak 
hizmet vermektedir.
Çevre ve insan sağlığı için güç birliği yapmış, tamamı yerli sermayeli şirketler olarak 
doğanın korunması ve insan sağlığı ile ilgili AR-GE çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.
Hava kirliliği kontrolü sistemleri üreten firmamızın ana faaliyet konusu; Kanalizasyon kaynaklı gaz 
filtreleme ürünleri (Rögar kapağı koku filtreleri) ve Endüstriyel koku arıtma sistemleri 
üretip satışını yapmaktır.

Bütün gayretimiz ve hedefimiz, “Temiz Hava Gelecek Nesillere Mirastır” ilkesinden yola çıkarak 
gelecek nesillere hak ettikleri kaliteli ve sağlıklı yaşamı sunabilmektir. Bu konu ile ilgili 
tüm Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere yerli ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtmaktır.
Sunduğumuz ürünlerin tamamının çevreyi koruması ve koku kirliliğini önlemesidir.

RÖGAR FİLTRELERİ ŞART!
Atık su hatlarında; Metan, Hidrojen Sülfür, Amonyak gibi çok zararlı, zehirli gazlar oluşur. 
Kanalizasyon bacalarından çıkan Metan gazı küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olurken 
Hidrojen sülfür gazı ise halk sağlığını tehdit ederek kötü koku sorununa neden olur.
Şehirleri çevreyle uyumlu ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için alt yapı sistemlerinden 
çıkan zararlı gazların atmosfere salınımını engellemek gerekiyor.
Çevre dostu şehirler kurulmasını istiyorsak ve bu şehirlerde yaşamak istiyorsak;
Rögar Filtreleri şart!
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RÖGAR FİLTRESİ

Sivrisinekler larvalarını (Yumurtalarını) nemli ortamlara ve sulak alanlara bırakırlar. 
Kent yaşamında larvalarını bıraktıkları sulak alanlar lağım sularıdır.
Rögar kapaklarından içeri girerek yumurtalarını bırakan sivrisinekler, yumurtladıkları 
rögar kapağının 200 metre çevresinde yoğun olarak bulunurlar. Ürünümüz TASOFİLT, tasarımı sayesinde haşerelere geçit vermediği için 
kanalizasyon hatlarında üreyip, çoğalarak kent yaşamını olumsuz etkileyen lağım faresi, böcek ve sivrisinek sorunlarına mutlak çözüm sağlamaktadır.

HAŞERELERE GEÇİT VERMEZ!
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BASF, BAYER, DOW firmalarına ait, 
Hidrojen Sülfüre (H2S) 40 yıl dayanıklı, 
hiçbir haşere ve kemirgen tarafından zarar verilemeyen, 
istenilen ebatta üretilebilen rigit poliüretan malzemesi
Paslanmaz çelik ayak uygulamaları için 
üçlü ve dörtlü 6 vidalama noktası

Kartuş kovası PP100 1. sınıf 
PETKİM hammaddesinden üretilmiştir. 
Filtre içerisinde iyodürlü aktif karbon 
kullanılmıştır. İçeriğinde kullanılan aktif karbon, 
karbon tozlarının sinterlenmesi ve ekstrüzyonu 
teknolojisi ile üretilmiştir. Kartuş sökülüp 
takılabilir, değiştirilebilinir. Kartuş çıkarıldığında 
kalan açıklık (33 cm) vidanjör hortumunun 
rahatlıkla geçebileceği boyuttadır.

Her filtre için 4 ayak ve 4 cıvata 
kullanılmaktadır. Ayaklar paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir.

MENHOLE FILTER

RÖGAR FİLTRESİ

• Ürün 5100 gr ağırlığındadır.
• Ürünün tamamı 140 C˚ ısıya dayanaklı 
   alev almaz malzemeden üretilmiştir.
• Hiçbir şekilde suya batmaz. 
   Atık su hattını tıkama riski yoktur.
• Ürün korozyon ve deformasyona karşı 
   40 yıl dayanabilir.
   Hava akışı düzenleyici ara katman
   Atık su bacasından gelen gazların homojen 
   bir şekilde dağılmasını sağlamak
   Kullanılan tüm malzemeler 
   geri dönüşüme uygundur.

RÖGAR FİLTRESİ
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NEDEN RÖGAR KAPAĞI FİLTRESİ?
• Kanalizasyon kaynaklı kötü koku sorununu %100 çözer. 
• Kanalizasyon hatlarında üreyip çoğalarak kent yaşamını olumsuz etkileyen haşere (Fare, böcek ve sivrisinek) sorunlarını çözer.
• İlaçlama maliyetini ortadan kaldırır.
• Salgın hastalıkların (veba, sıtma, COVİD-19) kanalizasyon hatlarından kent yaşamına yayılmasını engeller.
• Hava arıtımı yapar, Çevre ve insan sağlığına zararlı gazları önler.
• Kanalizasyon bacalarından çıkan metan gazını filtre ederek, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele eder.
• Filtre kartuşları değiştirilebilir.
• Kolay monte edilir, Uzun ömürlüdür.
Bakım maliyeti düşüktür. Kanalizasyon hatlarına dışarıdan geçen çöp, izmarit, kum gibi pislikler, bu hatların temizlenmesi 
aşamasında belediyelere büyük masraflar açmaktadır. TASOFİLT, rögar kapaklarından toz ve yabancı maddelerin girişini 
engelleyerek kanalizasyon bakım masraflarını azaltır.
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Salgın hastalıkların yayılmasına karşı alınacak 

en önemli tedbirdir.

