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Kvaliteten af den luft, vi indånder, diskuteres sjældent. Det bør den, eftersom 
vi indånder omkring 11.000 liter luft hver dag! Desværre er de 11.000 liter luft 
sjældent rene. Det gælder især for den luft, vi indånder på arbejdspladsen, hvor 
der ofte kan være mange skadelige stoffer. Men hvad indebærer det, og hvorfor 
betyder det noget?

Det er ret enkelt: Selv en lille mængde forurenet luft kan medføre fysisk eller 
psykisk sygdom, hvis den indåndes over en længere periode. Ud over de 
helbredsmæssige konsekvenser påvirker luft med ringe kvalitet – altså luft, der 
er fyldt med støv og skadelige stoffer – også vedligeholdelsesbudgettet. Støv i 
luften gør livet vanskeligt, både hvad angår rengøring af maskiner og nedlukning 
af selvsamme. Ren luft løser alle disse problemer! 

Bare rolig, vi står klar til at hjælpe. Lad os forklare, hvordan vi kan:

 ✓ Bidrage til at forbedre jeres teams helbred
 ✓ Beskytte jer mod personalefravær
 ✓ Reducere jeres rengøringsomkostninger
 ✓ Minimere maskiners nedetid
 ✓ Forbedre jeres virksomhedsimage

Ren luft i jeres virksomhed 
Det er ingen hemmelighed, at vi er, hvad vi spiser, men du er måske ikke klar over, 
at vi også er, hvad vi indånder.

+2.500 
Støvmålinger om året

+18.000  
Luftrensere i brug

+130 
Medarbejdere i teamet

+20 
Lande +3.000 

Kunder verden over

+1 milliard  
Liter luft, der renses af os pr. time
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Helbredsrisici 
(Ultra-)fine støvpartikler er særligt farlige, fordi de trænger dybt ind i 
lunger og blodbaner. Når de kommer så langt ind, øger de risikoen for 
livstruende sygdomme som kræft.

Høje driftsomkostninger  
Støv medfører uvægerligt højere rengøringsomkostninger, men det 
kan også medføre varige skader. Støv kan resultere i nedetid af vigtige 
maskiner og anlæg, som er uundværlige for jeres produktion og logistik. 
Konsekvensen? Øgede omkostninger, mistet salg og utilfredse kunder.

Dårligt image 
Jeres omdømme betyder noget. Virksomhedens image kan på positiv vis 
forbedre medarbejdernes opbakning, kundens tillid, mærkevareværdien 
og i sidste ende jeres bundlinje. Et rent arbejdsmiljø understøtter alle 
ovenstående punkter.

Utilfredse kunder  
Hvis jeres lagerhal er støvet, er det rimelig sikkert at antage, at jeres 
varer på lageret også er det. Når kunder bestiller direkte fra dette lager 
og modtager støvede produkter, resulterer det ofte i klager og dårlig 
omtale – og sådan fortsætter den onde cirkel.

Ubehagelige kontroller 
Sundheds- og sikkerhedsforskrifter bliver strengere og strengere. 
Hvordan holder I styr på grænseværdier (f.eks. for støvforurening)?  
Hvis luften ikke er ren, kan I risikere ikke at klare kommende kontroller.

Støv i jeres luft er et problem,  
der er let at løse 

Kort fortalt er støv det navn, man har givet de fine partikler, 
der bliver hængende i luften. Nogle gange er det synligt, men 
fordi partiklerne er for små til, at et menneske kan se dem, er 
disse partikler ofte usynlige. Selvom det ikke altid er til at se, 
må I ikke lade jer narre: Der findes næsten altid støv. Hvad end 
I kan se det eller ej, findes det overalt – i naturen, på tværs af 
alle brancher, sågar i det ydre rum! 

Hvilke forskellige støvtyper findes der?

Uanset om det er i logistikhallen, på værkstedet, i bage-
riet eller i forbindelse med metalforarbejdning, frembringer 
enhver, der knuser, kværner, skærer eller borer materialer 
store mængder støv. Enhver, der pakker, lagrer og trans-
porterer produkter eller blandinger, tømmer varer eller fejer 
spredte materialer, frembringer også betydelige støvkon-
centrationer. Selv et host eller et nys frembringer støv! Stør-
relsen på støvet måles i mikrometer (μm) = en milliontedel af 
en meter. Det er småt, men mægtigt. Mange mennesker er 
ikke klar over, at støv er et farligt stof.

Lad os vende tilbage til udgangspunktet. Hvad er støv egentlig?

Sådan bliver støv et problem:  
5 almindelige årsager

Støv, der kan inhaleres: 
Partikler, der kan indåndes gennem mund og næse  
Størrelse: <100 μm

Alveolært støv: 
Partikler, der kan gennemtrænge lungeblærerne 
Størrelse: <5 μm

Ultrafint støv: 
Partikler, der kan gå i blodbaner og hjerne  
Størrelse: <1 μm
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Ren luft kan blive tilgæn-
gelig overalt – ikke kun 
på ferien!

Hvorfor er forurenet luft på arbejdspladsen sådan et stort problem? Svaret 
er enkelt: 

Forurenet luft på arbejdspladsen forårsager store problemer, fordi støv og 
mikroorganismer kan akkumulere og sprede sig meget hurtigere inde end 
ude. I øjeblikket er den tilladte grænseværdi for fint støv udendørs meget 
lavere end grænseværdierne for lukkede rum på arbejdspladsen, hvilket 
kan vildlede folk, så de ikke forstår vigtigheden af ren indeluft.

