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Industriel fi ltrering
Den samlede løsning til luftfi ltrering, 
væskefi ltrering og gasfi ltrering.  
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EFC Filtration

Filtre fjerner forurening. Men det, det virkelig drejer sig om er, at hjælpe industrielle 
kunder med at forbedre deres processer, miljøet og arbejdspladsen. 

Filtrering er i vores gener. Vi har i årtier, leveret filtre til luft, støv, væsker, 
hydrauliske filtre og gasfiltre. Vi har gennem tiderne udviklet os til i dag at være 
en all-round industriel service udbyder, der har specialiseret sig i filtrering. Vi 
fjerner uønskede dele fra processen og produkterne, som vores kunder producerer 
og derved forebygger vi at miljøet bliver forurenet. Vi opfylder vores kunders 
samlede filtreringsbehov, så de kan producere på en smartere måde og reducere 
omkostninger.

Vi er din afdeling til filtre og kan levere enhver type filter, filterhus eller 
filtreringssystem, du har brug for til den laveste pris. Med vores viden og erfaring, 
kan vi altid sikre det bedste produkt til dit formål. Vi garanterer tilgængelighed og 
form, pasform og funktion af alle vores produkter, så du kan være sikker på, at du 
har en perfekt fungerende løsning. Hvis du har behov for et specifikt brand eller 
filtertype, så kan vi levere det.

3

Rubix Group

Vi har været en del af Rubix Group siden 2019, som er det nye kompetencecenter for filtrering inden for Rubix 
Europe. Det gør os i stand til at yde support til vores kunder i hele Europa, når det drejer sig om fjernelse af 
forurening fra processen, produktet og miljøet.

Rubix er Europas største leverandør af industriel vedligeholdelse, reparation og eftersyn af produkter og ydelser. 
Fra mere end 650 lokaliteter i 23 lande, hjælper 8.000 medarbejdere med at identificere, installere og levere 
et førsteklasses udvalg af industrielle produkter og ydelser til over 220.000 kunder. Firmaet skaber milliarder i 
omsætning og er Europas bedste distributør af filtre, lejer, transmissioner og automatisering, hydraulik, maskiner, 
montering, rigning, værktøj og sikkerhedsudstyr. Få flere oplysninger om Rubix på: https://www.rubix-group.nl/
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Udover filtrering, er det også yderst vigtigt at beskytte produktionen 
i den kemiske industri mod forurening. Kontinuiteten af processen 
er afgørende og produktion skal altid gøres mere effektiv og 
energiforbruget skal reduceres.

Typiske applikationer omfatter: forbedring af halvfabrikat, 
rensning af kølevæsker og andre væsker, der beskytter 
kompressorer og turbiner. Alle slutprodukter, hvad enten de er 
i gas eller væske format, bringes op til at opfylde specifikationer 
gennem fjernelse af forurening.

Takket være vores lange erfaring i opstrøm, midtstrøm og 
nedstrøm olie og gas industrier, er EFC det foretrukne firma til 
at give dig råd om, hvordan man kan fjerne forurening. 

Til opstrøm-industrien leverer vi alle typer filtersystemer 
og filterelementer af ethvert mærke og type. Det samme 
gælder for specifikke applikationer i nedstrøm-industrien der 
omfatter: filtrering i og rundt om turbiner og kompressorer, 
gassødning, glycol, aminer, katalysatorbeskyttelse og filtrering 
af opløsningsmidler.

EFC støtter dig gennem hele processen: Fra levering af filtre 
til dit spildevand, opvarmningsfaciliteter og beskyttelse af 
dine turbiner til udskiftningen af dine filtre der opfanger 
dit flyveaske. Vi leverer også filtre til dine varmevekslere og 
rullende materiel.

Produktets sikkerhed og sporbarhed er yderst vigtigt 
inden for fødevare- og drikkevare-industrien. Vi kan 
hjælpe dig med det samlede design af dine processer i 
produktion, omladning og opbevaring af fødevarer. Det 
kan omfatte klassificeringen af dit produkt, fjernelse af 
bakterier og uønsket forurening i dine opbevaringstanke 
og siloer.

