INDU S TR I
Vi tilbyr
gratis befaring
av dine lokaler.
Kontakt oss:
tlf. 0 23 46
Bli@HeltOpplagt.no
HeltOpplagt.no

Få kontroll over
luftkvaliteten i industribygg!
Inneklimaet i norske virksomheter og industribygg skaper utfordringer
for mennesker, renhold og teknisk utstyr. Vår lange erfaring og
dokumenterte løsninger hjelper deg å ta de rette valgene.

SUNNERE | RENERE | ENKLERE

VI HAR GODE
LØSNINGER MOT
STØV, LUKT, GASS
OG BAKTERIER
INNENFOR:

Fjern forurensing
effektivt i ditt
industribygg!
Luftbårne mikropartikler (svevestøv) er et velkjent
problem i industribygg. Støv fra kartong, papir samt
gummipartikler fra transportbelter og truckhjul er typisk
for terminaler, postbehandling, lager og logistikksenter.
Støvet pustes inn av de ansatte og skaper
helseproblemer samt legger seg på utstyr og forårsaker
driftsproblemer for maskiner. Støvet legger seg på
kameraer, optiske sensorer og datautstyr, noe som
medfører økt behov for vedlikehold og renhold.
Dette utgjør en vesentlig kostnad. Det er derfor viktig å
fjerne mest mulig av støvet før det legger seg på utstyr
eller pustes inn av de ansatte.

•

Logistikk

•

Matindustri

•

Storkjøkken

•

Lager

•

Detaljhandel

•

Avfallshåndtering

FORDELER:
•

Reduksjon av støvpartikler
gir betydelig helsegevinst
for de ansatte. De puster inn
mindre mikropartikler og får
mindre luftveisproblemer,
‘’svarte neser’’ etc.

•

Forbedrer arbeidsmiljø og
reduserer sykefravær.

•

Stor reduksjon i vaskeog vedlikeholdskostnader.

•

Mindre lukt og bakterier.

•

Færre driftsproblemer.

•

Energibesparende. Jevner
ut temperaturforskjeller og
renser luft uten varmetap
eller varmetilførsel.

•

Vaskbare filter, ikke
byttefilter som kastes, gir
innsparinger både for
miljøet og økonomien.

Ingen
byggtekniske
endringer
Industribygg har ofte store gulvarealer
og god takhøyde. Det betyr et stort
volum av luft som trenger å filtreres.
Helt Opplagt tilbyr luftrensere som er
robuste og takler store utfordringer.
Våre luftrensere kan monteres rett i
taket eller på eksisterende søyler, det
betyr at du ikke trenger å gjøre noen
byggtekniske endringer, enkelt og greit!

Filtrerer bort over

90%

av luftforurensningen

spar opptil

30%
på renhold og oppvarmingskostnader

HFE Serien
HFE - SKREDDERSYDD FOR
Å FILTRERE SVEVESTØV
HFE luftrensere kan leveres med
elektrostatiske-, mekaniske- eller
gassfiltere og har innebygd vifte. HFE
25/50 er ideell for filtrering av partikler
som er vanlige i industribygg, slik som støv
fra papir, papp og organiske partikler.

HFE-25

HFE-25

HFE-50

HxWxD

630 x 560 x 993 mm

630 x 1010 x 993 mm

Vekt (net)

100 kg

195 kg

Filterpakke:
- FIS (ioniseringsramme)
- FCS (collector)

1
1

2
2

Max, filtreringskapasitet

2500 m3/h

5000 m3/h

Filteroverflate

14,2 m3

28,4 m3

For/sluttfilter

Bestilles separat

Strøm

230V/1~/50Hz

Forfilter:
- SAF
- SOD
- SFM

- Aluminiumsfilter (standard)
- Fettfilter
- Bagfilter G3-F9

Sluttfilter:
- SCF

- Aktivt kullfilter

Ta knekken
på fett, røyk
og lukt
Vi har
komplette
løsninger for alle
profesjonelle
kjøkken

HFE-50

HF-SERIEN
•

Tilgjengelig i 4
modeller avhengig
av luftvolum og
forurensningstype

•

Filtrerer selv de
minste partikler
samt eventuelle
gasser og lukter

Elektrofilter

•

Kullfilter
Mekanisk filter

Elektrofiltrene er
enkle å rense og
gjenbruke - ikke
kast etter bruk!

