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ABSOLUTE V - NÆSTE GENERATION

DEN NYE ABSOLUTE V  
ET HEPA-SORTIMENT AF LUFTFILTRE,  
DER HANDLER OM AT GØRE DIT LIV 
ENKLERE, MERE SIKKERT OG MERE 
MILJØVENLIGT.  

LAVET ENKELT  
TIL DIG! 

STABIL
Robust rammedesign minimerer risikoen for 
deformation under transport, håndtering og 
fastspænding.

SPAR PENGE
Du sparer ca. DKK 1.051,- årligt ift.  
gennemsnittet i industrien.

OVERENSSTEMMELSE
Absolute VG er fuldt ud Prosafe-certificeret.

Der er en række andre funktioner, der gør det 
lettere at transportere og installere ABSOLUTE 
V HEPA-SORTIMENTET. 

HÅNDTAGENE er STÆRKERE, mere  
komfortable og mere tilgængelige. Og nu  
har filtrene RUNDE HJØRNER og KANTER  
for at minimere risikoen for, at posen skal revne 
under installation i et filterskab med en bag-in/
bag-out løsning.

ROBOTPRÆCISION
Sikrer et perfekt monteret produkt med  
væsentlig øget ydeevnestabilitet.

LØFT DET OP
Det fleksible håndtag er ekstremt stærkt.

Dette opnås ved at tilbyde dig filtre, der er ekstremt lette, robuste 
og nemme at håndtere. Filtre, der giver beskyttelse i verdensklasse 
til din drift. Filtre til store luftmængder, der sparer mere energi end 
noget andet filter på markedet og gør dig til en energihelt.

MERE END 50 ÅRS ERFARING
Camfil har arbejdet tæt sammen med pharmaindustrien, sundhedsvæsenet, 
fødevare- og drikkevareindustrien samt mange andre industrier i mere end 
50 år. Vi lytter til dine krav og lærer af dig. Og i kombination med vores in-
terne R&D-ekspertise har denne tilgang gjort det muligt for os at fortsætte 
med at udvikle de mest pålidelige og effektive luftfilterløsninger i verden.

Vi er stolte af at kunne tilbyde Absolute V HEPA-filtersortiment, der giver dig 
en række innovative funktioner og fordele, som tilsammen gør dem til et 
formidabelt valg.    

Det mest pålidelige HEPA-filter til store luft-
mængder i friskluft og afkast fra forskellige 
brancher som pharmaindustrien, sundheds-
væsenet, levnedsmiddelindustrien og mange 
flere.

FRISKLUFT-INDTAG:

• AHU-enheder

• HEPA-filterskabe som CamCube-, FCBL-, FK-serierne

• Terminalfiltrering til store luftmængder

• Udstyr som isolatorer eller vejekabinet

AFKAST:

• Perfekt til sikkerheds filterskabe med bag-in/bag-out 
safe change-system som CamSafe 2

• Pålidelig fjernelse af organiske og uorganiske partikler

• Afkastsystemer til vejekabinetter m.fl.

LETTERE FILTRE GIVER 
HURTIGERE MONTERING:
• Absolute VE stål-versionen er 41% LETTERE end  

tilsvarende gennemsnitlige produkter.

• Absolute VG plast-versionen er DET LETTESTE V-BANK  
HEPA-FILTER PÅ MARKEDET med kun 9,6 kilo.
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GREENEST
On the Market

STRONGER
Than Before

LIGHTEST
On the Market

SMART
Mærkat på håndtags-
siden for identifikation af 
filtertype, serienummer 
og produktionsdato.

RISIKOBEGRÆNSNING
Kantet profilstruktur på side- 
pladen giver et bedre greb til  
sikker håndtering.

LÆKAGEFRI
En ny testmaskine gentager 
den manuelle EN1822-4 
“oil-thread”-metode med en 
meget højere opløsning og uden 
risiko for menneskelige fejl. 

SIKKERHED FØRST
Afrundede hjørner reduce-
rer risikoen for at rive hul i 
posen ved bag-in/bag-out 
filterskifte.



DET BEDSTE VALG  
FOR ENERGIBEVIDSTE

ABSOLUTE V - NÆSTE GENERATION

•   ProSafe-sortimentet er garanteret fri for  
   bisfenol A, phthalater og formaldehyd

•   ProSafe-serien er i overensstemmelse  
   med EC1935:2004 (fødevarekontakt)

•   Ingen risiko for afgasning  

•   Testet resistent mod almen dekontaminering      
   og rengøringsprocedurer

•   I overensstemmelse med VDI6022 
   (Tysk hygiejnestandard)

•   I overensstemmelse med ISO 846       
   (mikrobiologisk inert)

PROSAFE
LUFTFILTRE TIL DINE MEST FØLSOMME PROCESSER

Det er smart at vælge de mest energieffektive luftfiltre på marke-
det. Med længere filterlevetid, færre filterskifte, mindre arbejde 
og mindre bortskaffelse af affald reducerer du indvirkningen på 
Moder Jord.

