
Små problemer bliver 

hurtigt STORE

LUFTRENSERE  
LUFTRENSNINGSSYSTEMER

Clean air solutions



Camfils sortiment af patenterede luftrensere har de mest effektive HEPA filtre på markedet. De er de-
signede til at fungere som et supplement til dit eksisterende ventilationssystem og giver dig reducerede 
energiomkostninger, mere effektiv produktion og et sundere arbejdsmiljø med mindre støv og færre 
skadelige partikler.

På de følgende sider kan du læse om, hvordan vores luftrensere kan få luften til at føles lettere at trække 
vejret i. Og hvorfor du sparer penge, når du tager dig af dine mindste problemer, før de bliver store.

FÅ LØST DINE  
MINDSTE PROBLEMER  
FØR DE BLIVER STORE

Camfil – Clean Air Solutions    32    Camfil – Clean Air Solutions



Reducerede energiomkostninger.
Effektiv luftrensning betyder, at inden-
dørsluften kan blive cirkuleret, hvilket 
betyder, at der ikke er brug for så meget 
erstatningsluft, som der skal opvarmes. 
Opvarmningen er gjort mere effektiv, og  
energiomkostningerne er reducerede.

Mere effektiv produktion.
Luftrensere kan bruges i rengøringszoner. 
Det betyder, at du kan levere ekstremt 
ren luft til overflader, der er særligt føl-
somme, mens andre områder af rummet 
på samme tid kan opretholde et lavere 
niveau. Dette sparer penge, og på samme 
tid minimeres antallet af driftsforstyrrel-
ser forårsaget af snavs og støv.

Reduceret behov for rengøring.
Hvis du vil reducere rengøringen, så rens 
luften. Vores filtre renser luften og fjerner 
støv. Når luften er helt fri for partikler og 
støv, er dine produkter beskyttede. Dele 
af lokaler, som er vanskelige at rengøre, 
holdes rene i længere tid og rengørings-
frekvensen kan reduceres med op til 50 
pct.

Sundere medarbejdere.
Dårlig luft kan føre til hovedpine, astma 
og irritation af luftvejene. Forurenet luft 
påvirker både sundheden for personalet 
samt deres præstationer. Så ved at rense 
luften opnår du reduceret sygefravær, 
en forbedret arbejdsindsats og en øget 
følelse af velvære.

Et bedre miljø.
Vi bruger Absolute filtre, fordi de renser 
mekanisk i stedet for elektrostatisk. 
Elektrostatiske og hybrid-filtre frigiver 
skadelige kemikalier i luften, såsom ozon 
og frie radikaler. Alle vores filtre er miljø-
mærkede samt klassificerede og stan-
dardiserede.

Luftrensere

Hvis du samler massen af nanopartikler, der svæver i luften omkring os, vil deres areal være tusindvis gange større end de tungere partikler. Den røde graf viser, at 
99% af partiklerne i miljøet er nanopartikler. Partiklerne omkring 2,5 μm og større er få i antal, men vejer mere. Nanopartiklerne klynger gradvist sammen og danner 
større partikler.

DETTE ER HVAD DU FÅR, 
NÅR DU INVESTERER 
I EN CAMFIL LUFTRENSER:
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Camfils luftrensere renser luften for selv 
de mindste partikler. Vores HEPA filtre er 
så effektive, at luften skal passere gen-
nem ventilationsanlægget tre gange for 
at opnå samme niveau af luftfiltrering 
som fra én cirkulation gennem vores luft-
rensere.

Såvel som luften bliver betydeligt renere, 
gøres opvarmningen mere effektiv og  
energiomkostningerne reduceres. Med en 
luftrenser som et supplement til dit ek-
sisterende ventilationssystem, kan du  
cirkulere og rense den opvarmede luft, 
som allerede er til stede i rummet i stedet 
for at suge ind og opvarme ny kold luft 
udefra.

