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Vår koncern finns representerad med

dotterbolag och återförsäljare över 

hela Europa, i Nordamerika, Kanada,

Australien och i Asien. Inom området

komfortventilation,”Comfort Air”, är vi 

en betydelsefull aktör över hela världen

och den ledande leverantören av luftfilter

i Europa.

Lösningar för ren luft där de
behövs

Camfil finns idag i över 50 länder och 

i alla dessa finns våra filterlösningar 

för komfortventilation.

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 Camfil alltid

erbjuda 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 

lösningar för en bättre luftkvalitet.

Över hela världen har våra kunder

insett dessa fördelar, och vi är stolta

över att kunna säga att den luft som 

du andas in i ditt kontor eller när du 

bor på hotell, med största sannolikhet

har passerat genom ett Camfil filter!

Filterlösningar som får dig att
må och prestera bättra

Våra produkter är i huvudsak indelade i

tre tillämpningsområden som tar hänsyn

till våra kunders olika behov.

Komfortventilation
–  Att skydda människor

Rena processer
–  Att skydda processer

Säkerhet och skydd 
–  Att skydda miljön

vär lds ledaren inom ren lu f ts tekn ik  
och t i l l verkn ing av  lu f t f i l ter  

camf i l

Varje dag andas vi in 25 000 liter luft per 
person, till största delen inomhus. Ju renare
luften är desto bättre mår vi. Camfil’s luftfilter
tar bort många skadliga partiklar, gaser och
lukter som vi utsätts för varje dag.



Filterlösningar som får dig att
må och prestera bättre.
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Camfil’s ventilationsfilter förhindrar att

luftburna partiklar sätter igen ventila-

tionssystemen och minskar luftflödena.

Under filtrets hela livslängd hålls venti-

lationsanläggningen ren så att den kan

fungera väl och bibehålla sin effektivitet.

På så vis skyddar man långsiktigt männi-

skors hälsa och välbefinnande.

Camfil’s filter för komfortventilation

används ofta i kontorshus, skolor, sjuk-

hus och andra inomhusmiljöer där männi-

skor samlas, till exempel konferensan-

läggningar, hotell, köpcentra och flyg-

platser.

Hög verkningsgrad och lågt
tryckfall ger lägre energi-
förbrukning

Genom att välja ett effektivare filter

bidrar du till att hålla totalkostnaden för

din anläggning så låg som möjligt. Tack

vare filtrens egenskaper bibehåller de

sin verkningsgrad under hela livsläng-

den. Ju lägre tryckfallet är, desto mindre

energi går det också åt för att filtret

skall kunna fylla sin funktion.

Den energi som krävs för

att driva ventilationssystemet

utgör en betydande andel av

byggndens totala energiför-

brukning. Ta alltid hänsyn till

LCC (livslängdskostnaden) när du väljer

komponenter till ditt system.

Alla våra filtermaterial tillverkas enligt

våra egna detaljerade specifikationer för

att de skall kunna uppfylla våra rigorösa

krav på prestanda och likformighet.

Filteryterna hos Camfil’s filter är de

största på marknaden i förhållande till

frontarean. Detta ger bästa möjliga pris-

prestandaförhållande.

Camfil-hjälpmedel gör det
enkelt 

Hos Camfil utvecklar vi vår egen pro-

gramvara som till exempel ECO-pro-

grammet och det nyutvecklade LCC-

programmet. I programmen tas hänsyn

till alla viktiga faktorer, till exempel

installationssätt, kanalernas renhet, fil-

terbyten, energiförbrukning, inköpspris,

underhåll och avfallshantering. I ett antal

väl definierade beräkningssteg kan du

optimera ditt filterval med hänsyn till just

dina specifika behov.   

komfor tvent i la t ion  –  a t t  skydda 
människor

t i l lämpningsområden

Ett  typ iskt  LCC-d iagram

Investering Energi- Filterbyte Avfalls-
förbrukning hantering



Evig ungdom

När uteluften kommer in i ventilationssystemet fastnar

föroreningar som till exempel rök, damm och pollen på

fläktar, batterier och kanaler. Om luftfiltren inte fungerar

som de skall kan luftflödet genom systemet reduceras

avsevärt. Jämvikten mellan tilluft och frånluft störs. Med

effektiva filter från Camfil upprätthålls balansen. Lukter

och partiklar hålls under kontroll. Systemet kan alltid 

fungera på topp och förblir evigt ungt.

Ren luft ger bättre arbetsresultat

Behovet av bra filtrering blir mer och mer uppenbart för

människor över hela världen. Forskning visar att filter

med hög verkningsgrad kraftigt minskar de problem,

som små partiklar kan medföra för känsliga personer. 

I allmänhet fungerar alla människor bättre i ett rent och

hälsosamt inomhusklimat.

Oberoende tester

Vi testar alltid våra filter i oberoende laboratorier enligt

normer som är vedertagna över hela världen. Vi utnyttjar

sedan resultaten i våra datorprogram och återger dem i

våra faktablad.

Våra filter har också provats under verkliga driftsför-

hållanden av opartiska instanser som till exempel SINTEF

i Norge och NUTEK i Sverige. Överallt har Camfil’s filter

visat sig ha de bästa egenskaperna på marknaden.

