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Coletor Industrial de vapor de óleo (ESP)

Fabricando Filtros de Ar Eletroestático desde 1992



Sobre a KLEAN

Klean Enviromental Technology foi criada em 1992 e está 

focada, desde então, em criar e manufaturar precipitadores 

eletrostáticos (ESP) de alto desempenho, em soluções para 

a limpeza do ar e em serviços de coleta de vapor de óleo e 

de remoção de fumaça.

Em 1993, o primeiro exaustor eletrostático para chaminé do 

mundo foi criado pela KLEAN, iniciando uma nova jornada 

no campo de controle de fumaça e poluição. Cinco anos 

depois, a KLEAN foi a primeira a utilizar a tecnologia de 

precipitação eletrostática para a coleta de vapores de óleo 

na China.

Com mais de 100.000 projetos em todo o mundo se 

beneficiando da eficiência média de 90-98% de remoção de 

óleo do ar expelido, e com excelência em qualidade que foi 

plenamente demonstrada quando o sistema ESP da KLEAN 

foi escolhido para a purificação da fumaça nos Jogos 

Asiáticos de 2010 e nos jogos Olímpicos de 2012 em 

Londres, a KLEAN tem esculpido uma reputação como o 

fornecedor mais exper iente e mais pro f iss iona l de 

purificadores  eletrostático na China.

Ajudando empreiteiros, engenheiros e fornecedores de alta 

qualidade a fabricar, para seus clientes, linhas de produção 

sem problemas de purificação do ar e com serviços de 

coleta e reciclagem de óleo. Os clientes variam desde 

hotéis estrelados e restaurantes, locais de refeições de 

grande esca la e vár ias indúst r ias , a té fábr icas de 

tingimento, impressão e acabamento, produtores de couro 

sintético, fabricantes de luvas de borracha descartáveis, 

fabricantes de revestimentos de vinil para paredes e chão, 

processadores de máquinas, processadores de comida, 

etc.

Na KLEAN, se valoriza excelência e inovação tecnológica. A 

empresa tem a certificação ISO 9001, os produtos possuem 

selo CE (Conformidade Europeia), atestados pela UL, 

registrados na CEP chinesa, certificados pela FSD (Fundo 

de Desenvolvimento Sustentável) de Hong Kong além de 

garantir 33 patentes nacionais. Queremos um ar mais limpo 

e ambicionamos um mundo mais limpo.

1992 - Início

Companhia Blue Skye de Aplicações Ambientais

2014 - Ascensão

JANGMEN KLEAN Environmental Products Co., Ltd.
Nova matriz e novo centro de produção em funcionamento

2013 - Transcedência
KLEAN Environmental Technology Co. Ltd,
se torna uma sociedade anônima

2010

Recebe a certificação ISO 9001:2008

2007 2007 
Recebe a certificação da cidade de

Guangdong de empresa de alta & nova tecnologia
Concedida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia

2007 
Recebe o certificado técnico da cidade de Guangdong de empresa
privada. Concedido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia

2006 - Reconhecimento

Primeira a conseguir certificação CEP na indústria chinesa

2004

Primeira a conseguir a certificação CEP
na indústria chinesa

2002 - Crescimento

KLEAN Produtos Ambientais Co., Ltd.
Uma sociedade de responsabilidade limitada

1993 - Inovação

Célula de filtragem em formato de estrutura de favo de mel.



Usos Comuns

Cozinha
Industrial

Processos de
Manufaturas

Borracha Asfalto

Processamento
Têxtil Plastificantes

Refogados

Frituras por imersão

Torrefação de café

Defumadores

Churrasqueiras a carvão

Fogões a gás

Solda

Máquinas CNC

Corte e gravura a laser

Têmpera em óleo

Trefilados de aço

Sintetização de metal

Produção de moldes

e fixadores

Fornalhas

Ramas de câmara a calor

Revestimentos de fios

Extrusão de fios

Butting

Cura

Retífica

Reciclagem

Cobertura

Misturadores

Saturadores

Couro sintético

Luvas descartáveis

Papel de parede

Piso de vinil

Tecidos revestido de PVC

Correias transportadoras

Banners de PVC

Sapatos de Borracha

Redes de plástico

Plástico Film

Aplicações



Amplo Precipitador Eletroestático para
controle de emissões industriais

Especificações:

Especificações:

96% de eficiência em remoção de fumaça

Células de filtragem em aço inoxidável

Lavagem necessária uma vez ao ano

Proteção total contra incêndios

Equipamento entregue pronto para uso

Manutenção facilitada

Tubos do trocador de calor em aço inoxidável

* Especificações acima são apenas para referência. Para mais detalhes, as ofertas técnicas e contratos irão prevalecer.