Luftrensere kan spare endnu flere penge 
i rum med højt til loftet, specielt i vinter-
perioden. Da varmen stiger op, er tempe-
raturen højere ved loftet end ved gulvet.

Vores luftrensere blander luften, så for-
skellen i temperaturen udlignes. Resulta-
tet er varmere luft ved gulvet, som igen 
betyder, at varmesystemet ikke behøver 
at arbejde så hårdt.

Forskellige faktorer, der gør en luftrenser 
til en pengesparende investering, inklu-
derer det faktum, at renere luft forlænger 
produktets levetid på belysning, trucks, 
lagersystemer og andet teknisk udstyr.

Dårligt indeklima påvirker både sundheden 
for medarbejdere og deres præstationer. 
Bakterier, støv, vira og skadelige partikler 
i luften kan forårsage kløende øjne, hoved-
pine og en tilstoppet næse. Desuden kan 
det også give anledning til astma og ir-
ritation af luftvejene. Camfils luftrensere 
renser luften og bekæmper effektivt disse
problemer. Dette fører til en øget arbejds-
indsats, mindre sygefravær og luft, der er 
let at trække vejret i.

På samme tid vil du bemærke, hvordan 
hylder, produkter på lageret, inventar 
og udstyr ikke længere samler støv så 
let. Dine produkter er beskyttede, og 
produktionen gøres mere effektiv. Dele af 
lokalerne, som er vanskelige at rengøre, 
holdes rene i længere tid og behovet for 
rengøring reduceres - det er ikke usæd-
vanligt at rengøringsfrekvensen halveres.

ET BEDRE
ARBEJDSMILJØ

En loft-monteret luftrenser renser luften effektivt for nanopartikler samt store synlige støvpartikler. Samtidig 
bliver luften blandet, hvilket giver en højere gennemsnitlig temperatur i gulvhøjde. Nanopartikler fra dieselemissioner har dannet en klynge i alveolerne. På lang sigt kan dette føre til hjerte-

kar-sygdomme. Dette er et stadig mere almindeligt problem i bygninger beliggende i miljøer med tung trafik.

Vores luftrensers højeffektive HEPA filter renser luften for selv de mindste 
nanopartikler. Det føles lettere at trække vejret, personalet er sundere, 
og behovet for rengøring er reduceret.

RENERE 
LUFT
SPARER 
PENGE

Luftrensere
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TO LUFTRENSERE ARBEJDER SAMMEN
I ET RENSNINGSSYSTEM

OVERTRYK

UNDERTRYK

RENGØRINGSZONER 
I ÅBNE LOKALER

I rum 1 skaber den indblæste luft overtryk. Det betyder, at luften, 
når den har passeret gennem luftrenseren, bliver transporteret til 
rum 2. Her bliver luften suget gennem en anden luftrenser, hvilket 
yderligere øger luftkvaliteten. Der kan også bruges forskellige effek-
tive filtre i luftrenserne til at styre luftkvaliteten. I dette tilfælde er 
det et H13 filter, der bruges i rum 1, hvor den forurenede indblæs-
ningsluft kommer ind. Denne metode bruges i lokaler, der anvendes 
til produktion, i luftsluser såvel som i andre miljøer.

Præcis som i eksemplet ovenfor bliver overtryk skabt, når luften 
bliver renset og blæst ind i rummet. Ved at gøre dette opnås et 
helt igennem kontrolleret indeklima i det pågældende rum. Dette 
er nyttigt i processer, der involverer anlæg, fødevarer, elektroniske
installationer og andre følsomme produktionsenheder.

I dette eksempel er luft suget ud af aflukket og renset, inden det 
ledes ind i rummet. Luftrenseren gør det også muligt at rense luften 
mange gange før frigivelsen, med henblik på at opnå øget kontrol 
med luftkvaliteten. Undertryk bruges for eksempel på byggepladser 
og i industrier, hvor et lille beskidt produktionsareal i store lokali-
teter skal holdes isoleret.

