
LUFTRENSERE GIVER BEDRE INDEKLIMA & TILFREDSE 
MEDARBEJDERE HOS BALLERUP KOMMUNE

På Center for Tandregulering i Ballerup Kommune afslørede 
en arbejdspladsvurdering, at der var behov for luftrensning i 
teknikrummet, hvor der arbejdes med gipsmodeller.  
 
Gipsmodellerne slibes til på en vandslibemaskine, der frigiver 
gipsstøv og vand i luften, og der var flere medarbejdere, der 
fandt luften ubehagelig at arbejde i.

LØSNINGEN
Der blev derfor sat en City M luftrenser fra Camfil op i teknik-
rummet i oktober 2017, og den har kørt lige siden til stor glæde 
for medarbejderne. 

En medarbejder på Center for Tandregulering siger, ”Efter luft-
renseren er kommet op, har vi ingen gener ved dette arbejde i 
teknikken, en god og billig løsning.”
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Fakta om CITY M
CITY M giver den mest kraftfulde
kombination af kompakt og målrettet 
styring af gasser, lugte og kemikalier i 
kombination med partikelfiltrering. 

Størrelse: 340 x 720 x 345 mm
Luftvolume: 100–300 m3/h
Luftrensningsområde: 75 m2

En administrativ medarbejder på Center for Børn og Unge Råd-
givning i Ballerup Kommune led af hovedpine på arbejdspladsen 
i tiltagende grad over en periode på et års tid. Hun er støv- 
allergiker, men oplever ikke problemer med hovedpine i  
privaten. Da problemet med hovedpine var værst, var hun  
påvirket 10-12 dage om måneden, og var desuden så hårdt 
ramt, at hun måtte aflyse aftaler i fritiden, fordi hun ikke orkede 
andet end at ligge ned efter arbejde.

LØSNINGEN
Derfor tog Ballerup Kommune affære og fik fat i en City M 
luftrenser fra Camfil. Medarbejderen kunne med det samme 
mærke en markant forskel – og har siden ikke oplevet hoved- 
piner i nær samme grad som før. Nu er der kun tale om  
”almindelige hovedpiner”, måske et par gange om måneden.

”Jeg er meget glad for renseren og kan varmt anbefale den til 
små kontorer med dårlig ventilation og til folk med støvallergi”, 
siger medarbejderen.

HVORFOR CAMFILS LUFTRENSERE?
Michael Krautwald-Rasmussen, der arbejder for et bedre  
indeklima hos Ballerup Kommune, udtaler følgende:
”Jeg har valgt Camfils luftrensere på grund af den gode kvalitet, 
effektivitet og et flot design.”

ARBEJDSPLADSVURDERING AFSLØRER BEHOV FOR  
LUFTRENSNING PÅ TANDKLINIK

LUFTRENSER AFHJÆLPER HOVEDPINE PÅ KONTOR 
HOS BALLERUP FAMILIEHUS

Luftrensere
CASE STUDY

www.camfil.dk


