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OBALOVNY ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ: EMISE, HYDROLÝZA A SPOLEHLIVOST
FILTRAČNÍ ELEMENTY ECE Group ……………… . VAŠE PŘESNÉ ŘEŠENÍ!

Filtra ční elementy ECE Group pro filtraci spalin rota čních sušáren obaloven živi čných sm ěsí
odpovídají náro čným podmínkám v této oblasti.

Elementy ECE Group spl ňují s jistotu požadované emisní limity a zaru čují nízkou úrove ň tlakové
ztráty p ři zajišt ění nejnižších provozních náklad ů vašeho za řízení.

Podle technických a provozních podmínek konkrétní ob alovny je pro danou aplikaci voleno 
optimální filtra ční medium ECE Group v četně jeho výbavy, které jednozna čně splňuje požadovaná
kriteria obalovny a její specifické podmínky (provozn í režim, typ paliva, specifické vlastnosti 
kameniva, zpracování recyklátu atd.). Filtra ční media ECE Group krom ě své kvality zaru čují
dodržení správného podtlaku ve spalovací komo ře vaší rota ční sušárny kameniva.

Krom ě svých optimálních užitných vlastností se filtra ční elementy ECE Group vyzna čují p ředevším:

- zajišt ění přesné separace frakcí vratného prachu dle pot řeb a požadavku jednotlivé obalovny
- přesností a vysokou kvalitou všech konstruk čních detail ů
- výrobní p řesností pro jednoduchost a jednozna čnou t ěsnost v rámci montáže element ů

- možností rozm ěrových a konstruk čních alternativ, odpovídající zvláštním požadavk ům obalovny  

FILTRAČNÍ ELEMENTY ECE GROUP A KOMPLEXNÍ SYSTÉM LEWECA JE MA XIMÁLNÍ JISTOTOU 
SPRÁVNÉ FUNKCE ODPRAŠOVÁNÍ KAŽDÉ OBALOVNY ŽIVI ČNÝCH SMĚSÍ! 

OBALOVNA 160 t/hod
FILTR PULSE-JET
MEDIUM BLUETEX 321358
POLYESTER + OH IMP

OBALOVNA 160 t/hod
FILTR ZP
MEDIUM BLUETEX MICRO 221027
ACRYL HOMOPOLYMER

OBALOVNA 260 t/hod
FILTR ZP
MEDIUM BLUETEX 316338
ARAMID

OBALOVNA 160 t/hod
FILTR ZP
MEDIUM BLUETEX MICRO 221027
ACRYL HOMOPOLYMER
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