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fokus på dine krav 
og branchens udvikling

Vi holder øje med dine fi lterkomponenter gennem hele 
livscyklussen og har konstant fokus på kundekrav 
og markedsudvikling gennem TÜV vertifi cerede 
laboratoriefaciliteter.

når det haster 
er vi fl eksible

KonfAir er den rette leverandør, når det skal gå stærkt. 
Vi kan levere fra dag til dag eller fra time til time, og vi har 
nøje udvalgt de bedste transportløsninger, der garanterer 
at dine varer kommer frem til aftalt tid, lokalt som inter-
nationalt. KonfAir følger din ordre nøje fra registrering til 
levering.

dokumenteret kvalitet 
for din skyld

KonfAir udvikler og producerer ud fra ISO 9001 standarden 
på egne fabrikker i Danmark og Litauen, derfor har vores 
produkter et højt kvalitetsniveau til konkurrencedygtige 
priser.  Vi kender EU’s gældende miljølovgivning, og ved 
hvor information kan søges. KonfAir garanterer produkter, 
der overholder, såvel de fysiske samt lovmæssige 
egenskaber - Og det kan vi dokumentere!

ansvarlighed 
nu og i fremtiden

Det ansvar, vi føler for vores kunder og leverandører, 
skinner igennem hele vores virksomhedskultur. For 
eksempel er det ikke alene vigtigt for os, at vores 
personale trives i et sundt og godt arbejds-miljø. 
Vi føler også en global ansvarlighed. Derfor har vi 
valgt at støtte nogle af de hjælpeorganisationer, 
som arbejder for en god sag.

KonfAir producerer og leverer 
energi optimerede fi lterkomponen-
ter efter dine behov. Vi har, gennem 
mere end 35 år, oparbejdet et solidt 
fundament af erfaring.
Øje for udvikling, respekt for dead-
lines og med produktionsanlæg i 
både Danmark og Litauen gør os til 
en meget fl eksibel og professionel 
leverandør og sparringspartner på 
internationalt niveau.

Ren luft - sund fornuftStort filterareal 
Store fordele

KonfAir producerer og leverer 
filterpatroner til de fleste behov.  
Øje for udvikling, respekt for 
deadlines og produktionsanlæg 
i Danmark gør os til en meget 
fleksibel og professionel 
leverandør og sparingspartner 
på internationalt niveau.
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Filterpatroner

”

”

Stort filterareal - Store fordele
Filterpatronen er med sit store filterareal på lidt plads,
særdeles velegnet til filtration af store luftmængder fra forure-
nede Industrielle processer indeholdende støv og røg.

Med udgangspunkt i vores standardprogram, kan vi tilbyde den 
rigtige filterløsning hvor der tages hensyn til processer, samt 
miljø- og driftsomkostninger.

Med egen produktion og korte leveringstider kan vi udover vores 
standardprogram levere kundetilpasset løsninger 

”I rette kvalitet - Til rette anlæg - Til rette tid”. 

Med 6 filtertyper og mange 
variations muligheder, 
har vi et bredt standard sortiment 
til de fleste procestyper.

Filter Typer

• JET Filter KAF (Støbt ALU-Flange)
• JET Filter KPF (Miljøfilter)
• Filterpatron KDO (DIN-Flange med Åben bund)
• Filterpatron KDC (DIN-Flange med lukket bund)
• Filterpatron KGF (Gevind flange)
• Filterpatron KSF (Støbt top og bund)

Filter medier

• 135 g 88/12 cellulose/polyester blanding med 
nano fiber

• 140 g 80/20 cellulose/polyester blanding 
Flammehæmmende

• 260 g Polyester
• 260 g Polyester med alucoating
• 260 g Polyester hydrofobisk behandlet
• 260 g Polyester PTFE MEMBRAN
• 260 g Polyester ALU + PTFE MEMBRAN

Filterpatronerne fås i ydre diametre fra 120 – 352 
mm og leveres i længder på op til 2000 mm
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Beskrivelse af produkt kode

Nem kode giver hurtigt overblik
Filterpatroner fra KonfAir er beskrevet med en kode der gør det 
nemt og overskueligt for både kunden og KonfAir. 