I dette eksempel bliver luften renset i luftrenserens HEPA filter. Der-
efter passerer den gennem røret langs loftet, hvor luften udledes 
fra hullerne langs væggen. Den rensede luft skaber dermed et slags 
gardin, der opdeler rummet i to zoner - en med højere luftkvalitet og 
en med lavere luftkvalitet.

Billedet viser et tappeanlæg, der kræver en masse ren luft bag 
dets glasflader. Luft udefra suges ind i luftrenseren og passerer 
gennem det højeffektive HEPA filter, før det ledes ind i tapperiet.

RENGØRINGSZONER OPNÅR EN 
MERE EFFEKTIV LUFTRENSNING

Luftrensere

Ofte er der forskellige krav til luftkvaliteten på store lokaliteter, 
afhængigt af typen af foretagender, der finder sted i de forskel-
lige dele af bygningen. På trods af at være baseret på det samme 
ventilationssystem, kan en luftrenser variere, hvor ren luften skal 
være i forskellige zoner, selv om der ikke er vægge til at opdele 
lokaliteterne.

Dette er muligt, fordi vores luftrensere kan transportere luften over 
lange afstande og levere luften i særligt følsomme dele af loka-
lerne. Luftrenserens enheder optimerer luftstrømmen med henblik 
på at imødekomme kravene fra din virksomhed.

Lägre
klass

Ren
luft

Dårlig
luft

Rum 2

Rum 1
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Luftrensere

TRE EKSEMPLER  
PÅ HVORDAN EN 
CAMFIL LUFTRENSER 
GØR EN FORSKEL

OPBEVARING/PRODUKTION – 8.000 M2

PROBLEM: 

• To store lagre, 4.000 m2 hver,  
højde 9 m    

• Usundt arbejdsmiljø

• Støvproblem 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                               

LØSNING: 

• CC 6000 installation                   

• Konstant luftmængde 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                      

RESULTAT: 

• Bedre arbejdsmiljø–  
partikelkoncentration kun 20%  
af de oprindelige niveauer                

• Reduceret behov for rengøring

• Reduceret vedligeholdelses- 
omkostninger

OPBEVARING/LOGISTIK – 7.500 M2

SERVERRUM – 1.000 M2

PROBLEM: 

• Ombygning af serverrum med  
et samlet areal på 1.000 m2 

• Utilstrækkelig luftkvalitetskontrol
• Utilstrækkelig temperaturkontrol

LØSNING: 

• 16 x CC 6000 installerede under 
ombygningen, to i hvert server-
rum samt en række supplerende i 
klimakamre

RESULTAT: 

• Optimal luftkvalitet og temperatur 
• Serverrummet var i stand til at 

forblive funktionsdygtigt samtidig 
med ombygningen

• Reduceret energiforbrug
• Syrer fjernet med molekylære 

filtre

PROBLEM: 

• Støv og skidt i et 7.500 m2  
lagerområde

• Usundt arbejdsmiljø
• Problemer med emballage- 

maskinens følere

LØSNING: 

• Service- and leasingaftale for  
11 stk. CC 6000

• Konstant luftmængde
• Realtids måling af partikler
• Betjening og styring af blæser- 

hastighed samt luftmængde via 
internettet

• 30% lavere vedligeholdelses- 
omkostninger

RESULTAT: 

• Ikke flere problemer med  
emballagemaskinens følere

• Færre forstyrrelser og  
operationelle driftsstop

• Bedre arbejdsmiljø –  
50% bedre luftkvalitet

• Lavere udgifter til energi som  
følge af en højere gennemsnitlig 
temperatur i gulvhøjde

• Reduceret behov for luftskifte  
via ventilation som følge af en  
effektiv filtrering
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I rum med højt til loftet
Ventilationen forsyner rummet med iltrig luft.  
Da loftshøjden er stor, bliver luftrenseren 
ophængt i loftet, hvorfra den forsyner hele 
rummet med et bedre og renere indeklima. 
Da varmen stiger op, er temperaturen nor-
malt højere ved loftet. Luftrenseren blander 
luften og hæver temperaturen i gulvhøjde, 
hvilket betyder, at varmeudgifterne kan re-
duceres.

