
... we are creating future together with you !

VYČISTĚTE PRACOVIŠTĚ PRO DNEŠEK I ZÍTŘEK

Úspora energií a zvýšení efektivnosti výroby řízením kvality vzduchu v interiérech je 
výzvou pro management závodu. Efektivní odlučovače prachu, dýmu a kouře, ať už pou-
žity pro řízení znečištění nebo opětovné využití produktu, mohou ovlivnit všechny tyto 
oblasti. ECOINTECH, s.r.o. napomáhá řešit vaše problémy s prachem, dýmem a kouřem.

Lpíme na hodnotách a principech udržitelného rozvoje a máme ustavenu organizaci pro 
vývoj a udržování optimálních obchodních postupů. Rádi bychom zmínili naši iniciativu 
pro udržitelný rozvoj. Toto je náš způsob sdružování veškerých našich průmyslových 
ekologických iniciativ do komplexního programu. Pevně věříme, že jsme udržitelný do-
davatel. Věříme také, že to bude požadavkem budoucnosti. Chceme být v udržitelnosti 
nejlepší. To nevyžaduje velké úsilí, protože zeleň je v našich genech.

DŮVĚŘUJTE NAŠIM ZKUŠENOSTEM

Náš tým zkušených a kvalifikovaných inženýrů je zapojený do návrhu a implementace 
optimálních technických řešení pro veškeré individuální požadavky nejen v průmyslu. 
Používáme nejlepší technologie a vybíráme vhodné komponenty a vybavení. Rozvíjíme 
příslušenství k našim zařízením o nové komunikační technologie. Zajišťujeme provozní 
efektivnost a ekonomickou dostupnost.

Jan Buchta

+420 736 627 927
jan.buchta@ecointech.cz
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info@ecointech.cz
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MOBILNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKA
S PULSNÍ REGENERACÍ
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MOBILNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKA
S PULSNÍ REGENERACÍ

Mobilní filtrační jednotka s patronovou vložkou 
pro odsávání a filtraci dýmu, kouře a prachu, který 
vzniká například při svařování, pájení a broušení a 
další částice nesené vzduchem. Není vhodná k 
odsávání výbušného prachu a chemických výparů 
z rozpouštědel.

STANDARDNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI 

- Kompaktní mobilní jednotku stačí zapojit a 
můžete hned odsávat  a filtrovat na svém 
pracovišti nežádoucí látky v ovzduší.

- Výsuvná sběrná nádoba na jímání prachu.
- Rychlé a snadné vkládání a vyjímání filtrační 

patrony s mechanickou svorkou.
- Možnost úprav vnějšího polohovatelného 

kloubového ramena.
- Vysoce výkonné a odolné odsávací rameno 

bez jakýchkoli vnitřních překážek.
- Délka robustního odsávacího ramene 3m 

(standardní dodávka).
- Dymník odsávacího ramena nastavitelný v 

rozsahu 360°.
- Maximální průtok vzduchu 1200 m3/hod.

- Třífázová filtrace:
 - lapač jisker, vstupní předseparátor,
 - filtrační patrona Gold Cone® typ HemiPleat®,
 - přídavný uhlíkový filtr pouze pro ozón.
- Velká otočná kola s brzdou pro snadný pohyb a umísťování do 

prostoru.
- Odolný lakovaný povrch na vnitřní i vnější straně filtrační jednotky.
- Manuální ovládání pulsní regenerace patrony a čištění s použitím 

Venturiho efektu.
- Sběrná nádoba na jímání prachu minimalizující zpětné strhávání 

prachu.
- Evropa: 400 V / 3 PH / 50 Hz, 1,5 kW motor.
- Motorový spouštěč s tepelnou ochranou.
- Pohyblivý elektrický přívod o délce 7,5 m se zakončením.
- Jednoduše stačí zajistit pouze přívod elektřiny a stlačeného 

vzduchu.
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Vestavěný ventilátor 
s pojistkou proti 
přetížení motoru

Držák vložky typu 
„camlock“

Systém reverzního 
pulsního čištění 
stlačeným vzduchem

Přídavný uhlíkový 
filtr pouze pro ozón

Výstup čistého 
vzduchu

Standardní 3m 
dlouhé odsávací 
rameno s průměrem 
160 mm

Výkon 1200 m3/hod 
a rychlost 4,2 m/s

Tlačítko pro reverzní 
puls na boku

Spínač

Nádrž na stlačený 
vzduch

Kovový filtr lapače 
jisker

Zásuvka na jímání 
prachu

Teplotně odolný, nehořlavý 
filtr HemiPleat®

Zephyr III používaný při práci Lapač jisker Filtrační
patrona

Nádoba
regenerace

Rozměry (mm): D: 900, Š: 750, V: 1450     Hmotnost: 130 kg
Odsávací ramena jsou k dispozici samostatně v délce 2 m a 3 m.

Tlak stlačeného vzduchu
potřebný k regeneraci:  6 bar
Hlučnost mobilní jednotky: 85 dB
Účinnost �ltrace: 99,99% při 0,5um
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