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ERF Eriyik Filtresi

Yüksek Performans Eriyik Filtresi ERF 200/250/500

30 yıllık

deneyim ve bilgi birikimi
1983 Şirket, makine mühendisi Roderich Ettlinger

Ettlinger en önemli pazarlardaki temsilcileri aracılığı

tarafından Bavyera‘nın Augsburg şehrinde kurulur

ile dünya çapında faaliyet göstermektedir. Şirketin temel

ve enjeksiyon makineleri ile özel makinelerin üreti-

uzmanlık alanı, enjeksiyon makinelerinin ve yüksek per-

mine başlanır. İlk „srm“ serisi makine İsveç‘e ihraç

formans eriyik filtrelerinin geliştirilerek üretilmesidir.

edilir.
Şirket, eriyik filtreleme alanında kirlenme derecesi az
1999 Ettlinger, giderek artan talebi karşılayabilmek
için yeni üretim binasını işletmeye alır.

kirliden çok kirliye kadar olan plastikler için kesintisiz
çalışan yüksek performans eriyik filtresini üretmektedir.
Bu patentli sistemler, tüm yaygın polimerlerden örneğin

2004 Roderich Ettlinger, 70‘li yıllardan beri aklında
olan bir hayali hayata geçirmeye başlar.

kağıt, alüminyum, ahşap, silikon veya daha yüksek
derecede eriyen plastik gibi kirleri filtreleyerek çıkarır.

Ettlinger firmasının patentli eriyik filtre sistemi
ERF 200 için ilk sipariş gerçekleşir.

Enjeksiyon makineleri; özellikle plastik palet,
fitting veya baca sistemleri gibi ağırlığı 100 kg‘a kadar

2010 Roderich Ettlinger, şirketi 27 yıl boyunca başarıyla

olan plastik parçaların üretimi için son derece elveri

yönettikten sonra oğlu Thorsten Ettlinger‘e ve

lidir – istek üzerine ve haricinde. Ettlinger firması, tüm

Volker Neuber‘e devreder. Bundan sonra şirketin

ürünlerde uygulanabilen modüler sistem sayesinde,

teknolojik ve ticari gelişiminden Thorsten Ettlinger

birbirinden farklı kullanım alanlarına yönelik uygun

ve Volker Neuber sorumludur.

maliyetli çözümler ve esnek makine konseptleri sunabilmektedir.

2013 Şirket merkezi Atlanta‘da bulunan Ettlinger
North America LP kuruldu. Bu tarihten beri ABD
ve Kanada‘daki müşteriler de artık daha hızlı
yedek parça temini sayesinde optimum satış
ve bölgesel hizmetten yararlanabiliyor.
2015 Ettlinger, artan talebi karşılamak için ofis ve üretim
sahasını genişletmiştir.
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Alüminyum
• Alüminyum parçacıklı HDPE (boru malzemesi)
• Kirlenme derecesi yakl. %18
• 150 μm ile filtreleme
• Eriyik kaybı yakl. %9

Özellikler

Uygulama örnekleri

Kesintisiz olarak çalışan eriyik filtresi ERF, kirlenme derecePET
• PET‘li PE (şişe kapakları)
• Kirlenme derecesi yakl. %2
• 150 μm ile filtreleme
• Eriyik kaybı yakl. %1

si az kirliden aşırı kirliye kadar olan plastik eriyiklerin filtrelenmesi için uygundur.
Yüksek eriyik basıncı sabitliği, son derece düşük eriyik
kaybı ve çok kısa olan kir bekleme süreleri, kapalı çalışan
sistemin en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır.
Lastik, ahşap
ERF, kurulu olan her ekstrüzyon hattına monte edilebilir, fazla
yer kaplamaz ve istenen kapasiteye göre üç farklı boyutta
sunulur: ERF 200, ERF 250 ve ERF 500.

