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ECOCART  EKF “E”     Singel  Filterhuis informatie 
 
 
 
 
Information housing 
Ecocart EKF “E” series cartridge filters are made for 
double open end DOE cartridges. Manufactured in 
SS304, they consists of a head and a sump, connected 
by a center rod wth a cap nut. Head sump, head and cap 
nut are sealed with flat ring gaskets. 
The sump is equipped with a bottom drain. An optional 
bracket is available for mounting the filter to the wall. 
 
 
 
Informatie behuizing 
Ecocart EKF "E"-serie cartridge filters zijn gemaakt voor 
een dubbele open einde DOE cartridges. Vervaardigd in 
RVS 304, ze bestaat uit een filterkop en een filterhuis, 
verbonden door een centrale staaf met een dopmoer. 
Deze zijn afgedicht met platte ring pakkingen. 
Het filterhuis is voorzien van een bodemdrain. Een 
optionele beugel is verkrijgbaar voor montage van het 
filter aan de wand. 
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ECOCART  EKF “BE”     Singel  Filterhuis informatie 
 
 
Information housing 
Ecocart EKF “BE” series cartridge filters are made for 
double open end DOE cartridges. Manufactured in SS304, 
they consists of a head and a sump, connected by a center 
rod wth a cap nut. Head sump, head and cap nut are 
sealed with flat ring gaskets. 
The sump is equipped with a bottom drain. An optional 
bracket is available for mounting the filter to the wall. 
 
 
 
Informatie behuizing 
Ecocart EKF "BE"-serie cartridge filters zijn gemaakt voor 
een dubbele open einde DOE cartridges. Vervaardigd in 
RVS 304, ze bestaat uit een filterkop en een filterhuis, 
verbonden door een centrale staaf met een dopmoer. 
Deze zijn afgedicht met platte ring pakkingen. 
Het filterhuis is voorzien van een bodemdrain. Een 
optionele beugel is verkrijgbaar voor montage van het filter 
aan de wand. 
 


