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Kompakt design

Nem installation

BIBO safe-change

Integreret eksplosions-
beskyttelse











KERNEN AF QUAD PULSE-SYSTEMET:

DET PATENTEREDE RENSESYSTEM 
TILBYDER ADSKILLIGE FORDELE:

 Online rensning af filtre uden at afbryde produktionen

 Ensartet gennemstrømning og rensning af patroner

 Lang filterlevetid / reduceret filterskiftintervaller

 Kompakt design med kun 1 eller 2 filterpatroner 
 sparer plads

 Høj energieffektivitet

 Innovativt filtermateriale tillader de højeste
 separationshastigheder

	HV-applikationer
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EN PRODUKTFAMILIE MED EN MISSION: RENHED,  
SIKKERHED OG EFFEKTIVITET FOR FARLIGT STØV    

QPP1 PX1
1 patron

Luftmængde: 500 - 1.200 m3/h
Intern ventilator med statisk  

undertryk ned til -5 kPa

OPTIMERET ANLÆGSDESIGN
• EFFEKTIVE FILTERSTADIER:
 
 1: Primært filter med fremragende filtreringseffektivitet fjerner  
 størstedelen af det ophobede støv og forlænger levetiden for 
 HEPA-filteret på trin 2.
 
 2: Quad Pulse rensesystem.

 3: HEPA-filter op til H13, hvilket giver 99,95% filtreringseffektivitet  
 til at opsamle de fineste og mest farlige støvpartikler.

• KOMPAKT DESIGN, LILLE FODAFTRYK
 Plads på produktionsgulvet og på fabrikken er vigtigt. De ATEX- 
 kompatible eksplosionsbeskyttelsesfunktioner på anlægget gør  
 det muligt let at installere Quad Pulse med nem adgang til alle  
 vedligeholdelsesfunktioner.

• HØJ YDEEVNE, LAVT LYDNIVEAU
 Den integrerede ventilator (QPP1) kan levere det sug, der kræves  
 til hver enkelt applikation. Samtidig er enheden isoleret, så den er  
 meget stille under drift.

QPP2 PX 
2 patroner

Luftmængde: 1.000 - 3.000 m3/h
Ekstern ventilator med statisk  

undertryk ned til -25 kPa

QPP1 PX 
1 patron

Luftmængde: 500 - 1.200 m3/h
Ekstern ventilator med statisk  

undertryk ned til -25 kPa
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QUAD PULSE PACKAGE-SERIEN ER  
FYLDT MED AVANCEREDE FUNKTIONER:

BIBO Safe-Change primært filter:
Anvender den markedsledende 
Camtain-metodik med en antistatisk 
BIBO-pose, der giver en fuldstændig
indeslutningsløsning til at beskytte
medarbejdere og forhindre kryds-
kontaminering.

BIBO Safe-Change HEPA-filter:
Bruger Camsafe-systemet til 
ligetil BIBO-filterskift. Sikrer fuld 
indeslutning af de fineste og mest 
farlige støvpartikler.

BIBO SAFE-CHANGE

BIBO Safe-Change støvopsamling:
Det opsamlede støv fjernes hurtigt og 
let med fuld indeslutning.

QPP 1: 35 L BIBO beholder
QPP 2: 50 L BIBO beholder
       serviceres forfra.
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Quad Pulse Package HEPA-filter opsamler de fine støv- 
partikler og er en testet flamme- og kontamineringsbarriere. 
De vigtigste fordele:

• Quad Pulse HEPA-filter opsamler fine støvpartikler 
 og undgår behovet for en dyr eksplosionsbeskyttelse, 
 der tilføjes.
• Yderligere, dyre eksplosionssikkerhedsanordninger 
 er ikke påkrævet inden for givne grænser.
• Det trykresistente anlæg opretholder sin integritet 
 uden skader under en eksplosionshændelse.
• Kompakt enhed med fleksibilitet til indendørs 
 installation reducerer behovet for lange rørinstallationer.

Dobbeltventilsystem fås som tilbehør til QPP2

HØJESTE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE

I OVERENSSTEMMELSE MED 
ATEX- OG NFPA-DIREKTIVER

EASY 
Maintenance

EXPLOSION 
RESISTANCE

ATEX 3 D-godkendt integreret styresystem. 
Styresystemet betjener det komplette system inklusiv
valgfrit dobbeltventilsystem. Styring gennem potentiale-
fri kontakter og/eller MODBUS.
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INNOVATIVT VÆRKTØJ 
& TILBEHØR
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Alle vores High Vacuum-anlæg
bruger Camfils filtermedier for 
at sikre den højeste filtrerings-
effektivitet kombineret med 
optimal renseeffekt, filterets
levetid og energibesparelses-
potentiale.

QUAD PULSE PACKAGE HIGH VACUUM:
KRAFT PÅ STEDET!

•  Heavy duty svejset konstruktion egnet til indendørs installation
•  Anlægsstyrke: Ned til -25 kPa undertryk
•  Quad Pulse-rensesystem med opdelt filterpatron for forbedret renseeffekt,  

kontinuerlig drift, reduceret energiforbrug og forlænget filterlevetid
•  Eksplosionsbeskyttelse i henhold til ATEX- & NFPA-standarder. Eksplosionssikret for  

at fjerne behovet for yderligere eksplosionssikkerhedsanordninger og muliggøre en  
nemmere og mere økonomisk installation

•  Bag-in/Bag-out (BIBO) safe-change fjernelse og installation af filterpatron og HEPA-filter
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VI LØSER ALLE APPLIKATIONER INDENFOR  
PHARMACEUTISK OG KEMISK PRODUKTION!

•  Tablettering
•  Påfyldning
•  Belægning
•  Granulering
•  Tørring
•  Blanding
•  Emballering
•  Centralstøvsuger

REFERENCER: 
Med Quad Pulse Package-serien og Gold Series Camtain 
tilbyder Camfil løsninger til hvert trin inden for den 
pharmaceutiske og kemiske industri. Vi er allerede 
partnere med adskillige globale markedsledere indenfor 
dette segment. Vi giver dig med glæde en reference-
liste ved forespørgsel. Tal med vores eksperter!

MANGE ÅRS ERFARING: 
Hvis du har OSD-applikationer med API‘er, eller skal du løse 
projekter med høje krav til ATEX arbejdsplads- eller udstyrs- 
direktiver - så er vores pharma-team altid klar til at hjælpe dig 
med dine spørgsmål. Kontakt os!

Gold Series Camtain Gold Series High Vacuum (HV) CamSafe
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camfil.dk

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/CamfilDK/
https://twitter.com/camfilgroup
https://www.linkedin.com/company/camfil-as/
https://www.youtube.com/channel/UCEF7Fs-rKztT96x_2zUUiEA