Koden sikrer at alle parter er enige om hvilken filterpatron der 
omtales, og derved modtager kunden den rigtige patron - hver 
gang.

Koden og dens beskrivelse kan ses herunder:

KDC - 325 - 800 - P260 - 140
Patron type filtrets ydre diameter filtrets længde filtermedie Antal pleats

Kodens første oplysning er filterpatronens type. 
KonfAir har 6 typer af filterpatroner,der vil blive 
beskrevet på de kommende sider.

Herefter oplyser koden filtrets ydre diameter. 
Den ydre diameter er målt på selve filtret inklusiv 
eventuelle bånd eller ydre net. Den ydre diameter er 
ikke altid den samme som toppens ydre diameter.

Den tredje oplysning er filtrets længde. Længden 
måles fra top til bund uden eventuelle pakninger. 
Tollerancen på længden er +/- 5 mm.

Efter filtrets længde oplyses hvilket filtermedie der 
er brugt i filterpatronen. KonfAir har 7 forskellige 
filtermedier, der dækker de fleste behov. Filter 
medierne vil blive beskrevet på de følgende sider.

Den sidste oplysning beskiver det antal af pleats 
der er i filterpatronen. Dette tal sikrer at der altid 
kommer den rigtige filteroverflade i filterpatronen.

Til venste kan ses et eksempel på en patron med 
koden: KDC-325-800-P260-140
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Patron muligheder

Toppe

Plast Endcap Støbt Gevind

Pakning

Flad

Plast

Metal

Rustfri

Indvendig

P260-PET
BIA+FDA

P260-Alu
BIA

P260-M
BIA+FDA

P260 Ho
BIA+FDA

P260-Alu+M
BIA

C135-Nano
BIA

C140 Fr
BIA

Udvendig

Filtermedie

Bånd Metal

Bunde

Plast Endcap Støbt Gevind

Profil

Alu

Rustfri

Firkantet
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Oversigt over medier

P260-Ho 

260 g polyester medie med vandafvisende overflade

BIA klasse: M
FDA certifikat 

P260-Membran 

260 g polyester medie med PTFE membran

BIA klasse: M
FDA certifikat

P260-Alu 

260 g polyester medie med alucoated overflade

BIA klasse: M

P260-PET 

260 g polyester medie

BIA klasse: M 
FDA certifikat 
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Oversigt over medier

P260-Alu + Membran 

260 g Polyester medie med både alucoated overfalde og 
PTFE membran

BIA klasse: M 

C135-Nano 

135 g medie bestående af 88 % cellulose og 12 % poly-
ester  

C140-Fr 

140 g medie bestående af 80 % cellulose og 20 % poly-
ester
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Patrontype - KAF

JET Filter KAF (Støbt ALU-Flange)
JET filterpatron med top i støbt aluminium. Toppen er udstyret 
med lasker der griber fat omkring bolte i filterhuset, hvilket gør 
KAF filterpatronen er nem at montere. Da toppen gør det muligt 
at placere pakningen både oven på toppen og på undersiden af 
toppen, kan KAF JET filterpatroner monteres i filterhuset både 
under og over hulpladen. 

KAF filtret fås i standard størrelser med en diameter fra 156 op 
til 350. De enkelte størrelser kan ses i tabellen til højre.  

På nogle størrelser er det muligt at montere venturidyser. Ven-
turidyserne gør det nemmere at rense filterpatronen under brug.  

Dimensioner

Yder Ø 
(mm)

Inder Ø 
(mm)

Yder Ø 
flange 
(mm)

Antal 
lasker

Venturi 
fatning

156 94 188 3 nej

225 150 246 3 ja

225 150 246 4 nej

325 216 340 3 ja

325 216 371 3 ja
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Patrontype - KPF

JET Filter KPF (Miljøfilter)
Filtertypen KPF er KonfAirs miljøfilter. KPF filtet indeholder 
ingen metaldele, men derimod er filtrets indernet og flanger 
produceret i plastik. Da alle dele i KPF filtret er brandbare er det 
nemt at bortskaffe filtret efter brug. Modsat filtre med metal-
dele der måske skal adskilles ved bortskaffelse kan KPF filtret 
tages direkte ud af filterhuset og bortskaffes som brandbart 
materiale. Dette sikrer en miljøvenlig bortskaffelse af filtret og 
betyder samtidig at operatøren har mindst mulig kontakt med 
det beskidte filter.