Modelo

Fluxo de Ar (m³/hr)

Dimensão (mm)

Especificações de alimentação
Corrente secundária máxima: 220mA
Voltagem secundária máxima: 60 kV

Energia máxima: 10 kW

Peso (kg)

Dispositivo de arrefecimento primário
Trocador de calor com tubos aletados de aço

inoxidável ou catalisador de aço inoxidável

Direção horizontal do fluxo de ar garante uma melhor 
distribuição do fluxo bem como uma menor queda da 
pressão do ar através do sistema. Isso resulta em uma 
melhor coleta de partículas com menor uso de energia 
para operar o exaustor.

Adequadas para tratar a emissão de gases com alta 
concentração de fiapos, ceras e amaciantes.

Existe um amplo espaço entre os eletrodos e as 
células de filtragem, assim, a limpeza manual das 
células é necessária somente uma vez ao ano.

Com uma central de gestão digital, e com sensores 
térmicos que monitoram as seções de passagem de ar 
e com dispositivos de supressão de incêndio que 
cobrem toda a extensão das células de filtragem.

Reduz a necessidade de soldas no local, bem como o 
uso de outras ações perigosas.

Altamente resistente à corrosão e resfriamento. Fácil 
de carregar, uma vez que cada célula possui apenas 
70 kg.

Todos os e lét rodos podem ser desmontados e 
montados em 30 minutos por dois homens.



Exaustor Eletroestático KLEAN

Características:

Ciclo de limpeza
estendido:

Fácil
manutenção:

Alta eficiência:

Segurança
elétrica e 
prevenção
contra incêndio:

Central de
gestão digital: 

Graças a perfeita combinação de células de filtragem 
cilíndricas com uma central de gestão digital, as células 
de filtragem serão limpas no período de 3 a 6 meses.

Módulos de filtragem em compartimentos com células 
horizontais que seguem o fluxo de ar, resultam em baixa 
queda na pressão do fluxo de ar do sistema e facilitam a 
manutenção.

Eficiência de mais de 95% na coleta de vapores de óleo e 
de mais de 95% na remoção de partículas.

Existe uma série de medidas de segurança contra panes 
elétricas e incêndios, assim, qualquer risco elétrico será 
de tec tado e qua lquer p r inc íp io de incênd io se rá 
controlado.

Totalmente compatível com centrais analógicas, a central 
d ig i ta l fo i modern izada com modos de operação 
automaticamente ajustáveis e com proteção inteligente. 
Uma unidade MCU grava e armazena dados operacionais 
e uma interface RS485 é usada na comunicação.

Especificações

Modelo Tamanho C X L X A
(em mm)

Fluxo de Ar
(m³/hr)

Peso
(kg)



Central digital KLEAN
Gestão do KLEAN ESP simplificada

Serviço kCloud

O que uma central digital pode fazer: informar status 
d e t r a b a l h o i n c l u i n d o a c o r r e n t e , v o l t a g e m , 
temperatura, etc. Tudo é digitalizado e pode ser 
a r m a z e n a d o p a r a p r o c e s s a m e n t o f u t u r o . O s 
parâmetros de configuração incluem ligar e desligar, 
modos de funcionamento, corrente secundária, etc. 
Eles podem ser aplicados na gestão do filtro em 
diferentes circunstâncias. 

O status atual da máquina é monitorado e amostrado 
com alta precisão. Ajustes e proteções podem ser 
feitos em tempo real de acordo com anormalidades 
presentes nos dados.
Quando arcos aparecem dentro das células de 
f i l t r a g e m d e v i d o a  f u m a ç a p r o v e n i e n t e  d e 
substancias altamente inflamáveis, isso pode ser 
diagnosticado sem demora e a extinção de arco é 
ativada, com isso o risco de incêndio é mínimo e 
garantido.

Dados legíveis e editáveis incluindo corrente de 
trabalho, aviso de lavagem, códigos de falha, etc, são 
acessíveis em pequenas caixas de controle manual. 
Os usuários podem tocar em suas máquinas e saber 
qual é o seu estado de funcionamento e fazer 
pequenas alterações sem afetar os dados.

Vá r ios modos de func ionamento d ispon íve is , 
incluindo: modo altamente eficiente, modo de ciclo 
de limpeza longo, modo de redução de arco, etc. 
Além disso, os tempos de início e de parada do 
sistema também podem ser especificados.

O func ionamento da máquina é moni torado e 
gravado, os dados são transmitidos para o nosso 
servidor remoto, a curva de desempenho é gerada 
com base nestes dados, o padrão de operação ideal 
pode se r d iagnos t i cado e as suges tões são 
partilhadas através do serviço kCloud.

É possível monitorar remotamente e em tempo real o funcionamento do Preciptador, coletar e gravar os 
dados, que serão analisados por experts e divididos com os clientes, e com base nesses dados podem ser 
oferecidas melhorias na operação, caso necessário.

Planta Produtiva

KLEAN ESP

Precipitador Eletroestático (ESP) - Serviço de Nuvem

Serviço kCloud

Usuário (Aplicativo + PC)

Central de Serviços

Com KLEAN ESP
instalado

Transmissão do status atual da máquina
através das informações da central digital
e da internet.

Detector de concentração de emissão de
fumaça opcional.

