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OMSCHRIJVING

ENTEC
HC70

Uniek in zijn ontwerp, 
(paddenstoelvorm), heeft het 
HC70 filter verschillende prijzen 
gewonnen voor uitstekende 
prestaties.

Het doeltreffende ontwerp maakt het mogelijk 
dat het filter bijna overal ingezet kan worden en 
garandeert de beste geurbestrijding. 

Er zijn niet voor niets al meer dan 2000 filters 
geïnstalleerd, op de meest uiteenlopende 
locaties.

-  Rioolgemalen.
-  Bergbezinkbassins
-  Egalisatietanks.
-  Vacuümgemalen.

De - voor uw specifieke situatie geselecteerde - 
filtermedia reageert met de lucht, vervuild met 
methaangas (CH4) en waterstofsulfide (H2S) en 
maken het geurloos en onschadelijk.

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 HC70 heeft een capaciteit van 3 cassettes, 
wat gelijk staat aan 75 liter filtermedia.

Het filter heeft een flensaansluiting DN 300. 
Met 6 gaten Ø 13 mm voor directe montage 
op een betonnen dek en 6 gaten Ø 22 mm 
voor montage op een buis met een flens 
DN 300.

Het filter is voorzien van een hoogwaardige 
coating in uw gewenste RAL-kleur, zonder 
extra kosten.
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- Materiaal: RVS
- Footprint: 750*820 mm
- Hoogte: 1023 mm 
- Inclusief roestvrij slot
- DN 300 flesn aansluiting
 (6x Ø 13 mm + 6x Ø 22 mm)
-  Inclusief flens pakking
- Max. capaciteit: 3 cassettes 
- Coating: RAL Colour
 Speciale coatings mogelijk!

Tot 75 liter filtermedia,
indrukwekkende 
resultaten!

Onze speciaal ontworpen cassettes 
bevatten media die op uw situatie 
zijn afgestemd. De HC70 heeft een 
maximale capaciteit van 3 cassettes, 
wat gelijk is aan 75 liter.

SPECIFICATIES

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: Effectief tegen graffiti
AS-coating:  Effectief tegen stickers en posters

COATING OPTÎES

Copyright © Entec Holland BV | +31 (0)10 4580022 | info@entec-holland.nl

entec 
milieutechnische diensten & producten

holland



PRODUCT
INFORMATIE // Geurfilters | ENTEC HC70

TOEPASSINGSVOORBEELDEN

Om u een nog beter beeld te geven van de eindeloze mogelijkheden  zijn hier enkele voorbeelden 
waarbij de ENTEC HC70 is geïmplementeerd. Naast filters is Entec ook de fabrikant van de 
filtermedia zelf.
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