
Mindre rök och damm på arbetsplatsen är guld värt 

för både hälsa och ekonomi

Nu finns Camfil Farrs Gold Series® även i Sverige

Stoftavskiljning och rökutsugning i världsklass  

För industri och läkemedelstillverkning





Dina anställda är de bästa inom sitt område. När det gäller deras säkerhet och hälsa vet vi  

att du vägrar kompromissa. Vi vet också att du har höga krav på dig att spara energi och 

 effektivisera produktionen. Inte heller här går det att kompromissa. Därför är luftkvalitet  

viktigare än någonsin. Det handlar helt enkelt om att låta de bästa skydda de bästa.

Nu lanserar Camfil Farr sitt unika APC-sortiment, stoftavskiljare för industri- och läkemedels-

tillverkning även i Sverige. Camfil Farrs APC-verksamhet i USA har vuxit med ca 400 procent 

de senaste tre åren. Det beror bland annat på att vi kan erbjuda marknadens tekniskt mest 

avancerade och flexibla stoftavskiljare – Gold Series®.

Stoftavskiljning och rökutsugning i världsklass





Camfil Farr Air Pollution Control har omfattande erfarenhet av stoftavskiljning. Gold Series®, 

en högkvalitativ totallösning för att slippa dammproblem i produktionen och det extremt flexibla 

modulsystemet som gör att vi snabbt kan sätta samman och leverera skräddarsydda enheter 

för just ditt företags verksamhet.

Antalet tillämpningar för Gold Series® är stort: Svetsning, träbearbetning, krossning, skärbord, 

gruvdrift, livsmedelstillverkning, kemiska processer och läkemedelstillverkning.

Med noggranna tester och analyser kommer vi tillsammans fram till bästa möjliga avskiljnings-

lösning för verksamheten.

Från metallindustri till läkemedelstillverkning





Gold Series Camtain™ är idag den enda stoftavskiljare på marknaden som är testad avseende 

säker hantering av toxiska ämnen. Filtret är konstruerat att klara mycket krävande tillämp-

ningar inom t ex läkemedelsindustrin, där det krävs säker hantering av farliga ämnen. Med 

Camtain™ sker allt underhåll utan att din personal kommer i kontakt med produkten.

De högkvalitativa filtren avskiljer 99,99 procent av alla dammpartiklar ned till 0,5 µ diameter.

Från de specialbehandlade filterelementen rensas de fina partiklarna enkelt bort, vilket ger 

lågt tryckfall och längre livslängd på filterelementen. Tillsammans med det unika Gold Cone™- 

 tekniken får du effektivare drift och ett reducerat servicebehov.

Vi har även full kompetens inom ATEX och våra filter är godkända för filtrering av damm som 

kan ge upphov till en potentiellt explosiv miljö. Högkvalitativa filter ger lågt tryckfall och lång 

livslängd.

Högkvalitativa filter ger 
lågt tryckfall och lång livslängd

Gold Cone™ filterelement

•	 Vertikal	montering	så	att	inget	damm	kan	fastna	på	filter

elementet vilket ger effektiv rengöring och långa serviceintervaller.

•	 Reningen	är	kompletterad	med	tryckluftrensning	som 

effektivt rengör filtermediet.

•	 Testresultat	visar	att	den	nya	effektiva	tryckluftrensningen 

förbättrar rengöringen ytterligare.

•	 Effektivare	drift,	ökad	filterlivslängd	och	mindre 

behov av service.

Ren luft

Fördelar med Gold Cone™

•		Mycket	effektiv	filtrering

•		Lågt	tryckfall

•		Lång	livslängd
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Camfil Farr – clean air solutions

Camfil Farr är ett av världens ledande  

företag inom renluftslösningar. 

Vi erbjuder produkter och service inom fyra segment:

Komfortluft – skydd av människor

Rena processer – skydd av processer

Power systems – skydd av energisystem

Säkerhet och skydd – skydd av miljön

www.camfilfarrapc.com
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