KPF filtret fås i to forskellige størrelser der kan ses i skemaet 
til venstre. Den ene af de to størrelser findes desuden med en 
fatning der gør det muligt at montere venturidyser. Dimensioner

Yder Ø 
(mm)

Inder Ø 
(mm)

Yder Ø 
flange 
(mm)

Antal 
lasker

Venturi 
fatning

145 85 165 3 nej

225 155 245 3 nej

225 155 245 3 ja
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Patrontype - KDO

Filterpatron KDO (DIN Flange med åben bund)
KonfAirs KDO filtertype er en filterpatron med standard metal 
flanger. Filtrene fås i forskellige diametre der følger markedets 
standarder. Filtret produceres med metal net indvendig og 
udvendig kan filtret udstyres med bånd eller net efter kundens 
ønske.

KDO filtret har åbne flanger i begge ender, så det kan monteres 
i filterhuse hvor det er krævet. Da filtret er åbent i begge en-
der kan der også placeres pakninger i begge. Som pakning kan 
KonfAir både tilbyde en trekantet eller firkantet pakning, der kan 
placeres på flangerne efter kundens behov.

Dimensioner

Yder Ø Inder Ø

155 85

205 90

216 143

305 190

325 216

351 241

KDO filterpatronerne kan leveres med udvendigt net 
i strækmetal som alternativ til bånd. Vælges der 
udvendigt net vil patronen have en maks længde på 
1200 mm. Kommer længden over 1200 mm kan der 
sættes flere KD0 patroner sammen for at opnå den 
ønskede længde.

Yder Ø

Inder Ø
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Patrontype - KDC

Filterpatron KDC (DIN Flange med lukket bund)
KonfAirs KDC filtertype er en filterpatron med standard metal 
flanger. Filtrene fås i forskellige diametre der følger markedets 
standarder. Filtret produceres med metal net indvendig og 
udvendig kan filtret udstyres med bånd eller net efter kundens 
ønske.

KDC filtret har en åben flange i toppen og en lukket i bunden.  I 
den lukkede bund kan der laves hul efter behov så filtret kan 
monteres på dertil indrettede styr. Som pakning kan KonfAir 
både tilbyde en trekantet eller firkantet pakning, der kan place-
res på top flangen efter kundens behov.
 

Dimensioner

Yder Ø 
(mm)

Inder Ø 
(mm)

155 85

205 90

216 143

305 190

325 216

351 241

KDC filterpatronerne kan leveres med udvendigt net 
i strækmetal som alternativ til bånd. Vælges der 
udvendigt net vil patronen have en maks længde på 
1200 mm. Kommer længden over 1200 mm kan der 
sættes en KD0 patroner sammen med KDC patronen 
for at opnå den ønskede længde.

Yder Ø

Inder Ø
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Patrontype - KGF

Filterpatron KGF (Gevind flange)
Filterpatroner med koden KGF er en filterpatron hvor toppen er 
udstyret med gevind. Denne filterpatrontype er nem at montere 
i filteranlæg hvor der er monteret tilsvarende styr med gevind. 
Gevindende i filterpatronen er udstyret med standard gevind der 
passer i de fleste filteranlæg.

For at sikre ekstra nem montering er KGF filterpatronerne 
udstyret med en bund hvori der er lavet en sekskantet fatning. 
Denne fatning gør det nemt at spænde filterpatronen fast i 
anlægget og samtidig gør den tilpassede filtpakning at patronen 
slutter tæt.

KGF filterpatronerne fås i to størrelser der kan ses i 
skemaet til herunder.
 