I nesten alle profesjonelle
kjøkken vil det være mye fett
og sotpartikler som blir frigitt.
Brannfaren øker jo mer fett som
legger seg i avtrekk, kanaler og
ventilatorer. Vårt filtersystem
fjerner selv de minste fettog røykpartikler fra avtrekksluften.

Filtrerer bort over

90%
av fett, lukt og sot fra
kjøkkenavtrekket
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«Plug and Play»
SFE filtreringssystemet installeres direkte
inn i eksisterende ventilasjonssystem og
passer utmerket for kantiner, kommersielt
kjøkken, fast food-restauranter og
tradisjonelle restauranter.
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Hvordan kvitte seg
med kjøkkengassene
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Vifteenhet

Kommersielle og profesjonelle kjøkken blir i dag mer og mer omfattende. Mange
kjøkken ligger også tett inntil både boligbegyggelse og kommersiell virksomhet.
Dette stiller større krav til brannsikkerhet samt kontroll av gass og lukt.
God filtrering i avtrekk hjelper deg å minimere potensielle farer som brann,
dårlig omdømme og ikke minst kostnaden og tidsbruken knyttet til vedlikehold.

Forebygg brann og spar på vedlikehold

KOMBINER ENHETER FOR ET
SKREDDERSYDD SYSTEM
SFE filtreringssystemet for kjøkken kan
tilpasses ulike kapasitetsmengder. Det
betyr at du får et skreddersydd system
som passer perfekt til akkurat ditt kjøkken.

Fett, røyk og sotpartikler frigjøres i alle
matlagingprosesser. Disse partiklene akkumuleres
raskt i avtrekkskanaler og vifter i profesjonelle
kjøkken. Dette kan utgjøre en stor brannrisiko da
mange av disse partiklene er brannfarlige.
Euromate sitt filtreringssystem filtrerer fett,
røyk og sotpartikler ut av luften før de går inn i
ventilasjonssystemet. Dette fører til at du ikke
bare minimerer brannrisikoen, du sparer også
mye på vedlikehold ettersom luften som går inn i
systemet er renere.

•

Filtrerer bort over
90% av sot- og
røykpartikler fra
luftstrømmen

•

Spar opptil 50% på
vedlikehold

•

Hjelper deg å være
en god nabo. Spar
omgivelsene for
matos og lukt

VI GIR DEG SVARENE!
Ønsker du å kartlegge hvordan luftkvaliteten er i ditt
industribygg? Det finnes normer og regler på hvordan
luftkvaliteten skal være for at dine ansatte skal ha et
forsvarlig arbeidsmiljø. Vi kan gi deg klare svar på dette og
finne ut hvilke tiltak du eventuelt må iverksette.

Helt Opplagt har i over 30 år levert tjenester som øker helse og
trivsel på arbeidsplassen og er i dag ca. 300 ansatte.
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Euromiljø Inneklima AS – en del av Helt Opplagt på jobben
Bjørnholt, 1277 Oslo | 0 23 46 | bli@heltopplagt.no
www.heltopplagt.no
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Vi i Helt Opplagt fokuserer på miljø og sosialt ansvar. Vi vet vi
ikke kan redde verden på egenhånd, men synes det er viktig å
bidra der vi kan. Vi er en klimanøytral miljøfyrtårnbedrift som
ønsker å være en støttespiller i lokalsamfunnet. Derfor jobber
vi også aktivt med lokal ungdom i tillegg til vårt samarbeid med
Oslo Røde Kors og deres prosjekt Nettverk etter soning.