 

Med fortrængningsventilation
Denne type ventilation indebærer, at indblæs-
ningsluften bevæger sig langs gulvet og opret-
holder en lavere temperatur end luften i rum-
met. Derfor bør luftrenserens udblæsning sigte 
i samme retning som luftstrømmen, så den 
arbejder med luftstrømmen og ikke imod den.

Luftrensning af gulv og loft
I rum med højt til loftet er den mest effektive 
løsning at kombinere en loft-ophængt luftrenser 
med en fritstående enhed. Fordi de større par-
tikler falder til jorden betydeligt hurtigere end 
nanopartikler, kan du derfor håndtere hver type 
partikel på det punkt, hvor de er mest alminde-
ligt forekommende.

4. Den eneste bevægelige del i en 
luftrenser er ventilatoren. Ventilato-
ren er placeret under filtrene og ska-
ber et jævnt undertryk i det rensede 
luftkammer, der er efter filtrene.

Vores EC-ventilatorer har et lavt  
energiforbrug og kan styres via inter-
nettet for en optimeret, on-demand 
luftrensning med meddelelse om, 
hvornår filtrene skal skiftes.

5. Udblæsningen kan være på to  
sider med 315 mm runde standard-
forbindelser eller med lyddæmpere 
på den ene eller begge sider. Dette 
gør det muligt at tilslutte CC 6000 
til de fleste størrelser rør, såvel som 
det tillader den at recirkulere.

1. Først passerer luften gennem
to forfiltre - som regel et plisse-
ret EcoPleat eller posefilter.

2. Bag disse er der et HEPA filter
som er et enestående, miljø-
venligt Absolute filter. Det er så 
effektivt, at luften skal passere 
gennem et ventilationsanlæg tre 
gange for at opnå samme niveau 
af luftrensningen, som fra én cir-
kulation gennem luftrenseren. 

Takket være en meget stor filter-
overflade er levetiden forlænget 
og filtreringseffektiviteten øget. 
Ved omhyggeligt at styre ud-
skiftningen af forfiltrene kan du 
forlænge HEPA filterets levetid 
endnu mere.

3. Alle Camfils luftrensermodel-
ler har mindst to indtag, der gør 
det muligt at blande og rense 
luftkvaliteten fra to områder 
med forskellige temperaturer.

PATENTERET TEKNOLOGI
FORHINDRER SMÅ PROBLEMER 
I AT BLIVE STORE

HVORDAN PLACERES EN
CAMFIL LUFTRENSER

En Camfil luftrenser er kendetegnet ved 
højeffektiv rengøring, energibesparelser 
og næsten lydløs drift. I modsætning til 
alle andre luftrensere på markedet, har 
vores HEPA filtre en grad af rensning, der 
kan fjerne selv de mindste partikler, som 
er de sværeste at opfange.

Luftrenseren er også helt unik, fordi den 
kan suge luft fra to retninger. Det gør det 
muligt at have forskellige rengøringszon-
er, der forbedrer effektiviteten af luftrens-
ningen betydeligt. Indbyggede sensorer, 
der automatisk regulerer indeklimaet
fås som ekstraudstyr.

Kvaliteten af luften bliver så tilpasset antal-
let af personer i lokalet.

CC 6000 kan også tilsluttes via netværk 
til fjernbetjening og gennemgang af filter-
skiftintervallet.

