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ELEN 500
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Filtr elektrostatyczny dostosowany do odpylania gazów o średnim
objętościowym natężeniu przepływu 1600 m3/h (1000 nm3/h)
Maksymalna temperatura gaów na wlocie do elektrofiltru:
tmax=250C
Zapylenie gazów na wlocie do elektrofiltru < 150 mg/m3
Oczekiwane stężenie pyłu na wlocie do elektrofiltru < 15 mg/m3
Maksymalne napięcie: 40 kV
Maksymalne natężenie prądu: 70 mA
Maksymalna moc: 6,5 kW
Masa urządzenia: 3100 kg
Urządzenie wyposażone w agregat wysokiego napięcia, sterownik,
podgrzewany lej osadczy, transporter ślimakowy, wygarniający
wytrącony pył, śluzę celową oraz mobilny zasobnik na odpady

ELEN 1000

ELEN 500

ELEN 1000
•
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•
•
•
•

Filtr elektrostatyczny dostosowany do odpylania gazów o średnim
objętościowym natężeniu przepływu 3150 m3/h (2000 nm3/h)
Maksymalna temperatura gaów na wlocie do elektrofiltru:
tmax=250C
Zapylenie gazów na wlocie do elektrofiltru < 150 mg/m3
Oczekiwane stężenie pyłu na wlocie do elektrofiltru < 15 mg/m3
Maksymalne napięcie: 40 kV
Maksymalne natężenie prądu: 70 mA
Maksymalna moc: 6,5 kW
Masa urządzenia: 4500 kg
Urządzenie wyposażone w agregat wysokiego napięcia, sterownik,
podgrzewany lej osadczy, transporter ślimakowy, wygarniający
wytrącony pył, śluzę celową oraz mobilny zasobnik na odpady

ELEN 1500
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtr elektrostatyczny dostosowany do odpylania gazów o średnim
objętościowym natężeniu przepływu 4700 m3/h (3000 nm3/h)
Maksymalna temperatura gaów na wlocie do elektrofiltru:
tmax=250C
Zapylenie gazów na wlocie do elektrofiltru < 150 mg/m3
Oczekiwane stężenie pyłu na wlocie do elektrofiltru < 15 mg/m3
Maksymalne napięcie: 40 kV
Maksymalne natężenie prądu: 70 mA
Maksymalna moc: 6,5 kW
Masa urządzenia: 4650 kg
Urządzenie wyposażone w agregat wysokiego napięcia, sterownik,
podgrzewany lej osadczy, transporter ślimakowy, wygarniający
wytrącony pył, śluzę celową oraz mobilny zasobnik na odpady

ELEN 1500

ELEN 2000
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•

Filtr elektrostatyczny dostosowany do odpylania gazów o średnim
objętościowym natężeniu przepływu 6250 m3/h (3950 nm3/h)
Maksymalna temperatura gaów na wlocie do elektrofiltru:
tmax=250C
Zapylenie gazów na wlocie do elektrofiltru < 150 mg/m3
Oczekiwane stężenie pyłu na wlocie do elektrofiltru < 15 mg/m3
Maksymalne napięcie: 40 kV
Maksymalne natężenie prądu: 70 mA
Maksymalna moc: 6,5 kW
Masa urządzenia: 5250 kg
Urządzenie wyposażone w agregat wysokiego napięcia, sterownik,
podgrzewany lej osadczy, transporter ślimakowy, wygarniający
wytrącony pył, śluzę celową oraz mobilny zasobnik na odpady

ELEN 2000

ELEN 3000
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•

Filtr elektrostatyczny dostosowany do odpylania gazów o średnim
objętościowym natężeniu przepływu 9350 m3/h (5900 nm3/h)
Maksymalna temperatura gaów na wlocie do elektrofiltru:
tmax=250C
Zapylenie gazów na wlocie do elektrofiltru < 150 mg/m3
Oczekiwane stężenie pyłu na wlocie do elektrofiltru < 15 mg/m3
Maksymalne napięcie: 40 kV
Maksymalne natężenie prądu: 70 mA
Maksymalna moc: 6,5 kW
Masa urządzenia: 6450 kg
Urządzenie wyposażone w agregat wysokiego napięcia, sterownik,
podgrzewany lej osadczy, transporter ślimakowy, wygarniający
wytrącony pył, śluzę celową oraz mobilny zasobnik na odpady
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