Kemisk industri

Olie & Gas

Affaldshåndtering

Mad & Drikke
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Vores filtre skal give den farmaceutiske industri et resultat af 
høj kvalitet, der er effektivt og overkommeligt prismæssigt 
uden at risikere sikkerheden på noget tidspunkt. For at støtte 
dig i dette, leverer vi validerede filtre af høj kvalitet til både 
mikro- og ultra-filtrering.

Hård, væske og opløst forurening i dine væsker og 
gasser kan forårsage problemer i dine fyre, turbiner og 
transformere. Almindelige applikationer omfatter fjernelse 
af lak, omvendt osmose, rensning af brændstoffer, olier 
og beskyttelse af dine gearkasser, lav NOx brændere og 
injektionsdyser.

Vores filtre og systemer er ideelt egnede til behandling af 
dit spildevand. Det omfatter fjernelse af rå forurening ved 
forbehandling, brug af membraner til ultra- eller mikro-filtrering 
eller ved at bruge filtre til omvendt osmose.

Produktionsniveauet i papir og papirmasse industrien 
afhænger stort set af kvaliteten af de forskellige væsker i dit 
firma. Vores filtre er ideelt egnede til fjernelse af forurening 
fra blegemidler og belægningsmidler, beskyttelse af din 
produktion og genbrug af vand.

Farmaceutisk industri   

Generere strøm

Vandbehandling

Olie & Gas

Papir og papirmasse
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Gasfiltrering

Vi leverer alle slags luftfiltre, der fjerner støvpartikler fra 
luftstrømmen. Disse filtre kan bruges i klimateknologi 
og luftindtagelse-systemer i turbiner. Vi leverer 
kundetilpassede filtre fra filtermedia til posefiltre, aktive 
kulsyreholdige filtre og HEPA filtre. Alle vores produkter 
opfylder de nyeste industri standarder, der omfatter 
ISO16890-1:2016 og   EN1822 standarderne.

Luftfiltrering
I samarbejde med vores kunder, sikrer vi et sikkert og 
sundt arbejdsmiljø (inkl. ATEX) med en minimal belastning 
på miljøet og i henhold til de hollandske retningslinjer og 
kravene fra din tilladelsesudbyder.  Vi tilbyder et komplet 
program der gør os i stand til at klare enhver opgave 
fra støvfjernelse til rensning af forbrændingsgasser. 
Programmet består af mekaniske separatorer (cycloner), 
filtreringssystemer med udskiftningselementer 
(filterslanger og filterkassetter) og elektrostatiske filtre.

Udelukkelse af støv

Vi kan levere alle slags filtre. Takket være vores viden og 
erfaring, kan vi levere den bedste løsning til enhver opgave. 
Vi kan fjerne forurening eller adskille væsker i henhold til 
specifikationer. Vi gør dette med standard sier, filterlys og 
filterposer og også med validerede membran filtre og ultra-
filtre (starter fra 0,01 mikron) til den farmaceutiske industri 
og fin-kemiske industri. Vi leverer tilpassede fiterhuse i 
henhold til PED, EN13445, ASME. Vi leverer også  
Shell DEPer. 

Væskefiltrering
Vi har opbygget over 20 års kendskab og erfaring med 
filtrering af naturgas. Vi tilbyder et udvalg af hardware 
og filterelementer til fjernelse af partikler, støv eller 
adskillelse af væsker fra gasstrømmen. Det omfatter, for 
eksempel koalescensudskillere, adskillere og partikelfiltre.
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Vi leverer et komplet udvalg af automotive filtre, inkl. 
hylstre, brændstof, vand, olie og luftfiltre der bruges i 
motorer. Vi leverer ikke kun filtre af ethvert mærke og 
type, vi leverer også ækvilalenter af alle større brands.

Vores komprimerede luftfiltre fjerner partikler, vand og 
olie fra din komprimerede luft, så dit luftsystem fortsat 
vil fungere effektivt. For at kunne garantere kvaliteten 
af vores produkter, tester vi filtrene i vores laboratorium 
ved at bruge “mono-spredt aerosol” og “nær spredt 
fremadrettet lys” teknikker. De gør os i stand til at 
etablere om et filter opfylder alle de angivne krav. Alle 
vores filtre testes uafhængigt og valideres i henhold til 
ISO12500 og de opfylder alle ISO8573-1:2010 standarden. 
Vi leverer selvfølgelig også filterhuse til filtre. 

