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ENTEC
HC60
De veelzijdige oplossing voor
een breed scala aan situaties.
Geheel aanpasbaar aan uw
wensen.

OMSCHRIJVING
De HC60 is vergelijkbaar met de HC70, maar nog
veelzijdiger en heeft een grotere capaciteit.
Dit rechthoekige model heeft een maximale
capaciteit van 6 cassettes (150 liter ﬁltermedia).
Vanwege de uniek ontworpen plint kan de inlaat
kan volledig naar wens worden geplaatst.
De uitlaat wordt standaard in het dak verwerkt,
maar in sommige situaties is een gasdichte
uitlaat vereist. Zoals bij een schoorsteen
bijvoorbeeld. Hier is de HC60 ook uitermate
geschikt voor.
Door zijn vorm kan dit ﬁlter naast een
bodemmontage ook aan de muur worden
bevestigd. Bovendien biedt dit model ruimte
voor extra opties zoals een UV-C-unit of (interne)
ventilator en/of kan het worden omgezet naar
een bulkﬁlter (in plaats van cassettes).

Afhankelijk van uw situatie - het type en de
mate van vervuiling en het debiet - adviseert
Entec hoeveel casettes u nodig heeft en welk
type medium moet worden gebruikt voor het
beste resultaat in uw speciﬁeke situatie.
De HC60 wordt aanbevolen voor locaties als:
-

Rioolgemalen.
Bergbezinkbassins
Egalisatietanks.
Vacuümgemalen.

Het ﬁlter is standaard uitgerust met een
hoogwaardige coating in uw gewenste RALkleur, zonder extra kosten. Ook zijn er speciale
coatings mogelijk op verzoek:
NANO-coating: eﬀectief tegen graﬃti
AS-coating: eﬀectief tegen posters
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Tot 150 liter ﬁltermedia
met 6 cassettes, of
500 liter als bulkﬁlter!
De veelzijdige oplossing!

-

Materiaal: RVS
Footprint: 700*840 mm
Hoogte: 1200 mm
Incusief plint van 200 mm, maakt elke positie
en vorm van aansluiting mogelijk.
Inclusief roestvrij slot
Max. capaciteit: 6 cassettes of 500 liter
wanneer gebruikt als bulkﬁlter
Coating: RAL Kleur naar keuze
Speciale coatings mogelijk!

1000

SPECIFICATIES

840

700

COATING OPTIES
Al onze ﬁlters zijn standaard uitgerust met een high-end (epoxy poeder) coating in de gewenste
RAL-kleur, zonder extra kosten. Naast de esthetische aspecten is deze oppervlaktecoating aan de
buitenkant minder gevoelig voor groene (atmosferische) afzettingen.
Omdat deze ﬁlters vaak worden gebruikt in openbaar toegankelijke omgevingen, is het soms
wenselijk om een vandaisme bestendige coating aan te brengen.
NANO-coating:
AS-coating:

Eﬀectief tegen graﬃti
Eﬀectief tegen stickers en posters
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TOEPASSINGSVOORBEELDEN
Om u een nog beter beeld te geven van de eindeloze mogelijkheden zijn hier enkele voorbeelden
waarbij de ENTEC HC60 is geïmplementeerd. Naast ﬁlters is Entec ook de fabrikant van de
ﬁltermedia zelf.

Hoogte extensie

Betonnen uitvoering

Betonnen sokkel

Gasdichte in-/uitlaat

Interne UV-C unit

Interne ventilator
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