Hos Camfil är vi noga med mil jön

Camfil-koncernen ger högsta prioritet åt miljöaspekterna

i all teknik- och konstruktionsverksamhet som berör

hälsa, säkerhet och ekonomi. Detta resoluta och lång-

siktiga miljöarbete för oss mot en renare framtid.



h i -caphi - f lo  G
absolute f i l ters

produkter

Filterprodukter från vänster till höger: Hi-Flo 3M, Hi-Flo G och Airopac.

Camfil’s påsfilter, HI-FLO, passar för de mest skiftande

installationer. De tillverkas i ett stort antal dimensioner 

och verkningsgrader.

Påsf i l ter
Tack vare kontinuerlig forskning och produktutveckling 

har Camfil’s påsfilter HI-FLO blivit förstahandsvalet för

tusentals nöjda kunder. De har funnit att våra HI-FLO 

filter är det mest ekonomiska valet för ett stort antal 

olika tillämpningar.

HI-FLO kan levereras med olika material i både 

ram och medier enligt dina önskemål.

Grundf i l ter
HI-CAP är ett grundfilter med syntetiskt material. Det har

en stor filterarea och mycket god stofthållande förmåga.

Camfil har även ett stort sortiment av panelfilter i olika

filterklasser, som tillverkas med glasfiber- eller syntetfiber-

media i olika storlekar.

Vi kan också leverera måttskurna pads, medierullar

mm.

Kompakt f i l ter
När det är ont om plats används Camfil’s kompaktfilter, 

till exempel AIROPAC med ett största djup på 292 mm.

AIROPAC GREEN är ett miljövänligt filter.

OPAKFIL G är det perfekta valet när man behöver lång

livslängd och ett kontinuerligt lågt tryckfall.



opakf i lkompakt f i l ter
airopac green

produkter

Abso lu te- f i l ter
Camfil har ett brett sortiment av HEPA- och ULPA-filter. 

De installeras i krävande miljöer för att skydda omgivning,

komponenter och människor i till exempel operationssalar.

Kol f i l ter
Inom området kolfiltrering har Camfil ett antal olika 

lösningar. CAMCARB-filtret, som arbetar med aktivt kol,

består av en bottenplatta av galvaniserad plåt och cylind-

rar fyllda med aktivt kol.

CAMSURE består av plåtkassett som fylls med kol och

monteras i ett filterskåp.

Ti l lbehör
Camfil tillverkar ett stort antal typer av filterskåp till de

olika filtren och kan erbjuda ett stort sortiment av inbygg-

nads- och montageramar, som passar bl.a. till följande 

filter: Hi-Flo, Hi-Cap, Airopac GGMHF och Opakfil G.

Camfil kan också leverera ett flertal olika produkter som

t.ex. tryckmätare, personliga skyddsutrustningar, mm.

OEM 
Inom Camfil-koncernen finns ett särskilt företag som spe-

cialiserar sig på massproducerade filter till OEM-industrin.

Det innebär kundanpassade filter med hög kvalitet och 

en effektiv och billig tillverkning med hög automatiserings-

grad. Företaget har en högteknisk FoU-avdelning med till-

gång till ett fullt utrustat laboratorium som står till alla 

kunders förfogande.

Filterprodukter från vänster till höger: Opakfil G, Hi-Cap panelfilter och filtermedier, Midilam (ULPA) och Sofilair (HEPA).



OEM spec ia l i te ter

Dammsugare

Totalsystemleverantör med grovfilter, finfilter, HEPA-filter

och kolfilter.. 

Luftrenare 

Kompletta lösningar och kombinationer i alla storlekar

som krävs för luftrenare.

Förarhyttf i l ter

Totalsystemleverantör.

Sjukvård 

Många företag inom sjukvårdssektorn med krav på 

högt specialiserade filter har med förtroende valt 

Camfil Component  AB som leverantör.

produkter

Hantera d ina för -
brukade f i l ter  rä t t
Alla Camfil’s filter kan levereras med en speciell plast-

påse, som används till det förbrukade filtret. Tänk även

på att skydda dig själv vid filterbyten. Camfil har i sitt

sortiment de nödvändiga produkterna för ditt personliga

skydd.

Olika OEM-filter och Camcarb-cylinder.



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-

paket som gör det enklare

för dig att räkna fram dina

filterbehov och välja de av våra pro-

dukter som ger dig den bästa renlufts-

lösningen.

Nya material och vårt sökande
efter ny kunskap

Våra filtermaterial tillverkas enligt våra

egna specifikationer, som vi ständigt

utvecklar i samarbete med våra leve-

rantörer.

Camfil har utvecklat ett eget system

för luftanalyser, Camfil Air Quality

Systems. Olika storlekar och typer av

partiklar analyseras med svepelektron-

mikroskop (SEM) och röntgenspektrome-

ter. Resultaten används sedan för att

finna den rätta renluftslösningen för ett

specifikt behov.

Världsstandard

Våra mätmetoder har blivit accepterade

över hela världen, och i många fall, som

till exempel vår metod att räkna partiklar

med hjälp av laser, har de blivit norm-

givande.

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 utvecklingsfunktion finns vid huvud-

kontoret i Sverige, där vi har en mycket

avancerad utrustning, bland annat unika

testriggar för påsfilter och kolfilter. 

forskn ing och utveck l ing

F&U
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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.