Ved at tage det eksisterende ventilationssystem, temperaturforholdene i rummet samt problemer i form af støv- og partikel-
genereringsområder i betragtning, kan vi afgøre, hvordan luftrenserens luftrensningsenheder skal placeres for optimal
effektivitet. Nedenfor kan du se nogle diagrammer med eksempler på, hvordan positionering kan forekomme i forskellige rum.

1
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4
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FILTRE I ALMINDELIG 
VENTILATION 

Vores markedsledende
F7-klassificerede filtre har
en minimum virkningsgrad
på 56%. 

UDENDØRS 
LUFT

Indeholder cirka
100.000,000 
partikler/m3. RUM MED 

CAMFIL LUFTRENSER
 
Luftrenserens HEPA filter  
renser 99,93% af luftpar-
tiklerne i det indendørs miljø.

REN LUFT
 
Kun 31.000 partikler/m3 er 
tilbage. 

RUM UDEN  
LUFTRENSER
 
44.000,000 partikler/m3  
passerer gennem filtret og  
forbliver i det indendørs miljø. 

CAMFIL IAQ ANALYSE –
OVERVÅGER OG MÅLER DIN 
LUFTKVALITET I REALTID
IAQ betyder indendørs luftkvalitet og 
er en måling af indeluftens kvalitet. 
Som en ekstra mulighed til dit luftrens-
ningssystem, kan du vælge Camfil IAQ  
Analyse, der giver et direkte billede af luft-
kvaliteten i dine rum. Vi overvåger luftkva-
liteten, og alle målinger bliver gemt i en 
IAQ database, som indeholder millioner af 
måleværdier og benchmarks for indeklima 
og luftkvalitet.

Som kunde har du mulighed for at se ana-
lysen i realtid på tidspunktet for målingen, 
og alle målinger kan let sammenlignes 
med hinanden.

Ved hjælp af en kalibreret partikeltæller kan 
mængden af partikler i luften undersøges. 
Ved at abonnere på denne tjeneste vil du 
som kunde altid have en partikeltæller på 
stedet forbundet til en computer, der over-
våger indeklimaet.

Når en unormal partikelfordeling er identi-
ficeret eller i tilfælde af andre formodede 
problemer, udfører vi en analyse med et 
scanningselektronmikroskop (SEM) med 
tilhørende røntgenanalysesystem (EDAX). 

Efter behov analyseres antal, vægt og 
struktur af partiklerne samt den kemiske 
sammensætning af luft og elementindhold.

Vi har mere end 10 års erfaring med dette. 
Vi arbejder også sammen med mange af 
verdens førende laboratorier ved yderli-
gere analyser. Vores IAQ rapporter er ba-
serede i henhold til følgende standarder 
for luftklassificering: SS EN, SS EN ISO og 
IEST.

HVOR REN ER
LUFTEN I DINE RUM?

IAQ Analyse. Måling af forskellige partikelstørrelser i realtid.

Luftrensere
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IAQ SCREENING
Analyser af luftkvaliteten ved et simpelt 
tryk på en knap. Boksen er placeret di-
rekte, hvor måleværdierne skal indsam-
les, og efter otte timer viser den, hvordan 
luften ser ud kemisk samt hvilke typer af 
partikler, den indeholder.
 
 
CAMFIL IAQ ANALYSE
En database, der indeholder målinger 
fra hele verden giver os adgang til de 
gennemsnitlige værdier for forskellige 
indendørs miljøer. Med databasen som 
benchmark kan vi vise en oversigt, der 
giver et direkte billede af luftkvaliteten i 
vores kunders lokaliteter.
 

MÅLING AF DOSIS
Luften suges via en vakuumpumpe ind i 
en beholder, der opsamler partikler stør-
re end 0.1μm. Ved hjælp af X-raysystemet 
(EDS) kan selv den kemiske sammensæt-
ning af partiklerne ses.

GIGACHECK
En metode, der selektivt måler gasformig 
luftbåren molekylær kontamination.

