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ABSOLUTE V - NÄSTA GENERATION

ÖVER 50 ÅRS ERFARENHET

Camfil har i mer än 50 år haft ett nära samarbete med industrier 
som läkemedel, sjukvård, livsmedel och många fler. Genom att lyss-
na på kraven från våra kunder och dra lärdom av detta, kombinerat 
med vår expertis inom R&D har gjort det möjligt för oss att fortsätta  
utveckla de mest tillförlitliga och effektiva luftfiltreringslösningarna i världen.  

Vi är stolta över att erbjuda er nästa generation Absolute V HEPA-filter. Ett 
antal innovativa funktioner och fördelar som tillsammans gör nya Absolute V 
till ett förstklassigt filterval.

NÄSTA GENERATION  
ABSOLUTE V  
HEPA-FILTERSERIEN SOM KOMMER ATT  
GÖRA DITT LIV ENKLARE, SÄKRARE OCH  
MER MILJÖVÄNLIGT. 
Detta uppnås genom att erbjuda filter som är extremt lätta, ro-
busta och enkla att hantera. Filter som ger världsledande skydd 
för din verksamhet. Filter för höga luftflöden som sparar mer 
energi än något annat filter på marknaden och gör dig till en  
energihjälte.    

 

GÖR DET ENKELT! 

TILLUFT:

• Luftbehandlingsaggregat

• Kanalmonterade HEPA filterskåp som CamCube

• Slutfiltreringssteg för höga luftflöden

• Processutrustning som isolatorer eller vågstationer med 
höga luftflöden

FRÅNLUFT:

• Perfekt för säkerhetsskåp med Bag In Bag Out (BIBO) 
system för kontaminationsfritt filterbyte, som CamSafe 2

• Avlägsnar organiska och oorganiska partiklar på ett tillförlit-
ligt sätt

• Frånluftsystem för vågstationer och annat

Det mest tillförlitliga HEPA-filtret för höga luftflöden i 
till- och frånluft inom olika branscher såsom läkemedel, 
hälsovård, livsmedel och många fler.

 

GENOMTÄNKT
Etikett på handtagssidan för iden-
tifiering av filtertyp, serienummer 
och produktionsdatum när filtret är 
monterat.

SPARA PENGAR
Ger en årlig besparing på 1410 SEK mot  
branschgenomsnittet (i våra exempel räknar vi 
med 1SEK /kWh).

HÖG PROCESSÄKERHET
Absolute VG uppfyller alla parametrar för 
certifiering enligt ProSafe.

Det finns ett antal andra funktioner som
gör det lättare att transportera och installera 
ABSOLUTE V HEPA-FILTER

HANDTAGEN är STARKARE, 
mer bekväma och enklare att använda. Nu har 
filtren även fått RUNDADE HÖRN och  
KANTER för att minimera risken att riva sönder 
plastpåsen vid filterbyten när de monteras i ett 
filterskåp med en BIBO-lösning.

ROBOTPRECISION
säkerställer en perfekt monterad produkt med 
signifikant ökad jämnhet i prestanda.

UNDERLÄTTAR LYFT
Det böjbara handtaget är extremt starkt.



 

GÖR DET ENKELT! 

GENOMTÄNKT
Etikett på handtagssidan för iden-
tifiering av filtertyp, serienummer 
och produktionsdatum när filtret är 
monterat.

RISKREDUCERING
Utskjutande greppbara kanter och 
sidostruktur ger bättre grepp för 
säker hantering.

RAMFÖRSTÄRKNING
Robust ramdesign minimerar risken för 
deformation under transport, hantering och 
infästning.

SÄKERHETEN FÖRST
rundade hörn och kanter för att minimera 
risken att förstöra plastpåsen under ett 
BIBO byte.

LÄTTARE FILTER UNDERLÄTTAR
SNABBARE MONTAGE: 

• Absolute VE med stålram är 41 % LÄTTARE ÄN genomsnittet av 
likvärdiga filter.

• Absolute VG med plastram är DET LÄTTASTE V-BANKSFORMADE  
HEPA-FILTRET PÅ MARKNADEN med sina endast 9,6 kilo.
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LÄCKAGEFRI 
Ny testutrustning ersätter 
den manuella metoden enl. 
EN1822-4, läcksökning med 
rök, vilket ger en mycket högre 
säkerhet utan påverkan av den 
mänsliga faktorn.



