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Udviklet med hygiejne i tankerne

A•smokeFood

Arbejdsmiljø og sikkerhed 
Eksponering for luftbårne partikler kan forårsage flere 
sundhedsproblemer, herunder luftvejs- og hudsygdomme. 
Absolents filterenheder fanger partiklerne og leverer 99,97 
% ren luft.

Fedtet arbejdsmiljø 
Luft, der slipper ud fra produktionslinjerne, indeholder 
partikler, som kan skade elektronikken og skabe et fedtet 
arbejdsmiljø. Absolents filterenheder fanger og fjerner 
partikler og olierøg og efterlader luften ren.

Klager over lugte
Udsuget luft fra maskiner kan lugte ubehageligt - hvilket 
forårsager klager fra ansatte og naboer. Absolent kan 
tilbyde et kulstofmodul eller indbygget teknologi fra 
AirMaid® for at fjerne lugt.

Spildvarme
Den olietågefyldte luft skaber udfordringer med at 
genvinde den varme, der produceres i processerne. 
Absolent tilbyder varmevekslere, der gør det muligt at 
genindvinde noget af varmen for at sikre energieffektivitet.

Brandfarer
Fedt i kanaler etc. udgør en øget brandrisiko.
Kontakt os – vi skræddersyr en løsning til dig og arbejder 
sammen om lokale brandregler for at sikre, at dine behov 
bliver opfyldt.

I samarbejde med TurboSwing® 
& AirMaid®
TurboSwing® er også tilgængelig i Absolent Air Care Groups 
forureningskontrolserie. Det er en forfiltreringsløsning, designet til 
høj effektivitet og kan bruges med variable luftmængder. 
TurboSwing® bruger en roterende bevægelse til mekanisk at 
adskille fedt-, olie- og fedtpartikler ved kilden. Filtret kan forhindre 
at mere end 90 % af partiklerne (> 5 mikron) trænger ind i 
udsugningskanalen og reducerer vedligeholdelse og energiforbrug.

Et andet produkt i Absolent Air Care Groups forureningskontrol-
serie er AirMaid®, der har vist sig at være en af de mest omkost-
ningseffektive løsninger på markedet. Det er nemt at installere, har 
lav vedligeholdelse og lavt energiforbrug. Det er nemt at montere på 
en ny installation og kan også eftermonteres på eksisterende 
systemer. AirMaid®-teknologien ændrer strukturen af olierne og 
nedbryder dem til vand og mineraler, der kan transporteres væk via 
udstugningen. En yderligere fordel er, at det reducerer lugte med op 
til 95%.



Udviklet med fødevarer i tankerne
Miljøet i fødevareindustrien er krævende. Processen kan være 
meget varm, og der kan være brandfare. Der er forskellige typer 
olie, der kan størkne og tilstoppe maskiner - det kan blive fedtet; 
gulvet kan være glat og farligt at gå på, og fedtet kan følge dampen 
ind i udsugningssystemet og gøre kanaler og lofter fedtede. 
Derudover er der forskellige lokale emissionsstandarder at overveje 
i næsten alle regioner. Olietåge og olierøg genereres fra stege- eller 
fritureprocessen, bageprocessen, hvor der anvendes oliesprøjtning 
eller i røgfyldte processer, når man ryger fødevarer. A•smokeFood er 
udviklet med fødevarer i tankerne, og hver komponent er bygget til 
at holde i det miljø. Som altid garanterer Absolent Filter-enhederne 
99,97 % ren luft.

Holdbar under hårde forhold
A•smokeFood er primært lavet af syrefast rustfrit stål (1.4404), hvilket 
også gælder for komponenterne i enheden.
Dette giver dig en filterenhed, der kan klare høje temperaturer og 
luftfugtighed. Faktisk er A•smokeFood bygget til at klare 90°C som 
standard, og den leveres med analoge målere. Der er kondensat-
fælder for at sikre, at der ikke kan samle sig olie eller vand i rørene 
eller kommer ind i måleurene. Når der kræves højere 
temperaturkrav, anbefaler vi at fortynde luften for at reducere 
temperaturen.

Nem service og færre produktionsstop
A•smokeFood-enhederne er lavet af syrefast rustfrit stål (1.4404), 
hvilket gør det nemt at rengøre. Forfiltrering er standard, og de kan 
serviceres under drift. Når der er risiko for, at madolie og fedt 
størkner, er der en opvarmet mulighed tilgængelig for at forhindre 
tilstopning af filterelementet og for at hjælpe med dræning. 
Returolien kan opsamles ved filterenhedens indløbskammer til 
genbrug, og afhængigt af hvad du har brug for kan vi tilbyde 
forskellige typer afløbsløsninger – såsom en pumpe. Kondens-
fælderne tømmes og rengøres nemt ved blot at skrue dem af.

Skræddersyet til fødevareindustrien
A•smokeFood er smart designet med en skrå luftindsugningsenhed, 
der muliggør let aftapning af olie og vand. Afløbsdelen har et 
modulært design for at imødekomme forskellige typer behov, og 
luftindtaget er tilgængeligt fra bagsiden, venstre eller højre side .
A•smokeFood er udviklet med fødevarer i tankerne og kan tilpasses til 
en skræddersyet løsning. Filterenhederne er holdbare og kan klare 
høje temperaturer, de er nemme at vedligeholde, og den vigtigste 
del - de giver dig ren luft!