• Lastik ve ahşap ile kirlenmiş PP veya ABS
(buzdolabı hurdası)
• Kirlenme derecesi yakl. %3
•	
150 μm ile filtreleme

Filtrelerin tipik kullanım alanları geri dönüşüm, levha

•	
Eriyik kaybı yakl. %2

ve düz folyo ekstrüzyonu, profil ekstrüzyonu.

Kağıt
• Kağıt çıkartmalı PS folyo
• Kirlenme derecesi yakl. %2,5
• 120 μm ile filtreleme
• Eriyik kaybı yakl. %1,5

Uygulama örnekleri
Beslenen
Kirlenme
malzeme		

Kirlenme derecesi
giriş [%]

Kirlenme derecesi
sekonder çıkış [%]

Eriyik
kaybı [%]

PE, PP

Diğer

0,5

55 - 65

0,3 - 0,4

PP eya HDPE

PET

4

57 - 66

2-3

PS

Alüminyum

3-4

57 - 60

2-3

PE

Alüminyum

10

60 - 65

3,5 - 4  

PP

Silikon, lastik   

2-3

55 - 60

1-2

PE

Kağıt

5

58 - 67

3-4
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Çalışma prensibi

Avantajlara genel bakış

Üzerinde çok sayıda konik delik bulunan bir döner filtre tambu-

• Tam otomatik işletim

runun içinden, dıştan içe doğru olmak üzere eriyik geçer. Eriyik

• Minimum malzeme kaybı

içinde bulunan kirler filtrenin yüzeyinde kalır ve en geç bir turdan

• Filtreden sonra sabit eriyik basıncı (+/- 2 bar)

sonra sıyırıcı aracılığıyla çıkarma helezonuna gönderilir. Filtre,

• Filtre yüzeyinde kısa kir bekleme süreleri

filtre milinin ve çıkarma helezonunun hassas bir şekilde kontrol

• Komple kapalı sistem

edilmesini sağlayan enerji verimliliği yüksek servo motorlarla
çalıştırılır. ERF eriyik filtresinin sağladığı diğer bir büyük avantaj ise, filtre devrinin ve çıkarma helezonu devrinin birbirinden
bağımsız şekilde ayarlanabiliyor olmasıdır. Böylece, sürekli olarak açık ve temiz bir filtre yüzeyi ve son derece düşük bir eriyik
kaybı elde edilebilmektedir.

ERF 200

Teknik özellikler
Toplam filtre alanı

1.250 cm

2

ERF 250

ERF 500

2

3.140 cm2

1.570 cm

Filtre çapı

200 mm

250 mm

2 x 250 mm

Kapasite

bis 1.500 kg/saat

bis 3.000 kg/saat

bis 6.000 kg/saat

5

5

6

Kurulu ısıtma performansı

12 kW

16 kW

31 kW

Filtre motor gücü

5,2 kW

5,2 kW

7,6 kW

Çıkarma helezonu motor gücü

1,4 kW

1,4 kW

2,3 kW

Filtre devri (kademesiz olarak ayarlanabilir)

0 - 12 1/dak

0 - 11 1/dak

0 - 10 1/dak

Çıkarma helezonu devri

0 - 27 1/dak

0 - 26 1/dak

0 - 18 1/dak

Ağırlık

800 kg

1.000 kg

2.000 kg

Maksimum çalışma basıncı

300 bar

300 bar

300 bar

Isıtma bölgesi sayısı

(kademesiz olarak ayarlanabilir)

Mevcut filtre incelikleri                                          

80 / 120 / 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 / 1.000 / 1.300 µm

Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Bizi arayın!
Ettlinger
Kunststoffmaschinen GmbH

Ettlinger North America LP

Messerschmittring 49

Tyrone, GA 30290

D-86343 Königsbrunn (Almanya)

USA

Phone: +49 (0) 8231 / 34908-00

Phone: 770-703-8541

Fax:

sales-na@ettlinger.com

+49 (0) 8231 / 34908-28

1555 Senoia Rd.

info@ettlinger.com | www.ettlinger.com
Geri dönüşümlü kağıda basılmıştır.   

                           