Hvis et standard filter ikke giver dig den bedste løsning, vil 
vi tilpasse et filter til dig.  
Vi har vores egen specialiserede tekniske afdeling, der 
designer og producerer filtre. 

Bil industrien

Komprimeret luftfiltrering

Kundetilpasset

Hydraulisk filtrering
Vi forstår behovet for filtrering i dit hydrauliske system. 
Ved at fjerne partikler fra olie og vand, vil systemet 
fungere bedre og dine komponenter vil holde længere. 
Netop af denne grund tilbyder vi et stort udvalg af meget 
effektive hydrauliske og smørende oliefiltre, der er blevet 
testet i henhold til de nyeste metoder og de højeste 
industristandarder, der omfatter ISO16889 og ISO3968. 
For at sikre at den rigtige løsning vælges, bruger vi, udover 
vores store viden og erfaring, specialiseret udstyr til 
prøver, undersøgelser og målinger af partikler.
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Filtreringsprodukter
Et komplet udvalg af produkter

Med vores viden og erfaring, kan vi altid sikre det bedste produkt til 
dit formål. Vi garanterer tilgængelighed og form, pasform og funktion 
af alle vores produkter, så du kan være sikker på, at du har en perfekt 
fungerende løsning. Hvis du har behov for et specifi kt mærke eller 
fi ltertype, så kan vi levere det.

Vi kan faktisk levere ethvert mærke, enhver type og 100% af de 
materialer du bruger.

Mærke og type:

AAF
Altair
Atlas Copco
Baldwin
Bea Filtri
Boll & Kirch
BWF
Cameron
Camfi l
BWF
Cameron
Camfi l
Can-Flow
Clarcor
Crosland
Cummins
Cuno

Deltech
Detroit Diesel
Deutz
Dollinger
Domnick Hunter
Donaldson
Dresser-Rand
Facet
Fairy Arlon
Farr
Fleetguard
Floline
Fram
GE
GORE
Hankinson
Hengst

Hydac
Hytrex
Indufi l
Ingersoll Rand
Internormen
Knecht
Mahle
Mann
Millipore
MP Filtri
Norgren
Pall
Parker
PECO
Peerless Plenty
Purolator
Racor

Rexroth
RMF
Ronningen Petter
Sullair
Triple R
United Engine LIF
UFI
Ultrafi lter
Vee Bee
Velcon
Viledon
Vokes
Waukesha
Zander

Hvis dit mærke ikke er på listen, bedes du venligst kontakte os.
T: +31 (0) 72 540 54 54   
E: info@efcfi ltration.com
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Filtreringsprodukter
Et komplet udvalg af produkter

Kundetilpasset
Hvis et standard produkt ikke er 
den rigtige løsning til dig, kan vi 
designe, producere og indstallere 
et til dig. 

Produkter på lager
Vi har et stort udvalg af fi ltre på 
lager,  men hvis det ønskes, kan vi 
også reservere et bestemt udvalg 
specielt til dig. 

24/7 Support
Vores vedligeholdelse og 24/7 
breakdown service garanterer 
tilgængeligheden af vores systemer 
og minimal nedetid.

Reduktion af omkostninger
Ved for eksempel at bruge selv-
rensende fi ltre eller fi ltre med en 
lavere modstand.  Vores logistiske 
løsninger er også designet til at spare 
omkostninger.

Komplet leverandør
EFC leverer fi lter og fi lterelementer 
af ethvert mærke og type, hvad 
enten det drejer sig om luft, støv, 
væske, hydrauliske eller gas fi ltre.

Professionelt
Takket være vores løbende under-
visningsprogrammer og vores nære 
kontakt med de største fi lterpro-
ducenter i verden, har vi de nyeste 
teknologier og innovationer.