Dimensioner

Yder Ø 
(mm)

Inder Ø 
(mm)

115 65

120 70

Inder Ø
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Patrontype - KSF

Filterpatron KSF (Støbt flange)
KonfAirs KSF filterpatroner er filterpatroner hvor både top og 
bund er støbt i polyurethen (PUR). Da KonfAir selv støber en-
derne kan udformningen af bund og top laves efter kundernes 
behov. Ønskes specielle udformninger kan der laves støbeforme 
der passer præcist til det gældende behov.
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Procesoversigt - Vejledende

Proces Filterbelastning (m3/m2/h) Filtermedie

Støv
Asbest 30-48 P260 - Alu
Calciumsulfat 48-60 P260 - Membran
Cement 48-60 P260
Kalk 30-37 P260 / P260-Ho
Kul 48-60 P260 - Alu
Grafit 30-36 P260 - Alu
Papir 50-60 P260 - Alu

Slibestøv
Messing 48-60 P260 - Membran
Støbejern 60-72 P260 - Membran
Rustfrit stål 48-60 P260 - Membran
Aluminium 30-48 P260 - Alu + Membran
Jern/Metal 48-60 P260 - Membran
Plast 66-78 P260 - Alu
Træ 60-72 P260 - Membran

Slyngrensning (Støv)
Rustfrit stål 54-66 P260
Jern/Metal 48-60 P260
Sten 66-78 P260
Keramik 72-90 P260
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Proces Filterbelastning (m3/m2/h) Filtermedie

Laser-/plasma-/ 
flammeskæring 
Laserskæring 30-36 P260 - Alu + Membran
Plasmaskæring 36-48 P260 - Alu + Membran
Flammeskæring 36-48 P260 - Membran
Plasmaskæring (plexiglas) 24-30 P260 - Membran

Svejserøg/Slibestøv
Tør svejserøg 30-36 P260 / C140 - Fr
Fedtet/olieret svejserøg 36-48 P260 - Ho / C135 Nano
50 % Svejs + 50 % slib (Tør) 48-60 P260 / P260 - Alu
50 % Svejs + 50 % slib (Fedtet/
olieret svejserøg)

36-48 P260 - Ho

Overfladebehandling
Pulver lakering 30-42 P260 - Alu
Sandblæsning 36-48 P260 / P260 - Alu
Glasblæsning 36-48 C135 - Nano

Procesoversigt - Vejledende - Fortsat
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fokus på dine krav 
og branchens udvikling

Vi holder øje med dine fi lterkomponenter gennem hele 
livscyklussen og har konstant fokus på kundekrav 
og markedsudvikling gennem TÜV vertifi cerede 
laboratoriefaciliteter.

når det haster 
er vi fl eksible

KonfAir er den rette leverandør, når det skal gå stærkt. 
Vi kan levere fra dag til dag eller fra time til time, og vi har 
nøje udvalgt de bedste transportløsninger, der garanterer 
at dine varer kommer frem til aftalt tid, lokalt som inter-
nationalt. KonfAir følger din ordre nøje fra registrering til 
levering.

dokumenteret kvalitet 
for din skyld

KonfAir udvikler og producerer ud fra ISO 9001 standarden 
på egne fabrikker i Danmark og Litauen, derfor har vores 
produkter et højt kvalitetsniveau til konkurrencedygtige 
priser.  Vi kender EU’s gældende miljølovgivning, og ved 
hvor information kan søges. KonfAir garanterer produkter, 
der overholder, såvel de fysiske samt lovmæssige 
egenskaber - Og det kan vi dokumentere!

ansvarlighed 
nu og i fremtiden

Det ansvar, vi føler for vores kunder og leverandører, 
skinner igennem hele vores virksomhedskultur. For 
eksempel er det ikke alene vigtigt for os, at vores 
personale trives i et sundt og godt arbejds-miljø. 
Vi føler også en global ansvarlighed. Derfor har vi 
valgt at støtte nogle af de hjælpeorganisationer, 
som arbejder for en god sag.

KonfAir producerer og leverer 
energi optimerede fi lterkomponen-
ter efter dine behov. Vi har, gennem 
mere end 35 år, oparbejdet et solidt 
fundament af erfaring.
Øje for udvikling, respekt for dead-
lines og med produktionsanlæg i 
både Danmark og Litauen gør os til 
en meget fl eksibel og professionel 
leverandør og sparringspartner på 
internationalt niveau.

Ren luft - sund fornuft


