
DEKANTAČNÍ ODSTŘEDIVKY 
A ZAŘÍZENÍ PRO SEPARACI PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

Firma HILLER Separation & Process vyvi-
nula systém, který vám pomůže ušetřit až 
30% spotřeby el. energie u vaší dekantační 
odstředivky. 

S přepadovými deskami HILLER ECO-Jet 
ušetříte hotové peníze – tato investice se 
zhodnotí již během krátké doby. Montáž 
těchto přepadových desek přitom nevede 
k poklesu výkonu dekantační odstředivky.

n	Rychlé zhodnocení
n	Výrazné snížení spotřeby el. energie
n	Bezproblémová instalace do stávajících  
 dekantačních odstředivek HILLER
n	Možnost použití v různých oblastech
n	Jednoduchá a rychlá instalace
n	Nemá vliv na snížení výkonu zařízení

ÚSPORA NÁKLADŮ HLAVNÍ VÝHODY ECO-Jet

Přepadové desky ECO-Jet 
pro větší energetickou efektivitu vaší dekantační odstředivky

Přepadová deska ECO-Jet



HILLER GmbH . Schwalbenholzstraße 2 . 84137 Vilsbiburg . Tel +49  8741 48-0 . info@hillerzentri.de . www.hillerzentri.de 

VAŠE POTENCIÁLNÍ ÚSPORY ÚSPORY – Energeticky úsporné přepadové desky v 
porovnání se standardními přepadovými deskami

PŘEPADOVÉ DESKY ECO-Jet v NAMONTOVANÉM STAVU

Rádi vám spočítáme potenciální výši úspor 
u vašeho zařízení a dobu zhodnocení pro 
váš proces! 
Tento výpočet vám samozřejmě 
poskytneme bezplatně a nezávazně.
Kontaktujte nás.

Nebo si své potenciální 
úspory ECO spočítejte 
sami na eco-jet.de 

Přepadové desky HILLER ECO-Jet jsou 
tvarovány tak, že vytékající fugátová voda 
je cíleně odváděna a takto zpětně získá-
vaná energie je dále předávána přímo 
do hlavního pohonu. Hlavní pohon tak 
spotřebovává až o 30% méně el. ener-
gie – výše potenciálních úspor závisí na 
kapacitě a konstrukční velikosti dekantační 
odstředivky.
Montáž přepadových desek HILLER ECO-
Jet lze snadno provést u všech běžných 
typů dekantačních odstředivek HILLER.
Tato optimalizace je finančně výhodná a 
chrání životní prostředí!

VEDOUCÍ POPRODEJNÍHO SERVISU: 
Bernd Ramsauer
E-MAIL: aftersales@hillerzentri.de
HOTLINE: +49 16 22 91 46 44 
BACKOFFICE: +49  8741 48-175
FAX: +49  8741 48-740

SERVIS HILLER
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20%  Úspora *
 2.700 € / rok

20%  Úspora *
 4.050 € / rok

20%  Úspora *
 6.300 € / rok

* Vzorový výpočet při předpokládané době chodu 3 000 provozních hodin ročně a při ceně 
 el. energie 0,15 EUR/kWh

n Standardní přepadové desky     n Energeticky úsporné přepadové desky     n Úspora