Industriel fi ltrering
Den samlede løsning
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Service & Vedligeholdelse

Process installationer skal altid fungere korrekt og vedligeholdelse af fi lterinstallationer er specialiseret arbejde. Vores 
Service & Vedligeholdelse afdeling sikrer kontinuitet og eff ektivitet i din process takket være løbende vedligeholdelse, 
undersøgelser og forbedringer af fi ltersystemerne. 

Filtersystemerne er en del af din process og skal være tilgængelige og fungere korrekt. Afhængigt af dine behov yder vi 
proaktiv og reaktiv vedligeholdelse af dine fi ltersystemer. Det omfatter ikke kun selve fi lteret, men også de relaterede 
dele, inkl. rørsystemet, rensningssystemet og ventilerne. 

Ved at udføre regelmæssig vedligeholdelse kan du altid være sikker på, at dit system fungerer korrekt. Vedligeholdelsen 
fi nder sted, når det passer dig bedst; både i eller uden for den almindelige arbejdstid. Under vedligeholdelsen, inspiceres 
systemet grundigt og fi lterne og relaterede dele udskiftes, hvor det er nødvendigt. Vores installation vil så være klar 
og 100% tilgængelig indtil den næste vedligeholdelse. Vi vil give dig besked om tilstanden af dit system og fremsætte 
anbefalinger om, hvordan dine systemer kan forbedres til at reducere omkostninger.

Vedligeholdelse
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En udbedringsprocess udføres så baseret på kundens 
specifikke ønsker eller som et resultat af de indledende 
undersøgelser. Vores ingeniører udfører målinger af 
klima, væske, støv og emissioner på stedet for at afgøre 
process forholdene eller for at bekræfte filtersystemets 
kvalitet. Når det er nødvendigt, tages der prøver af de 
brugte filtre eller af væske-/luft-strømmen. 

Optimering af dit filtersystem er en specifik aktivitet i 
vores afdeling. Optimering kan opnås ved strengere krav 
til produkter eller miljøet, men det kan også udføres for at 
opnå en lavere omkostningspris pr. enhed af dit produkt. 
Hvis det ønskes kan vores ingeniører udføre de indledende 
undersøgelser og give anbefalinger på din lokalitet eller på 
vores laboratorium. 

Undersøgelser

Optimering

Nødhjælp

Med vores tilgængelighed 24/7 er du garanteret 
support, når du har brug for det. Du har adgang til vores 
vedligeholdelsesteknikere i tilfælde af nødsituationer. Det 
hjælper med at holde nedetid til et minimalt niveau.
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Vi giver dig altid den bedste fi ltreringsløsning. Hvis et standard produkt ikke er tilgængeligt, laver vi en kundetilpasset løsning. 
Det kan variere fra et standard fi lterelement til en kompleks klar-til-brug installation. Du kan komme til os med et hvilket 
som helst fi ltreringsproblem. Vi overvejer ikke kun investeringsomkostningerne, men også miljøet, omkostninger til spild, 
vedligeholdelse og sundhed & sikkerhed (ARBO) aspekter. 

1. Defi ner projektet 
Hvert projekt starter med at 
etablere dine behov og krav, 
forureningsniveauet, processen 
og forholdene og defi nering af det 
endelige resultat. Det grundlæggende 
startprincip er at fi nde løsningen 
med den laveste Total Cost 
of Ownership (TCO) (Samlede 
ejendomsomkostninger).

2. Undersøgelser
Manglende process oplysninger 
kan fi ndes på lokaliteten eller 
i vores laboratorium. Det kan 
omfatte analyse af væsker, måling 
af støvpartikler og disse partiklers 
adfærd i mediet, hvor de fi ndes. 
Røntgen analyser, GCMS analyser, 
CHNS analyser og SEM-EDX er bare 
nogle af de tilgængelige muligheder. 
Hvis det er nødvendigt, kan vi bruge 
“Reverse Engineering” (omvendt 
konstruktion) for at fi nde den rette 
løsning.

3. Koncept design
Vores ingeniører vil lave en 
design kladde baseret på vores 
undersøgelser og viden. Vi 
oversætter de indsamlede data til 
funktionalitet, der er gearet mod 
Total Cost of Ownership (TCO) 
(Samlede ejendomsomkostninger). 
Under denne process, overvejer vi 
standarder som for eksempel ATEX, 
PED, RToD (damp enhed), PD5500, 
EN13445, EN13480, BS806, ASME og 
også specifi kke kundestandarder som 
for eksempel, Shell DEPer.  

