
Stærkt produktprogram
inden for arbejdsmiljø

Teknik og værktøjer
der aflaster og beskytter

På forkant med
den teknologiske udvikling

FILTERLØSNINGER TIL LUFT, VÆSKE & STØV

LUFTFILTRERING
• Eliminering af olierøg
• Eliminering af vanddamp
• Elektrostatisk filtrering
• Filtre til tør støv 
• Olietågeudsugning
• Overvågningsudstyr

FILTRERING AF VÆSKER
• Magnetisk filtrering af olie  
 og kølevæsker 
• Sikkerhedsfilter mod vand 
 og kondensat i trykluften

STØVFILTERRENSNING
• Tryktanke 
• Skudventiler
• Pilotventiler
• Timere og tilbehør
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EKSPERT I REN LUFT



UNIKKE LØSNINGER 
AVS tilbyder en bred vifte af løsninger. Vi benytter 
nogle af verdens førende producenter, der råder 
over de nyeste teknologier. Vores brede produkt-
program og specialiserede viden gør os i stand til 
at arbejde inden for alle industrier.

FOKUS PÅ KVALITET
Vi har kun originale produkter, der er CE mærket og 
produceret efter ISO/VDMA standarder. Vores pro-
dukter lever derfor op til de strenge krav vedrørende 
design, udvikling og produktion.

INDIVIDUEL RÅDGIVNING 
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.  
 
Vi holder os opdaterede på udviklingen, så vi kan 
rådgive og yde den bedste service til vores kunder. 
Derfor er vi med i en række netværk sammen med 
de førende inden for blandt andet miljøteknologi.

Vores viden er din sikkerhed!
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MED DEN RIGTIGE FILTERLØSNING UNDGÅS OLIERESTER I VENTILATIONSRØRENE
- OG DERMED MINIMERES BRANDFAREN!

REN LUFT PÅ ARBEJDET  
Teknologier og løsninger der skaber renere luft  
har mange fordele. Foruden at forbedre luft-  
kvaliteten og sundheden kan nye teknologier  
og løsninger også have driftsøkonomiske og  
arbejdsmiljømæssige fordele for virksomheder. 

Vi tilbyder en lang række produkter fra førende 
udbydere, der lever op til de internationale  
standarder og certificeringer.

HELE PALETTEN AF FILTERLØSNINGER  
Uanset om dit behov for et enkeltstående filter  
eller et centralanlæg til hele produktionsområdet, 
har vi den optimale løsning til dig:
 
• Centrifugal filtrering
• Centralanlæg
• Elektrostatisk filtrering
• Magnetisk filtrering
• Filterrensning

MINIMAL NEDETID OG EFFEKTIV DRIFT 
Arbejder man et sted, hvor der er behov for industriel 
luftfiltrerings -og udvindingsudstyr til at rense luften 
for olietåge, olierøg, vanddamp eller støv, skal man 
huske at alle filtre fungerer bedst, når de vedligehold-
es og får regelmæssige skift af filtre.

Vi tilbyder vores kunder, der benytter vores filtre, at 
tegne en individuelt tilpasset reservedelsaftale med os. 
I kan trygt overlade  planlægningen af filterskift til os, 
således at I får tid til at tage jer af jeres kerneopgaver. 

Vi sørger for at fremsende nye filtre efter aftalte interval-
ler, således at jeres produktion forløber optimalt hver dag, 
uden eventuelle uforudsete hændelser og omkostninger.



PRODUKTOVERSIGT

STØVFILTERRENSNING

Produkt Anvendelse Produktvarianter

Absolent A•mist
Eliminering af olietåge
Effektivt HEPA H13 filter
Egnet til CNC maskiner

Modeller:      6C, 10C, 10, 20, 40T,         
                     40TF, 80T, 80TF, 80C
Luft volume: 600 - 8000 m3/t

Absolent A•line
Eliminering af olietåge, olierøg
Effektivt HEPA H13 filter
Leveres med A•control

Modeller:      A•10, A•control
Luft volume: 1000 m3/t

Absolent A•smoke Eliminering af olierøg
Effektivt HEPA H13 filter

Modeller:     5, 20, 40, 80T, 80TF,              
                    160T
Luft volume: 500 - 16000 m3/t

Absolent A•dust
Filtre til tør støv
Effektiv til både tyk og tynd røg
Klare både store og små partikler