LUFTRENSERE 
TIL FORURENEDE OMRÅDER
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LUFTRENSNINGSSYSTEMER  
PRODUKTSORTIMENT INDUSTRI

CC 2000
Anvendes som en mobil enhed eller frit-
stående, vægmonteret eller loftmonteret. 
Velegnet til både større lokaliteter og til
industri. Da den kan håndtere byggeristøv, 
svampe og asbest, er den velegnet til  
nedrivning, montering eller andre aspek-
ter af byggeriet. Kulfiltre kan fås som 
ekstraudstyr til reduktion af røg, gas og 
emissioner.

Størrelse: 750 x 1.070 x 260 mm 
Luftvolume: max 1.600 m3/h 
Luftrensningsområde: max 300 m2 
Forfilter + HEPA filter

CC 300 Concealed
En luftrenser, der er velegnet til at blive 
bygget ind i et skab over et nedsænket 
loft. Enheden har indtag og udblæsning 
med standard Spiro-forbindelse på Ø 250 
mm, hvilket gør kanaltilslutning simpel.

Størrelse: 1.060 x 310 x 360 mm 
Luftvolume: max 300 m3/h 
Luftrensningsområde: max 70 m2 
Forfilter + HEPA filter + molekylært 
filter

CC 6000
Meget velegnet til støvede miljøer og 
større lokaliteter såsom fødevareindu-
strien, værksteder og lagerbygninger. 
CC 6000 er mobil, effektiv og nem at 
installere som fritstående, væg- eller 
loftmonteret enhed. Den kan også bruges 
i kombination med Camfils filterskabe.

Størrelse: 798 x 1.968 x 820 mm 
Luftvolume: max 6.000 m3/h 
Luftrensningsområde: max 1.000 m2 
Forfilter + HEPA filter

CC 800
Velegnet til alle former for luftrensning  
af indendørs miljøer, såsom kontorer,  
boliger, klasseværelser og andre  
offentlige miljøer. CC 800 renser normal 
kontorluft såvel som mere ekstreme 
miljøer.

Størrelse: 610 x 560 x 260 mm
Luftvolume: 800 m3/h 
Luftrensningsområde: 100 m2

CITY S (Lille)
Til mindre rum. City S giver den mest 
kraftfulde kombination af kompakt og 
målrettet styring af gasser, lugte og 
kemikalier i kombination med partikel-
filtration.

Designet og udviklet til hospitaler,  
kontorer og skoler, hvor ren luft har  
stor betydning.

Størrelse: 340 x 465 x 345 mm 
Luftvolume: 250 m3/h 
Luftrensningsområde: 45 m2

LUFTRENSERE
PRODUKTSORTIMENT CITY

CITY M (Medium)
CITY M giver den mest kraftfulde  
kombination af kompakt og målrettet 
styring af gasser, lugte og kemikalier i 
kombination med partikelfiltration.

Designet og udviklet til hospitaler,  
kontorer og skoler, hvor ren luft har  
stor betydning. 
 
Størrelse: 340 x 720 x 345 mm 
Luftvolume: 100–300 m3/h 
Luftrensningsområde: 75 m2



Small problems quickly 

become BIG

www.camfil.dk

CAMFIL ER VERDENS FØRENDE 
INDEN FOR VENTILATIONSFILTRE 
OG RENLUFTSLØSNINGER.

Camfil er globalt førende indenfor renluftsløsninger 
med mere end 50 års erfaring. Vores løsninger 
beskytter mennesker, processer og miljø til gavn for 
menneskers sundhed, øger ydeevnen samt mindsker 
og styrer energiforbruget. 26 produktionsanlæg, tre 
R&D faciliteter og 65 lokale salgskontorer på verdens-
plan yder service og support til vores kunder. Camfil 
Group har hovedsæde i Sverige, men mere end 95% 
af salget er internationalt. Koncernen har cirka 3.800 
medarbejdere og salg for omkring SEK 6,0 milliarder.