Konstruerede løsninger
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4. Grundlæggende 
teknik
Vurdering af størrelse fi nder sted 
i denne fase og funktionalitet 
omsættes til et konkret produkt. 
Der laves så en 3D tegning, hvor 
vi fokuserer på den praktiske 
anvendelighed af produktet. 
Vi giver dig process garantier på 
vores designs.

5. Detaljeret 
konstruktion
Under den detaljerede konstruktion, 
udregnes styrke i henhold til de 
påkrævede standarder. Designet laves 
så mere konkret for i sidste ende at 
udarbejde en liste over elementer, 
forme og produktionstegninger.   

6. Fabrikation 
Produktet fremstilles på en 
ISO9001 certifi ceret lokalitet under 
strengt opsyn af vores ingeniører 
og kvalitetsafdeling. Når FAT og 
certifi ceringer er blevet udført, 
leveres produktet med medfølgende 
brugsvejledninger. Denne 
dokumentation giver oplysninger om 
alle materialer og arbejdsaktiviteter.

7. Installation
Installationen kan udføres af vores 
ingeniører på lokaliteten og så tages 
i brug. Dine medarbejdere bliver 
undervist i brug og vedligeholdelse 
af systemet. 
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Dugfjerner til fjernelse af  dugdråber fra 
process luften
• Strømningshastighed: 25.000 Nm3/t
• Effektivitet: 99,5% dråber > 1 mikron,  

99,9% partikler > 1 mikron

Afstøvning installation til  
rensning af process luften
• Strømningshastighed: 45.000 Nm3/t
• Emission: < 5 mg/Nm3 

Filter til fjernelse af  
“sort støv” (jernsulfid) fra glycol
• Strømningshastighed: 1,6 m3/t
• Driftstryk: 6,4 BarG
• Speciel belægning; NACE service 

Mobilt filter til rengøringsmidler
• Egnet til offshore (DNV 2.7.1.  

certificeret)
• Strømningshastighed: 100 m3/t
• Driftstryk: 10 bar

Filter til fjernelse af 
væske og støvpartikler fra nitrogen
• Strømningshastighed: 208.000 Nm3/t
• Driftstryk: 160 BarG
• Effektivitet: 99,9% dråber og 

støvpartikler > 1 mikron
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Nogle få eksempler på hvilke analyser vi udfører 
omfatter:
� Størrelsen, arten og sammensætningen af støvpartiklerne fundet i 

luft, væske og gas med røntgen, SEM fotografi  og spektra analyser 

� Analyse af væskesammensætning

� Undersøgelse af materialer i brugte fi ltre 

� Målinger af luft- og gas-sammensætninger på lokalitet

� Bakterieundersøgelser for at fastsætte luftkvaliteten

� Renhedsanalyser af hydrauliske og smørende olier på lokalitet eller i 

vores laboratorium  

Vi giver dig rapporter med resultater af undersøgelserne, 
konklusionerne og anbefalinger. 

Afskaff else af fl askehals

Formålet med at afskaff e fl askehalse er at optimere (produktion) processen og 
reducere omkostningerne pr. enhed, der produceres Vores ingeniører kan identifi cere 
problemer på dine lokaliteter. Vi vil bruge vores laboratorium til at udføre specifi kke 
undersøgelser. Forbedringer anbefales og implementeres baseret på indsamlede data, 
efter godkendelse.

Forskning & Analyse
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Periodiske aktiviteter
Når du har periodisk brug for ekstra fi ltreringskapacitet 
i din process eller til at behandle hydrauliske og 
smørende olier.

En-gangs aktiviteter
Når du har brug for at rense et produkt eller olie en 
enkelt gang.

Akut fi ltreringsbehov
På grund af stigninger i produktion eller en pludselig 
stigning i forurening, kan der kræves ekstra 
fi ltreringskapacitet.

