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HVORDAN KAN VI HJÆLPE?
Hos AVS Danmark mener vi, at alle har ret til et godt arbejdsmiljø. Og med vores stærke og brede produktprogram 
sikres du de bedste muligheder for at få et sundt og sikkert arbejdsmiljø hvadenten det drejer sig om ren luft, 
nedsættelse af støj eller din generelle sikkerhed.

Produkter der optimerer rengøring af støvfiltre
AVS er distributør af Pentair, Goyen og Mecair produkter og løsninger i Danmark. Vores brede produkt-sortiment 
omfatter membranventiler, tryk-tanke, controllere og overvågning af emissioner. Alle pro dukterne tager sigte på at 
optimere ren gøring af støvfiltrene, ligesom de sikrer effektiv overvågning af støvfilter og miljø. 

Vores viden er din sikkerhed!

MILJØRIGTIGE LØSNINGER
TIL STØVFILTER RENSNING

PRODUKTER DER ER KENDT FOR KVALITET, ROBUSTHED, HØJ YDEEVNE OG INNOVATION
Pentair har været førende inden for løsninger til støvfilter-rensning i årevis. Og gennem mærkerne GOYEN 
og Mecair tilbydes de bedste og mest effektive ventiler og løsninger til hårde miljøer og barske driftsfor-
hold. 

Ved hjælp af det specialiserede GOCO si mulerings software tilbydes præstations test og modellering. Dette 
giver mulighed for at finde den bedste ydeevne, minimere driftsomkostningerne samt øge filterets levetid. 

Da miljørigtige løsninger og høj kvalitet er en af de centrale styr ker, er Pentair akkrediteret med:
CSA, UL, CE, ATEX, ISO 9001 og ISO 14001

Stærkt produktprogram
inden for arbejdsmiljø

Løsninger og værktøjer
der renser, aflaster og beskytter

På forkant med
den teknologiske udvikling

Hos AVS Danmark holder vi os opdaterede på udviklingen, så vi kan rådgive og yde den bedste service til vores kun-
der. Derfor deltager vi i en række netværk med de førende inden for blandt andet miljøteknologi. Vi er blandt andet 
medlem af  Dansk Miljøteknologi og Dalutek.
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Pentairs teknologi er anerkendt som markeds ledende, og de skræddersyede løsninger tilbydes til verdens 
førende producenter og brugere af filter rensningssystemer. 

Pentair produktprogram består af elektroniske controllere og emissions-overvågning til styring og kontrol af 
rensnings-processen, fra de helt basale til de mest avancerede styrin ger med netværks-integration. Der er  
udviklet ventiler og løsninger til hårde miljøer og barske driftsforhold. 

Blowtubes, venturi-dyser og cones, bulk head til slutninger, DP Monitorer for måling af differens tryk, pilotbokse 
og ATEX komponenter er alle pro dukter, som medvirker til en effektiv og miljørigtig rengøring af støvfiltrene. 
Disse produkter er kendt for deres kvalitet, robusthed, høje ydeevne og innovation. 

Markedsledende teknologi og skræddersyede løsninger

STYRING OG KONTROL
AF RENSNINGSPROCESSEN

Brug også altid originale 
reservedele. Det er vigtigt 
for en optimal rensning og 
energi-udnyttelse, at der  
altid bruges origi nale  
GOYEN & Mecair reservedele.


