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Säkerhet  och skydd

Camf i l  –  c lean a i r  so lu t ions



uts läpp f rån många t i l l verkn ings-
processer  är  hä lsofar l iga  

camf i l

Ren luft kan bli en bristvara i framtiden om 
vi inte alla hjälps åt att skydda vår atmosfär
mot skadliga partiklar och andra ämnen.
Filterlösningar från Camfil skyddar både 
människor och miljö.

Camfil är världsledande inom renlufts-

teknik och tillverkning av luftfilter. Vår

koncern finns representerad med 

dotterbolag och återförsäljare över 

hela Europa, i USA, Kanada, Australien

och i Asien. 

Vi är förstahandsvalet för de flesta

europeiska kärnkraftverk och en av de

största leverantörerna till kemisk industri

över hela världen.

Filterlösningar där de behövs

Idag är Camfil representerad i 50 olika

länder. 

Våra globala resurser används för att

lokalt stötta och hjälpa våra kunder.

Vi förverkligar sannerligen begreppet

”Tänk globalt – verka lokalt”.

Produkter och tjänster

Allt efter kundernas behov och deras

befintliga tillämpningar kan vi alltid er-

bjuda den lösning på problem inom luft-

filtrering, som ger det bästa resultatet.

Camfils styrkefaktorer

Som ledande filterföretag kan vi erbjuda

våra kunder ett långsiktigt och tryggt

samarbete som stöds av en dokumente-

rad förmåga att analysera behoven av

filtrering och leverera kompletta lös-

ningar för en bättre luftkvalitet.

Över hela världen har våra kunder

insett dessa fördelar, och vi är stolta

över att kunna säga att om det finns ett

kärnkraftverk eller en kemisk industri i

din närhet så är dess skyddsanordningar

med största sannolikhet försedda med

Camfils filter!

Filterlösningar som främjar
hälsa och arbetsresultat

Camfil har delat in sina filterprodukter 

i tre huvudområden som tar hänsyn till

kundernas varierande behov.

Säkerhet och skydd 
–  Att skydda miljön

Komfortventilation
–  Att skydda människor

Rena processer
–  Att skydda processer 



Många tillverkningsprocesser resulterar i

hälsofarliga luftutsläpp – det gäller bland

annat från kärnkraftverk, gruvor, labora-

torier och kemiska fabriker. Luft som

måste filtreras innan den når ut i miljön.

Camfil har filter som tar hand om en

stor mängd av lukter och skadliga

ämnen genom filtrering, absorption eller

destruktion.

Camfils produktsortiment för säkerhet

och skydd omfattar bekämpningssystem

som är baserade på absorptions-, biolo-

gi- och partikelfiltreringsteknik och som

kan tillgodose olika behov och krav.

Kärnteknik

Både kärnteknisk industri och kärntek-

niska laboratorier är direkt berörda av

farlig strålning, som kan förekomma i

form av antingen partiklar eller gaser.

I båda fallen kan Camfil tack vare sin

ledarställning inom teknik erbjuda de

bästa filterlösningarna.

Kemisk industri

Vid vissa tillverkningsprocesser alstras

farliga gaser. Skyddsbehoven är olika i

laboratorier och i tung industri. Camfils

svar på detta är att erbjuda optimala 

lösningar på allt från luktbehandling till

eliminering av flyktiga organiska förore-

ningar (VOC).

Biologiska risker

Vid vissa forskningsarbeten och proces-

ser där mikroorganismer förekommer

kan miljön behöva skyddas. Under

många år har Camfil anlitats för att till-

handahålla de bästa filterlösningarna

även inom detta område.

at t  skydda mi l jön

t i l lämpningsområde:  säkerhet  och skydd

Många tillverkningsprocesser ger hälsofarliga
luftutsläpp - det gäller bland annat kärnkraft-
verk, gruvor, laboratorier och kemiska fabri-
ker. Alla dessa är exempel på att luften måste
filtreras innan den når ut i miljön.
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produkter

t i l lbehör

Kundanpassade 
lösn ingar
Luktbekämpning krävs ofta inom:

avloppsrening, livsmedelsindustri, slakterier, hönserier, 

tillverkning av smakämnen, oljeraffinaderier, kemisk till-

verkningsindustri.

