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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 det första alternativet för de

flesta företag, som ställer speciellt höga

krav på luftens kvalitet inom sina proces-

ser.

Lösningar på ren luft där de
behövs

Idag finns Camfil i 50 olika länder, och i

många av dem vi har levererat lösningar

på filtrering för renrum. 

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 våra kunders behov och

användningsområden kan vi alltid er-

bjuda den lösning på 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 dokumen-

terad förmåga att analysera behoven av

filtrering och leverera kompletta lös-

ningar för en bättre luftkvalitet.

Över hela världen har våra kunder

insett dessa fördelarn, och vi är stolta

över att kunna säga att komponenterna 

i din dator med största sannolikhet har

tillverkats i produktionsanläggningar för-

sedda med filter från Camfil!

Filterlösningar som främjar
hälsa och arbetsresultat

Våra produkter är i huvudsak indelade i

tre tillämpningsområden som tar hänsyn

till våra kunders olika behov.

Rena processer
– att skydda processer

Komfortventilation
– att skydda människor

Säkerhet och skydd 
–- att skydda miljön

vär lds ledaren inom t i l l verkn ing av  
f i l ter  för  rena processer

camf i l

Ren luft är en ovärderlig tillgång och vår strä-
van är att bli kundens bästa samarbetspartner
för bättre luftkvalitet, oavsett vilken tillämpning
det gäller.



Det räcker med några enstaka partiklar

eller gasmolekyler i vissa processer för

att följderna skall bli mycket allvarliga.

Föreställ dig vilka skador som förorenad

luft kan åstadkomma vid tillverkningen

av datachips, läkemedel och i andra

känsliga processer.

Mikroelektronik och
läkemedel

Olika processer kräver

olika nivåer på luftens 

renhet. Ett viktigt inslag i

vår affärsidé är därför att

hjälpa dig att analysera

och specificera dina filter-

behov. Vi har ett komplett

sortiment av luftfilter för att kunna 

uppfylla alla dina krav.

Extremt känsliga produktionsproces-

ser kräver också ett laminärt luftflöde

där luften rör sig i parallella banor. För

denna typ av ventilation krävs Camfils

patenterade ”high-tech” filter som låter

luften passera genom filtret med kontrol-

lerad front-hastighet.

Gasturbiner

Vi kan leverera tillförlitliga och kost-

nadseffektiva utrustningar för stora pro-

cessindustrier och kraftföretag, till 

fartyg och offshore-anläggningar.

Specialområden

Behoven av ren luft inom sektorer som

livsmedel, sjukhus, bilindustri, museer

och massaindustri är naturligtvis mycket

olikartade. Men de olika sektorerna har

en sak gemensamt – Camfils skräddar-

sydda filterlösningar på ren luft inom

respektive område.

Vi har också olika lösningar för mini-

miljöer, till exempel SMIF (Standard

Mechanical Inter-Face) och MUA (Make

Up Air), och har avsatt speciella resurser

för att kontrollera luftburna molekylära

föroreningar (Airborn Molecular

Contamination, AMC).

Camfil levererar lösningar på luftfiltrering 
för att hålla känsliga miljöer rena, höja deras
driftssäkerhet, höga prestanda och skydda
utrustningen.

e lektron ik ,  läkemedel ,  
l i vsmedel ,  turb iner

t i l lämpningsområde:  rena processer
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produkter

t i l lbehör

Pane ler  och ce l ler
Våra ULPA-paneler för renrum inkluderar filter för laminärt

flöde, som är speciellt utformade för renrum och LAF-bän-

kar. 

Vårt sortiment av HEPA-filter används i sjukhus, läkeme-

delsindustri, anläggningar för kärnkraft, elektronik industri,

försvarsindustri och många andra branscher där en strikt

kontroll av miljön är nödvändig.

I miljöer med höga lufttemperaturer, där normala filter

inte räcker till, måste speciella värmetåliga filter använ-

das.

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

luktföroreningar. Camfils Gigasorb är ett högeffektivt

kemiskt filter med massiv BAC, bead-shaped acivated 

carbon (kulformigt aktivt kol) eller med BIEP, bead-shaped

ion exchange polymer (kulformig jonbytarpolymer).  

Turb in f i l ter
Vi kan erbjuda en pålitlig, effektiv och tystgående turbin-

drift med hjälp av ett komplett sortiment av effektiva

system för  luftfiltrering och ljuddämpning.

Camfil kan leverera ett brett sortiment av skåp, diffusorer

och ramar för inbyggnader till renrum, sjukhus etc.

Vi tillhandahåller också ett stort antal olika tillbehör.

Filterprodukter från vänster till höger: Midilam (ULPA-filter), Sofilair (HEPA-filter, överst), Cambox, Termikfil (högtemperaturfilter), turbinanläggning och Gigasorb (för AMC).



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 pro-

duktionsutrustning så att vi

får bästa möjliga kontroll

över filtrens prestanda.

Vi utvecklar programvara

som gör det enklare för dig

att räkna fram dina filter-

behov och välja de av våra

produkter som ger dig den

bästa filterlösningen.

Nya material och ny utrustning

Vi står alltid i frontlinjen och utvecklar

ständigt nya material och produktions-

metoder för att optimera våra filterlös-

ningar. 

Camfil har till exempel specialutveck-

lat en egen produktionsutrustning för

vårt nya sortiment av e-PTFE-filter och

kemiska filter.

Camfils renluftsfi losofi

I alla våra fabriker tillverkas våra hög-

effektiva filter i renrum.

Som en extra säkerhet för våra kun-

der är att vi kan tillverka samma typ av

filter på flera olika platser och vår höga

kapacitet är en garanti för att våra pro-

dukter ständigt finns att tillgå över hela

världen.

Självfallet är alla våra produktions-

enheter ISO-certifierade.

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) och testriggar för

analyser av partiklar och mätningar av

gaser.

Våra hi-tech filter framställs under kontrollerade
tillverkningsförhållanden. Från vänster till höger:
Camfil KG, Tyskland, Camfil USA Inc., USA och
Camfil Air Filter Sdn Bhd, Malaysia.

f o rskn ing och utveck l ing

F&U
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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.


