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Wiltec, specialist in filtermaterialen
Wiltec Filtertechniek is specialist op het gebied van alle voorkomende verfnevel-,
lucht-, stof- en vloeistoffiltratie toepassingen. Met een compleet pakket professionele
filtermaterialen, staat Wiltec voor een uitstekende filtering, perfecte afzuiging, hoge
opnamecapaciteit, weinig wisselingen en een sterke reductie van chemisch afval.
Dit alles tegen de laagst mogelijke kosten. Met het unieke filtermanagement regelt
Wiltec bevoorrading, plaatsing en desgewenst afvoer van filtermaterialen.

Wiltec, voorop in luchtfiltratie
Wiltec, voorop in vloeistoffiltratie
Wiltec, voorop in verfvangfiltrafie
Wilt u meer weten over onze oplossingen in luchtfiltratie, vloeisstoffiltratie of
verfvangfiltratie? Vraag onze brochure aan via sales@wiltec.nl of bel met
één van onze medewerkers: 0413- 24 44 44.

Wiltec werkt.

Voorop in stoffiltratie

Stoffiltratie
Wiltec, dé specialist op gebied van stoffiltratie!

Stoffilterpatronen

Wiltec is voor u de ideale partner voor uw stoffiltratie. Dankzij het uitgebreide assortiment,
hoge kwaliteit ontstoffingsfilters en de opgebouwde ervaring kan Wiltec voor u kostenbesparende
oplossingen bieden. De stoffilters van Wiltec worden reeds ingezet in verschillende industrieën,
waaronder de houtbranche en bedrijven in de oppervlaktebehandeling.

Stoffilterpatronen zijn er in diverse afmetingen en types en worden
voornamelijk ingezet in de oppervlaktebehandeling. Wiltec levert
kwalitatief hoogwaardige patronen voor de meest voorkomende
stoffiltertoepassingen. De stoffilterpatronen van Wiltec zijn voorzien
van een gelijkmatige oppervlaktestructuur, die zorgt voor een perfecte
oppervlaktefiltratie en een hoge filterprestatie bij een laag drukverlies.
Omdat er vele variabelen bestaan voor de stoffilterpatronen is bij een
aanvraag meer informatie zeer belangrijk. Hiervoor is een standaard
invulformulier beschikbaar.

In deze brochure ziet u enkele voorbeelden uit ons assortiment. Wilt u meer weten? Onze medewerkers staan u
graag te woord via telefoonnummer 0413 - 24 44 44. Uiteraard kunt u ons ook een e-mail sturen: sales@wiltec.nl

Stoffilterslangen

Stoffiltermappen

De stoffilterslangen van Wiltec zijn in zeer veel verschillende variaties
beschikbaar zoals diverse materialen, aansluitingen en uitvoeringen.
De filterslangen kunnen bij verschillende ontstoffingstoepassingen
ingezet worden in bijvoorbeeld de houtindustrie. Hieronder vindt u
de meest voorkomende varianten:

Stoffiltermappen zijn een gestandaardiseerd type filterslangen
die allemaal dezelfde kraag, vorm en bodem hebben. Alleen de
afmetingen en het filter medium zijn variabel. Deze stoffiltermappen worden over een korf getrokken zodat ze in de optimale
vorm blijven staan. Met name in de tabaks- en veevoedersindustrie
worden deze filtermappen toegepast.

Kraag
:
Bodem
:
Opties
:
Accessoires :
Medium
:
			
Kwaliteit
:

Standaard
:
filtermedium
		
Standaard
:
afmetingen		

snapring, koord, viltboord, gesneden, met omslag, etc.
rond, vierkant, dicht gestikt, conisch, snapring, etc.
antistatisch, waterafstotend
ophanglus, geleidingsdraad en boutgat
polyester naaldvilt, polypropyleen, aramide,
polyester met PTFE coating, etc.
standaard 500 grams polyester naaldvilt filtermedium

polyester naaldvilt
polyester naaldvilt antistatisch
polyester naaldvilt antistatisch waterafstotend
50 x 100 cm
50 x 150 cm

Flens types
:
Bodem
:
Opties
:
Accessoires
:
Media
:
			
Standaard diameters :
Standaard lengtes
:
			

Flenstype 1, met montagegat

Gesloten bodem

Flenstype 1 open / open

flens type 1, flens type 4, PU flex flens, etc.
gesloten, open, gesloten met boutgat
antistatisch, vlamvertragend
verstevigingsbandjes, steunpijp, geleidingsdraad
polyester, polyester-cellulose, polyester met
PTFE coating, polyester met PTFE membraan,
150, 205, 225, 305, 325, 351, 445, 570 mm
600, 660, 1000, 1200 mm
( alle lengtes tussen de 500 en 1200 mm zijn mogelijk )

Flenstype Dustmaster

Flenstype Special
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Flenstype 4 metaal met 4 haken

Flenstype 4 met 3 haken

Flenstype 4 kunststof met 3 haken

Flenstype 4 met 4 haken

Wiltec werkt.

Ook voor u!