Modeller:     4F, 5, 15
Luft volume: 500 - 16000 m3/t

Bristol individuelle
Elektrostatisk filtrering
Eliminering af olietåge, olierøg
Kompakte med høj ydeevne

Modeller:      B500, B1000, B1800
                     B2000, B3000
Luft volume: 300 - 2000 m3/t

Bristol modulopbyggede

Elektrostatisk filtrering
Eliminering af olietåge, olierøg
Til ekstrem partikelforurening 
Ideel til luftbehandlingssystemer

Modeller:      B2200, B26400, B3500
                     B42000, B31500 
Luft volume: 2000 - 4200 m3/t

Filtermist S-serie Ultra-kompakt olietågefanger Modeller:      S200, S400, S800 
Luft volume: 180 - 950 m3/t

Filtermist FX-serie Kompakt olietågefanger
Modeller:      FX4002, FX5002,    
                     FX6002, FX7002 
Luft volume: 1250 - 2750 m3/t

Filtermist F-monitor Overvågningssystem Passer til alle Filtermist modeller

FILTRERING AF OLIE OG KØLEVÆSKE

LUFTFILTRERING - OLIETÅGEUDSUGNING

Produkt Anvendelse Produktvarianter

Eclipse Micromag
Magnetisk filtrering
Kompakt med stor kapacitet. 
Kan rumme 1 - 4 kg forurening

Modeller:     MM5, MM10, MM20
Tryk:            12 - 80 bar

Eclipse Filtramag
Højtydende magnetisk filter for 
højere flow, højere forurenings- 
applikationer.

Modeller:     FM 1.5+, FM 2.0+
Tryk:            Op til 20 bar

Eclipse Automag
Fuldautomatisk 24/7 drift. 
Højt flow og høj kapacitet. 
Ideel til skrappe kemiske miljøer.

Modeller:     AMC, AM6, AM12
Tryk:            10 bar

DR Eliminex Mainline Kondensatfilter til trykluft
Fjerner vand & snavs

Modeller:     Mainline, Compo,              
                    Coalescer
Partikler:      0,01 - 3,0 Mikron

Produkt Anvendelse Produktvarianter

 Goyen/Mecair 
 Header tanke

Effektive rengøringsløsninger til 
støvfiltre. De er kendt for deres
kvalitet, robusthed, høje ydeevne 
og innovation

Tanke med studs, 5″-10″
5″ tank ¾″ ventil 
6″ tank 1″ ventil
10″ tank med 2″ ventil
6″ & 8″ tanke med 1½″ ventiler
12″ tanke med 2½″ og 3″ ventiler

 Goyen/Mecair 
 Skudventiler

Komplet sortiment af membran-
ventiler, der er tilpasset applika-
tioner med høje krav til flow og 
hurtige respons. 

Vinklet ventil
Quickkobling
Flange ventil
Manifold ventil

 Goyen/Mecair 
 Pilotventiler

Pilotventiler og kabinetter passer 
ideelt til aktivering og kontrol af 
reverse pulse jet ventiler

Hazardous, 2-vejs/3-vejs
Kabinetter
Spoler

Goyen/Mecair 
Timere og tilbehør Styring af puls og pausetid Monitorer, timere, filtervagt



FORDI REN LUFT BETALER SIG

AVS DANMARK
Skelvej 18
2640 Hedehusene
Telefon: 4656 4343
www.avsdanmark.dk
mail@avsdanmark.dk

DIN BEDSTE SAMARBEJDSPARTNER
Hos AVS får du ikke kun en leverandør, men 
en partner, der er behjælpelig med:

• Renere, sikrere og mere produktiv arbejdsplads
• Bedre drift
• Færre omkostninger
• Skræddersyet behovsdækning 
• Kompetente og engagerede medarbejdere

FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER
På LinkedIn har vi lavet en showcase, hvor vi sætter fokus på filterløsninger

VI TAGER ANSVAR
Vi har fire mærkesager: Vi værner om miljø, arbejds- 
miljø, sikkerhed og automatisering inden for industrien. 
Vi mener nemlig at alle har ret til et godt arbejdsliv. 

Vores produkter spænder bredt og kan hjælpe med alt 
fra at opnå renere luft, mindre støj, reducere energifor-
brug, bedre arbejdsstillinger til afrensning af beskidte 
flader m.m.

Dansk Miljøteknologi FREMSTILLINGS
INDUSTRIEN

DALUTEK
Dansk luftrensningsteknologi

Vi er medlem af