Test af fi ltre og fi ltersystemer
Det er muligt at ikke alle data er tilgængelige til at 
konstruere den bedst mulige fi lterløsning. I det tilfælde, 
er tests en anden mulighed. Vi har ingeniører og 
fi ltersystemer til rådighed til at udføre praktiske tests.

Udlejningsfl åde

Vores fl åde af udlejningsenheder står til din rådighed. Vil tilbyder enheder til enhver applikation, både bemandede og 
ubemandede. Disse enheder kan tages i brug med det samme. Det betyder at du ikke behøver at lave store investeringer 
i et system, du ikke vil bruge bagefter. Enhederne kan bruges til et udvalg af formål.

Vi henviser dig til vores udlejningsbrochure.
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Cyklonfi lter
• Applikation: væske 
• Til brug ved: fjernelse af ikke 

opløste partikler i væsken.

Selvrensende fi lter
• Applikation: væske (vand, olie)
• Fordele: kontinuerlig fi ltrering – ingen 

afbrydelser under rengøringsprocessen, 
reducerer arbejdstid, forlænger pumpernes 
varighed og sikrer minimalt spild under 
rensningsprocessen. 

Duplex Duo Skid 
• Applikation: væske
• Egnet til: fi lterlys og 

fi lterposer
• Fås is: 8 fi lterposer (4 pr. beholder) og 

100 fi lterlys (50 pr. beholder).

Hydraulisk vogn
• Applikation: væske (hydraulisk olie, smørende olie)
• Til brug ved: fi ltrering af nye væsker inden de tages 

i brug
• Til brug ved: fi ltrering af nye væsker inden de 

tages i brug, overførsel af væsker fra beholdere/
opbevaringstanke til system reservoirer og den 
driftslige tilpasning af dit system reservoir.

Filterpose etui 
• Applikation: væske
• Fås i: enkelt fi lter etui, 4 poser fi lter 

etui, 12 poser fi lter etuier.
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Kapitalforvaltning

Produktion skal være mere sikker, hurtigere og mere eff ektiv. Styringen af kapital aktiver spiller en vigtig rolle i at opfylde 
disse behov. ISO 55000 defi nerer kapitalforvaltning som “koordineret aktivitet i en organisation der realiserer værdi 
fra dets aktiver”. God kapitalforvaltning fører til større udnyttelse af din maskinpark, mere sikre arbejdsforhold, øget 
produktionstid og generelt lavere omkostninger.

Fjernfi ltrering®er specielt designet til at garantere dine 
medarbejderes sikkerhed, din process og miljøet. Produktet er 
rettet mod at modtage, opbevare og behandle de data der er 
vigtige for den aktivets rigtige og eff ektive funktion. Målinger 
alene er ikke nok. Takket være vores specialisters mange års 
erfaring, kan de tolke målingerne og lave dem til praktisk viden. 
Med denne viden kan vi evaluere installationens tilstand og 
hvordan systemet fungerer. Det gør os i stand til at realisere 
den maksimale produktionstid med minimale omkostninger og 
vi kan også forudse behovet for vedligeholdelse. Fjernfi ltrering®

gælder for alle dine fi lterinstallationer. Det omfatter støvfi ltre, 
væskefi ltre, hydrauliske fi ltre og smøreolie fi ltre. Fjernfi ltrering®

er uafhængigt af brands og fuldt ud foreneligt med dine 
nuværende styresystemer.

Fjernfi ltrering

Hvordan kan vi hjælpe?
En af vores specialiserede ingeniører dig på din lokalitet. Efter en undersøgelse af din specifi kke 
fi ltreringsprocess, og vi har hørt om dine specielle behov, sammensættes der en sensorpakke til 
dig. Vi installerer sensorer, der vil overvåge og vedligeholde dine fi ltersystemer 24/7. 
Komplet service!
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Fra data viden

Data fra filtreringsinstallationen indsamles og overvåges. EFC Filtration B.V. har den specialiserede ekspertise, der er 
nødvendig til at omdanne disse data til viden om dit filtersystem. Hvis oplysningerne gør det nødvendigt at handle for at 
garantere den rette funktion i fremtiden, vil vi informere dig. Du kan måske selv udføre disse handlinger, eller en af vores 
serviceteknikere kan gøre det for dig.