Det är smart att välja de mest energieffektiva luftfiltren på mark- 
naden. Med längre livslängd, färre filterbyten, mindre arbete och 
mindre bortforsling av avfall, minskar du påverkan på Moder Jord

DET BÄSTA VALET
FÖR SMARTA ENERGIHJÄLTAR

ABSOLUTE V - NÄSTA GENERATION

Marknads- 
genomsnitt

Marknadsgenomsnitt Absolute VE eller VG ProSafe

Absolute VE
eller VG ProSafe

6120 
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* Första året; baserat på 8760 timmars drift med 4000 m3/h

ENERGIFÖRBRUKNING PER FILTER* (kWh)

LÄNGRE LIVSLÄNGD* +21%

* Tid som krävs för att uppnå 500 Pa tryckfall

4710 
kWh

Vid en energikostnad på 1 SEK/kWh,  
kommer det nya Absolute V spara dig  

1410 SEK mot branschgenomsnittet per år.

6120 - 4710 = 1410kWh x 1 SEK = 1410 SEK



•   ProSafe-serien är garanterad fri från
Bisfenol A, ftalater eller formaldehyd

•   ProSafe serien är fullt kompatibel 
med EC 1935:2004 (kontakt med livs- 
medel) 

•   Ingen risk för emission 

•   Testad tålighet mot vanliga  
   dekontaminerings- och rengöringsprocedurer

•   Fullt kompatibel med VDI 6022 
    (Tysk hygienstandard)

•   Fullt kompatibel med ISO 846   
 (mikrobiologiskt inert)

PROSAFE
LUFTFILTER FÖR DE MEST KÄNSLIGA PROCESSERNA

VI BRYR OSS OM  
SERVICETEKNIKERNA
Vi frågade våra kunder hur vi kan hjälpa till för att göra deras 
liv enklare. Detta resulterade i marknadens lättaste filter.  
Vi skänker glädje och får serviceteknikerna att le.
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LÄTTARE, STARKARE OCH GRÖNARE  
(Finns i filterklasserna E10 till H14)

FÖR ATT BEVISA ATT ABSOLUTE V HEPA-FILTERSERIEN LIGGER I
FRAMKANT NÄR DET GÄLLER HANTERING, EFFEKTIVITET OCH LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING, ÄR VI VILLIGA ATT UTFÖRA ETT TEST TILSAMMANS MED DIG 

SOM JÄMFÖR ABSOLUTE V-FILTRET MED ETT VALFRITT FILTER SOM DU FÖRSER OSS MED PÅ ETT AV VÅRA GLOBALA TESTLABORATORIER.

• Med hjälp av den senaste tekniken inom metallbear-
betning har vi kunnat göra Absolute VE 41 % lättare än 

genomsnittet av likvärdiga filter med stålram (11 kg).

• På bara 9,6kg är Absolute VG Prosafe världens  
lättaste V-bank filter.

• Underlättar snabba och säkra installationer - särskilt i 
tak eller med BIBO system.

 • Lägre vikt betyder lägre avfallsavgifter och ökad 
hållbarhet.

• Rundade hörn minskar risker och underlättar  
filterbyten enl. BIBO metoden.

• Alla Absolute V Hepa-filter är 100 % maskinellt testa-
de för läckagefri konstruktion och levereras med ett 

individuellt testprotokoll.

• Det gör Absolute V-serien lämplig för tester in-situ 
i exempelvis Camfil-skåp med integrerad scannerprobe.

• Trots att de är väldigt lätta erbjuder 
Absolute V-serien överlägsen stabilitet – 

robusthet – tack vara ny design som minskar 
risker för skador under transport, hantering och 

installation.
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installation.

• Absolute V har förbättrat filtermedia och avancerad 
dynamisk design som ger 23 % energibesparingar, jäm-

fört med marknadsgenomsnittet för motsvarande filter.

• Med en energikostnad på 1 SEK/1 kWh kommer 
Absolute V ge en kostnadsbesparing på 1410 SEK/år 

jämfört med branschgenomsnittet och stöder samtidigt 
viktiga hållbarhetsmål.

• Det lägre initialtryckfallet ger uppskattningsvis 21% 
ökad livslängd med färre driftsstopp, mindre underhåll 

och avfall som resultat.



Camfil – en global ledare inom 
luftfilter och lösningar för ren 
luft
Camfil är världsledande när det gäller lösningar för ren 
luft med mer än ett halvt sekels erfarenhet i branschen. 
Våra lösningar skyddar människor, processer och mil-
jön. 
De främjar hälsan, ökar prestationsförmågan och 
både minskar och kontrollerar energiförbrukningen. 30   
fabriker, sex forsknings- och utvecklingsanläggningar i 
30 länder kan ge kunderna  all den service och support 
de efterfrågar. 
Camfil-gruppen har sitt huvudkontor i Sverige men över  
95 % av försäljningen sker på den internationella mark-
naden. Företaget har cirka 4 500 anställda och växer 
ständigt. Vi är stolta över att hjälpa och stödja kunder 
i en mängd olika industrier och i samhällen över hela 
världen. 

För att upptäcka hur Camfil kan hjälpa dig att skyd-
da människor, processer och miljö, besök oss på  

www.camfil.se