Markeds- 
gennemsnit

Markedsgennemsnit Absolute VE eller VG ProSafe

Absolute VE
eller VG ProSafe
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* Første år; baseret på 8760 timers drift med 4000 m3/h

ENERGIFORBRUG PR. FILTER* (kWh)

LÆNGERE FILTERLEVETID* +21%

* Længere drifttid for at nå 500Pa i tryktab

Med energiomkostninger på DKK 0,75/1 
kWh sparer den nye Absolute V dig ca. DKK 
1.051,- ift. gennemsnittet i industrien pr. år.

6120 - 4710 = 1410 kWh x DKK 0,75 = DKK 1.051,-

OMSORG FOR  
SERVICETEKNIKERNE
Vi spurgte vores kunder, hvordan vi kunne hjælpe med at 
gøre deres liv lettere. Resultatet er de letteste filtre på 
markedet, der bringer et smil frem på serviceteknikernes 
ansigter.
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• Med den nyeste metalformningsteknologi  
   har vi været i stand til at gøre Absolute VE 

   41% lettere end gennemsnittet af 
   tilsvarende metalfiltre (11 kg).

• Med kun 9,6 kg er Absolute VG ProSafe 
   verdens letteste V-bank HEPA-filter.

• Sikrer en hurtig og sikker installation - især i    
 lofts- eller bag-in/bag-out-skabe.

• Mindre vægt betyder mindre bortskaffelses 
 gebyrer og øget bæredygtighed.

• Selvom de er meget lette, tilbyder Absolute   
   V-serien overlegen stabilitet - robusthed - takket    

   være et nyt design, der reducerer risikoen  
   for skader under transport, håndtering og  

   installation.

• Afrundede hjørner reducerer risici og letter    
  bag-in/bag-out filterskifte.

• Alle Absolute V HEPA-filtre er 100% autotestet  
  for lækagefri konstruktion og leveres med en  

  individuel testprotokol.

• Det gør Absolute V-serien velegnet til in-situ  
  tests, som i Camfils filterskabe med  

  integrerede scanningsonder.

• Absolute V-serien har et forbedret filtermedie  
  og avanceret dynamisk design, der giver dig  

  23% i energibesparelser sammenlignet med  
  markedsgennemsnittet af tilsvarende filtre.

• Med energiomkostninger på DKK 0,75/1 kWh  
  sparer Absolute V dig ca. DKK 1.051,- ift. gen-  

  nemsnittet i industrien pr. år samt støtter dine  
  bæredygtighedsmål.

• Det lavere starttryktab giver en anslået  
  stigning på 21% i filterlevetid for mindre  

  driftsstop, filtervedligeholdelse og bort- 
  skaffelse af affald.

LETTERE, STÆRKERE OG GRØNNERE  
(Tilgængelig fra E10 til H14)

FOR AT BEVISE AT ABSOLUTE V HEPA-SORTIMENTET ER OVERLEGENT NÅR DET 
KOMMER TIL HÅNDTERING, EFFEKTIVITET OG LAVERE ENERGIFORBRUG, 

ER VI VILLIGE TIL AT UDFØRE EN TEST SAMMEN MED DIG, HVOR VI SAMMENLIGNER 
ABSOLUTE V MED ETHVERT PRODUKT, DU BRINGER TIL ET AF VORES GLOBALE TESTLABORATORIER.
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CAMFIL – en globalt ledende virksomhed 
indenfor luftfiltre og renluftsløsninger

I mere end et halvt århundrede har Camfil hjulpet mennesker med 
at indånde renere luft. Som førende producent af renluftsløsninger 
i topklasse, leverer vi kommercielle og industrielle løsninger til luft-
filtrering, som forbedrer produktivitet og beskytter udstyr, minimerer  
energiforbruget og gavner menneskers sundhed og miljøet. 
Vi er overbeviste om, at de bedste løsninger for vores kunder også er 
de bedste løsninger for vores planet. Det er derfor, at vi hvert enkelt 
skridt på vejen - fra design til levering og over hele produktets livs-
cyklus - overvejer virkningerne af hvad vi gør både for mennesker og 
verden omkring os. Gennem en ny tilgang til problemløsning, innovativt 
design, præcis processtyring og et stærkt kundefokus har vi til formål 
at spare mere, bruge mindre og finde bedre løsninger - så vi alle kan 
trække vejret lettere.
Camfil koncernen har hovedkontor i Stockholm, Sverige og har 30 
produktionsanlæg, seks R&D-centre, lokale salgskontorer i 30 lande 
og 4.500 ansatte og vokser stadig. Vi er stolte over at hjælpe kunder 
i en bred vifte af industrier og virksomheder over hele verden. 

www.camfil.dk

https://da-dk.facebook.com/CamfilDanmark/
https://twitter.com/camfilgroup
https://www.linkedin.com/company/camfil-danmark
https://www.youtube.com/channel/UCEF7Fs-rKztT96x_2zUUiEA