KANALİZASYON MASKESİ TASOFİLT!
Dünyayı ve ülkemizi saran COVİD-19 virüsü kendisine 

sürekli yeni yaşam alanları bulmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda hasta dışkıları ile virüsün kanalizasyon 

hatlarına bulaştığı tespit edilmiştir. 

Ürünümüz COVİD-19 virüsünün kanalizasyon hatlarından 

kent yaşamına yayılmasını engellemektedir.

 MASKE KADAR ÖNEMLİ!

Kanalizasyon sularında Corona Virüs
Tespit edildi!
Japonya’da yapılan araştırmada, atık su tesislerinde yeni
tip Corona Virüs (Covid-19) tespit edildi. Yapılan bu keşifle
birlikte salgının önümüzdeki haftalarda daha fazla artış
göbtermesi gerekiyor.
Kaynak: Milliyet

Corona Virüs Bombası! 
Kanalizasyon Sisteminde Bulundu!
Güney Amerika ülkesi Brezilya’nın Rio de Jenerio eyaletindeki
kanalizasyon sisteminde, yeni tip Corona Virüs (Covid-19)
Genetik Materyaline rastlandı.
Kaynak: Milliyet

BASIN
AÇIKLAMASI
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Atıksu arıtma tesisleri, Terfi istasyonları, Arıtma çamuru kurutma ve bertaraf tesisleri, 
yağ tutucular ve Katı atık düzenli depolama tesisleri gibi Yüksek yoğunlukta koku yapıcı 
gazların söz konusu olduğu durumlarda koku sorunlarını çözmede güvenle kullanılmaktadır.

Bu tesislerde oluşan hidrojen sülfür, H2SO4 (Sülfürik Asit)'e dönüşmesi ile yapıların özellikle 
metal kısımlarında önemli tahribatlara neden olmaktadır. Burada yapılması 
gereken işlem, asit oluşumunu engelleyerek metallerin ve binaların 
betonarme kısımlarının zarar görmesini engellemektir. Filtre uygulandıktan 
sonra ortamda asidik ve bazik gazlar oluşumu azalacağından, 
ortaya çıkan gazların filtrasyon ile tutulması ekonomik bir hale gelmektedir.

Talebe göre görsel 
olarak farklı filtre 

tasarımları yapılabilir. 

(Saat kulesi, bilgi ve 
reklam panosu vb.) 

Sistem koku 
sorununa ekonomik 

sessiz ve çevreye 
duyarlı 

bir çözüm sunar.

Filtre ünitesinin gövdesi, yüksek korozyon dayanımlı PVC-CTP 
malzemeden imal edilmiştir. Yüksek güçlü fanlar yardımıyla emilen 
kötü kokulu hava, filtre ünitesinde temizlenerek atmosfere salınmakta, 
filtre monte edilip devreye alındığı andan itibaren koku sorununun 
ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Filtrenin periyodik bakımları 
basit ve düşük maliyetlidir. Sistemin enerji tüketimi ve sarf malzemesi 
tüketimi, kimyasal koku giderme sistemlerinin oldukça altındadır. 
Ekonomiktir.

Önerilen sistemin kurulumu halinde elde edilecek faydalar:
• Çevreye yayılan kötü koku (H2S) sorununu %100 çözer
• Metan ve hidrojen sülfüre bağlı iş kazalarını önler
• Metan gazını filtre ederek, küresel ısınma ve iklim değişikliğini engeller
• Hava arıtımı yapar, Çevre ve insan sağlığına zararlı gazları önler
• Betonun, metallerin, pompaların, elektrik panolarının korozif etkilere 
   maruz kalmasını önler oldukça pahalı olan bina ve teçhizat yatırımları 
   daha uzun yıllar sorunsuz kullanılır.
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FİLTRASYON ŞEKLİ
Rögar bacası içinde, anaerobik bakterilerin faaliyetleri sonucunda, açığa çıkan 
H2S ve CH4 gibi gazlar zaman içinde baca içinde birikerek, basınç artışına sebep olurlar. 
Bunun sonucunda, basıncın yüksek olduğu rögar bacası içinden, basıncın daha düşük 
olduğu atmosfere doğru bir gaz akışı meydana gelir. Asidik bir gaz olan H2S hem çok 
rahatsız edici bir kokuya sebep olur, hem de sağlık acısından oldukça zararlıdır. 
Rögar bacasına TASOFİLT RÖGAR FİLTRESİ nin yerleştirilmesi durumunda. 
Rögar bacasından gaz çıkısı engellenmeden devam eder. Ancak filtre içeriğinde bulunan 
aktif karbon bileşenleri, çıkan gaz içinde bulunan rahatsız edici H2S bileşenlerinin 
tamamını tutar. Koku yapma niteliği olmayan ancak Küresel ısınmaya etki eden metan 
(CH4) gazı yine filtre bileşeni tarafından tutulur. Aktif karbonun en büyük özelliği çok 
karmaşık iç yapısı sayesinde inanılmaz büyük yüzey alanına sahip olmasıdır. 
Aktif karbonun başka bileşenleri bünyesinde tutabilmesi, bu karmaşık iç yapısı sayesinde 
mümkün olmaktadır. TASOFİLT RÖGAR FİLTRESİ, hava arıtma sistemlerinde kullanılan 
aktif karbonun, 1 gr kütlesinin, 1000 m² yüzey alanı vardır. Filtre yapısından 
20 mikrondan büyük nesneler geçemez. Bu sayede kanalizasyon içerisinde yaşayan 
ve üreyen haşerelerin, kanalizasyonun dışına çıkış yolları da engellenmiş olmaktadır. 
Haşere ile mücadelede ilaçlamaya oranla daha etkilidir.