VOC-bekämpning krävs ofta inom:

tryckerier, kemtvättar, skoindustri, möbelindustri, plast-

industri, metallbehandling, förpackning, laminering, textil-

beläggning, plaster och metaller, livsmedel, gödningsäm-

nen, oljepressning, läkemedel, sprutboxar.

Oavsett vilka krav som din verksamhet ställer har Camfil

den bästa filterlösningen för dina specifika behov.

Kol f i l ter
I kolfilter används aktivt kol för att adsorbera gas- och

luktföroreningar i tilluften och illaluktande och skadliga

ämnen i frånluften.

Camfil kan erbjuda ett komplett sortiment från paneler

till stora installationer för kärnkraftverk.

Filterskåp, ramar och andra tillbehör.

Från vänster till höger: filterskåp FKVS/D, filterskåp för kärnkraftverk, kolfilter komplett med stoftsamlare och fläktar. Absolute (HEPA-filter) och Absolute (Trippelfilter).



Vi befinner oss ständigt i första ledet

när det gäller forskning, utveckling och

kvalitetskontroll, och vi genomför rigo-

rösa laboratorieprov och fälttester under

kontrollerade förhållanden.

Inte minst viktigt är att vi utvecklar

och tillverkar vår egen 

produktionsutrustning så

att vi får bästa möjliga

kontroll över filtrens pre-

standa. Alla våra produk-

tionsenheter är givetvis

ISO-certifierade. 

Vi utvecklar program-

vara som gör det enklare

för dig att räkna fram dina

filterbehov och välja de av våra pro-

dukter som ger dig den bästa filter-

lösningen.

Nya material 

Vi står alltid i frontlinjen med vår stän-

diga utveckling av nya material för opti-

mering av våra filterlösningar. Vi har ett

starkt team av specialister med lång

erfarenhet som antingen själva eller i

samarbete med våra partners hela tiden

förbättrar och utvecklar egenskaperna

och kvaliteten hos våra filtermaterial.

Camfils renluftsfi losofi 

I de flesta av våra fabriker tillverkas 

filtren i renrum. Som en extra säkerhet

för våra kunder kan vi tillverka samma

typ av filter på flera olika platser och vår

höga kapacitet är en garanti för att våra

produkter ständigt finns att tillgå över

hela världen.

De flesta av våra fabriker har egna

forsknings- och utvecklingsavdelningar

som kan ta sig an de lokala behoven

hos våra kunder.

Vår centrala forsknings- och utveck-

lingsfunktion finns vid huvudkontoret i

Sverige. Där har vi en mycket avancerad

utrustning, bland annat ett SEM (svep-

elektronmikroskop), testriggar för par-

tikelanalyser och egen utvecklad utrust-

ning för mätningar av gas och lukt.

forskn ing och utveck l ing

F&U

Aktivt kol är ett material med stor yta.
Wembleys fotbollsplan motsvarar ytan 
hos 7 gram kol.
Till höger. Camcount är en unik utrustning 
som testar HEPA-filter i kärnkraftverk.
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www.camf i l .com
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...  världsledande inom renluftsteknik och tillverk-

ning av luftfilter.

Camfil har egen produktutveckling och FoU och

är representerade lokalt över hela världen.

Vårt övergripande kvalitetsmål är att utveckla,

tillverka och marknadsföra produkter och tjänster

med en kvalitet som överträffar våra kunders för-

väntningar.

Vi ser våra verksamheter och produkter som 

ett uttryck för vår kvalitet.

För att uppnå en nivå med total kvalitet måste 

vi etablera en intern arbetsmiljö där alla Camfils

medarbetare kan lyckas tillsammans. En sådan

miljö kännetecknas av öppenhet, förtroende och

hög affärsmässighet.

Alla Camfils anläggningar över hela världen är

ISO-certifierade.