Vi sikrer også at dine filtersystemer fungerer optimalt med de laveste omkostninger. Vi hjælper dig med at opnå dette ved 
energibesparelser, brug af komprimeret luft og ved at optimere varigheden af dine filterelementer.

Udover den rette funktion af filterinstallationen, sikrer de (historiske) oplysninger også, at du vil have 
adgang til rapporter når som helst, hvor som helst. De kan være til intern brug, når det drejer sig om omkostninger og 
udbedringer, der er blevet foretaget. Eller til ekstern kommunikation, når det drejer sig om for eksempel, at bevise over 
for din tilladelsesudbyder at dine filterinstallationer fungerer korrekt.

Resumé

 � Vi overvåger alle dine filtersystemer
 � En sensor pakke tilpasses specielt til hver eneste installation
 � Eksperter overvåger aktiver
 � Hvis systemet ikke fungerer korrekt, informerer vi dig
 � Ikke mere usikkerhed når det drejer sig om emissioner
 � Ansvarlighed for funktionen af dit filtersystem
 � Optimering af systemer via blandt andet, overvågning af forbrug af energi og komprimeret luft
 � Vedligeholdelse kan planlægges til tidspunkter, der passer dig
 � Produktionsafbrydelser undgås
 � Fuldt ud forenelig med dine nuværende systemer

Eksempler på hvad der kan måles:

Sensorer  Måleventiler

Temperatur
Strømningshastighed

°C
m3/time

Relativ luftfugtighed %
Tryk Pa eller Bar (g)
Trykforskel Pa eller Bar (g)
Komprimeret lufttryk Bar (g)
Rensningstid
Rensningsfrekvens

Sekund
Sekund

Strømforbrug
Forurening før
Forurening efter

Ampere
Vægt / tid / strømningshastighed
Vægt / tid / strømningshastighed



D
es

ig
n:

 w
w

w
.e

m
og

y.
nl

  2
02

10
3V

13

EFC Filtration B.V.

Fluorietweg 33

1812 RR Alkmaar

T: +31 (0)72 5405454

E: info@efcfi ltration.com

©2021, EFC Filtration. Forbehold for tekniske ændringer. De viste billeder og tegninger giver kun et indtryk af produkterne. Ingen rettigheder kan fås fra disse billeder.

Kontakt
Hvis du har nogen spørgsmål, bedes du venligst kontakte os på +31 (0) 72 540 54 54 eller sende en e-mail 
til info@efcfi ltration.com

For at få fl ere oplysninger, besøg vores hjemmeside: 
www.efcfi ltration.com

Logistik og administration
De administrative og logistiske omkostninger fastsætter i store træk priser på MRO-materialersom for eksempel fi ltre og 
fi lterelementer. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at gøre købsprocessen så behagelig og eff ektiv som muligt. Vi gør det via 
vores e-business løsninger, automatisk månedlig fakturering og ved at styre alle fi ltrene på dit lager.

Tilgængelighed
Vi kan levere ethvert fi lter af ethvert mærke og type, som du bruger. Filteret skal være klar, når du har brug for det. Vi 
garanterer tilgængeligheden. Vi kan garantere det ved at være tilgængelige 24/7/365. Vi vil have dine fi ltre på lager eller 
levere dem mod senere betaling. Hvis du har et akut behov, vil vi endda standse vores produktion, så vi hurtigt kan 
producere og levere dit fi lter. Det sikrer kontinuitet af din process.

Specialist
Du kan bestille fi ltre hvor som helst, men fi ltrering er specialiseret arbejde. Vi sikrer ikke kun levering af et fi lter, vi opnår 
også den optimale tilgængelighed af din process installation, et rent miljø, et sikkert og sundt arbejdsmiljø og et produkt 
der opfylder alle de kvalitative krav. Vi kan gøre dette takket være vores viden og erfaring inde for fi ltrering, hvilket 
betyder at vi kan løse problemer hurtigt, garantere produkternes tilgængelighed og udføre forbedringer. Understøttet 
af godt organiserede logistikker og administration, giver vi dig en komplet ydelse og hjælper dig med at spare på 
omkostningerne. Derfor vælger du EFC!

Flere oplysninger om EFC