FİLTRENİN TEMİZLİĞİ
Filtre yağmur suyu akısına engel olmamaktadır. Yağmur suyu filtre içinden geçebilir. 
Yağmur suyunun filtreye zararı yoktur.  Ancak yağmur suyu ile birlikte gelen kum, 
yaprak gibi bileşenler filtre ızgaralarının geçirgenliğini azaltabilir. Filtrelerin belli 
aralıklarla kontrol edilmesi ve üzerinde tıkanmaya sebep olabilecek birikmelerin 
su ile yıkanarak temizlenmesi gerekmektedir.

FİLTRENİN MONTAJI VE SÖKÜLMESİ
Filtrelerin sökülmesi ve montajı çok kolaydır. Filtrenin gövdesi standart rögar bacalarına 
oturacak şekilde tasarlanmıştır, çevresinde conta bulunmaktadır. Bu conta montaj 
sırasında rögar bacası ile filtrenin arasında kalan boşluğu kapatır. Daha sonra sünger 
Üzerine filtre ile birlikte verilen poliüretan köpük uygulanarak filtre gövdesi ile rögar 
bacası arasında sızdırmazlık sağlanır. Montaj işlemi, ortalama 5 dakikadan daha kısa 
sürede tamamlanabilmektedir. Rögar bacasının incelenmesi gerektiğinde 
TASOFİLT RÖGAR FİLTRESİ, çok az bir kuvvet uygulanarak yerinden alınabilir, 
bacasındaki bakım işleminin ardından, filtre ünitesi tekrar basit bir şekilde yerine 
oturtulur ve çevresine poliüretan köpük uygulanarak sorunsuz bir şekilde kullanımına
devam edilir. 
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MENHOLE FILTER

RÖGAR FİLTRESİ

UYGULAMALAR / APPLICATION

TBMM AFYON KARAHİSAR

AYDIN/ DİDİM ÇUKURAMBAR

KİPTAŞ
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MENHOLE FILTER

RÖGAR FİLTRESİ

UYGULAMALAR / APPLICATION

HİLTON

ANKARA EGM

ÖZEL UYGULAMA

İBB SOSYAL TESİS GAZİANTEP/ANTEPİA

ACARKENT/İSTANBUL
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MENHOLE FILTER

RÖGAR FİLTRESİ

UYGULAMALAR / APPLICATION

EDİRNE

ÖZEL UYGULAMA TOYOTA ANKARA

ÇANAKKALE ORMANADA /ECZACIBAŞI

GİRESUN

ÖZEL UYGULAMA
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MENHOLE FILTER

RÖGAR FİLTRESİ

UYGULAMALAR / APPLICATION

GÜRPINAR/SAHİL

TUZLA/SAHİL MERKEZ BANKASI

BOLU BELEDİYESİ KÜÇÜKÇEKMECE/SAHİL

BÜYÜKÇEKMECE/SAHİL

MİMARSİNAN/SAHİL
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MENHOLE FILTER

RÖGAR FİLTRESİ

UYGULAMALAR / APPLICATION

İSKİ MALTEPE

İSKİ ÜSKÜDAR

İZMİR KONAK

MASKİ MANİSA

AVRUPA KONUTLARI KUVEYT

İSTANBUL EVLERİ
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MENHOLE FILTER

RÖGAR FİLTRESİ

UYGULAMALAR / APPLICATION

İSKİ EYÜP FLORYA AVRUPA KONAKLARI

ÖZGECAN ASLAN PARKI
GÖKTÜRK

ÖZGECAN ASLAN PARKI
GÖKTÜRK

SEVİNÇ KOLEJİ /ETİLER FULYA BEŞİKTAŞ

BAĞCILAR EYÜP SULTAN
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MENHOLE FILTER

RÖGAR FİLTRESİ

UYGULAMALAR / APPLICATION

ÖZEL UYGULAMA

HİLAL KONAKLARI /ALTUNİZADE

BAŞBAKANLIK ÇALIŞMA OFİSİ

İZMİR /KONAK

ÇANAKKALE

TRABZON
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RÖGAR FİLTRESİ