Fornecimento de dados em tempo
real garantido pelo servidor em nuvem.

É possível ao usuário conferir o funcionamento
do KLEAN ESP utilizando o aplicativo em seu
smartphone ou pelo computador.

Dados podem ser acessados
através da Central de Serviços.



Solução

Entrada Saída 

Exaustor

Exaustor

Torre de Resfriamento

Válvula Bypass

Válvula BorboletaVálvula Borboleta

Trocador de CalorColetor de névoa de óleo (ESP)

Linha de Produção

As emissões produzidas em aplicações térmicas, como a extrusão de plásticos, fornos de cura, calandras ou fornos de secagem, contêm uma mistura de poluentes, incluindo óleos, 
resinas, ceras e diversos sólidos, produzindo uma prodigiosa pluma de gases.
Quando se utiliza o purificado de ar KLEAN no tratamento desses gases, resfriamento prévio e pré-filtragem se fazem necessários. O ar expelido contém, agora, uma fina névoa de gotas 
de óleo, que então entra no Precipitador Eletrostático (ESP), onde 95% do conteúdo oleoso pode ser coletado garantindo emissões que estão de acordo com a legislação da maioria dos 
países.



Instalação Externa Instalação Interna

Linha de Produção

Exaustor
Chaminé

Válvula Borboleta

Válvula Borboleta

Válvula Bypass

Torre de resfriamento

Trocador de Calor

Coletor de névoa de óleo industrial (ESP)

Linha de Produção

Exaustor

Chaminé

Válvula Borboleta

Válvula Bypass

Torre de resfriamento

Trocador de Calor

Coletor de névoa de óleo industrial (ESP)



Casos

Produção de produtos de PVC - Egito

Acabamento Têxtil - Guangzhou (China)

Acabamento Têxtil - Coréia Processamento de alimentos - Hunan (China)

Acabamento Têxtil - Guangzhou (China)

Produção de produtos de PVC - Foshan (China) Produção de produtos de PVC - Huizhou (China)

Produção de produtos de PVC - Taiwan (China)

Acabamento têxtil - Jiangsu (China)

Acabamento têxtil - Turquia

Acabamento têxtil - Nova Zelândia Acabamento têxtil - Vietnã



Como funciona o precipitador KLEAN ESP Prêmios e Honrarias

Névoa de óleo é
arrastada pelo fluxo de ar

Pré-filtro Célula de
filtragem

Tubo de Anódio Agulha
Catódica

Quadro de
agulhas

catódicas

Isolador de Cerâmica

Agulhas catódicas energizadas por uma alta voltagem
geram uma descarga corona de elétrons com uma

densidade maior do que 100 milhões de elétrons por cm³

Partículas de fumaça, poeiras e graxas são
carregadas negativamente por 0,01 segundos e

atraídas para os tubos de anódio que estão carregados
positivamente, enquanto o ar limpo, é expelido do sistema

A tecnologia do Precipitador KLEAN ESP é utilizada com a finalidade de remover matérias particuladas dos 
fluxos de ar através da aplicação de um choque eletrostático às partículas de fumaça e através dos elétrons 
emitidos na seção do cátodo, com isso, essas partículas negativas são atraídas e capturadas pelo anódio 
carregado positivamente, enquanto o fluxo de ar sai purificado e limpo.

Dada a pequena dimensão dos elétrons (que é muito menor que a das partículas de fumaça e névoa) e a alta 
densidade de descargas de elétrons (maior ou igual a 1x108/cm³), a ionização dessas partículas arrastadas 
pelo fluxo de ar seria praticamente impossível.  Porém, o sistema de limpeza KLEAN ESP aplica energia 
elétrica às partículas, as quais passam a agir de acordo as regras dos princípios de carregamento: as 
partículas carregadas negativamente são obrigatoriamente atraídas para a secção dos tubos de anódio que 
estão carregados positivamente. Elas acabam sendo capturadas pelos tubos e assim, o equipamento 
consegue uma eficiência de limpeza do ar extremamente elevada.

Em contrapartida a outros métodos de limpeza do ar, o Precipitador KLEAN ESP aplica energia apenas nas 
partículas que devem ser recolhidas e, portanto, a queda da pressão da corrente de ar é muito baixa, deste 
modo não é necessária a utilização de um segundo ventilador, resultando em um consumo de energia 
altamente eficiente.

Certificado Guangdong de empresa de alta & nova tecnologia

Certificado ISO 9001:2008

Patentes de invenção: 09 patentes utilitárias / 56 patentes de design / 10 licenças de softwares
3 patentes PCT (Patente Internaciona)

Certificação CE

Certificação UL de laboratório de fonte de alimentação



Instalações



Visitas e Seminários



Feiras e Serviços



Rede Global

Estamos agora permitindo que mais de 100.00 
clientes em 72 países e áreas cumpram cada vez 
mais as normas de emissões PM 2,5. Tenha certeza 
que seu próximo projeto com a Klean está em boas 
mãos.

(19) 3475.7757 | www.tabatex.com.br