De aktuelle grænser for fint støv på arbejdspladsen er alt 
for høje!
Nitrogendioxid: 950 μg/m³ (skadeligt for lunger) 
Melstøv: 10.000 μg/m³ (forårsager astma) 
Støv fra hårdt træ: 5.000 μg/m³ (kræftfremkaldende)  
Talkum: 1.000 μg/m³ (fremkalder lungesygdomme)

Kilde: https://www.hse.gov.uk/coshh/basics/exposurelimits.htm

Virkeligheden på arbejds-
pladsen: Grænseværdien 
for udeluften overskrides 

med 20 til 100 gange

WHO's anbefaling  
for udeluft  
(5 µg/m³)
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Indeluft sammenlignet med 
udeluft – de dobbelte standarder
Med hensyn til fint støv (PM10) anbefaler Verdens-
sundhedsorganisationen (WHO), at mennesker ikke 
bør udsættes for niveauer over 15 μg/m³ i mere end 
24 timer uden beskyttelse. Hvis man ser på årsgen-
nemsnittet, anbefales en eksponering på kun 15 μg/
m³. 

Når man sammenligner dette med de aktuelle 
maksimumsværdier for indearealer, opstår følgende 
spørgsmål: Hvorfor skulle nogen ønske at indånde en 
sådan luft?

Indeluft er normalt mere forurenet 
end udeluft 
"Ude af øje, ude af sind" er en almindelig tankegang, 
når det kommer til luftforurening. Hvis man ikke kan se 
det, er det ikke farligt. Lad os nedbryde den myte ...

Sideløbende med vores egne målinger viser forskel-
lige studier, at indeluft normalt er mellem to og fem 
gange mere forurenet end udeluft. I nogle mere 
ekstreme – men ikke usædvanlige – tilfælde kan inde-
luften være forurenet op til ti gange så meget!

Hvorfor er kvaliteten på indeluften 
så meget lavere?
Man må forvente et vist niveau af forurening i luften 
på arbejdspladsen. Uanset om man svejser, trans-
porterer, producerer eller forarbejder råmaterialer, 
vil der opstå støv. Problemet er ikke, at der er støv 
– problemet er, at det ikke bekæmpes effektivt. 
Det gælder især i en verden efter pandemien, hvor 
sygdomsfremkaldende stoffer som coronavirus 
spreder sig via støv.

Det store spørgsmål er, hvordan vi 
kan sikre, at luften er ren.
Kunsten og magien ved ren luft er at eliminere skade-
lige partikler, inden de har muligheden for at lægge 
sig på maskiner, produkter og udstyr eller sågar 
sætte sig i vores lunger!

Vores industri-
elle luftrensere er 
svaret
Vores markedsførende luftrensere filtrerer fint og groft støv, 
olier, dampe, mikroorganismer og andre farlige partikler fra 
luften, så snart enhederne tændes.

Resultatet er ren luft i høj kvalitet, som giver en masse 
fordele:

 ✓ Lavere rengøringsomkostninger og flere penge i lommen

 ✓ Sundere medarbejdere, der er mindre tilbøjelige til at 
melde sig syge 

 ✓ Mere pålidelige maskiner, der kræver mindre nedetid

 ✓ Bedre produktkvalitet, som medfører færre klager

 ✓ Et stærkere og mere positivt virksomhedsimage
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  Sundere og mere motiverede 
medarbejdere (+50 %)

Med ren luft investerer I målrettet i jeres medarbej-
deres helbred. Og derudover nyder I anerkendelse: 
Jeres medarbejdere er jeres første prioritet! Vores 
kunder fortæller os jævnligt, at produktiviteten og 
motivationen er steget enormt på grund af den rene 
luft.

 Meget tilfredse kunder

Hvad er endnu mere vigtigt end den enkelte ordre? 
Rigtigt: Den efterfølgende ordre. For det betyder, at 
man har tilfredse kunder. Også her resulterer ren luft 
i et mere effektivt dagligt arbejde og rene produkter, 
som tryller et smil frem på dine kunders læber.

  Mindre vedligeholdelse, færre 
produktionsstop (-30 %)

Udsættes jeres anlæg regelmæssigt for støv? Så skal 
de sandsynligvis vedligeholdes hyppigere eller har 
sågar nedetider. Hvad det betyder for jeres effekti-
vitet, ved I bedre end nogen andre. De gode nyheder: 
Luft med færre støvpartikler reducerer disse produk-
tionsstop med op til 30 %!

  Færre rengøringsomkost-
ninger (-70 %)

Professionel rengøring af hallen? For at sige det lige 
ud af posen: Det er omfattende og dyrt. Vores luftren-
sere sørger for, at støv slet ikke når at blive et problem. 
Jeres behov for rengøring falder betydeligt, og I kan til 
hver en tid koncentrere jer om at tjene penge.

  Fremragende  
virksomhedsimage

Forestil jer, at I får besøg af en kunde, som ser 
følgende: Tæpper af støv, så langt øjet rækker. Hvad 
tror du, jeres kunde udleder af dette? Dårlig virksom-
hedsledelse og manglende produktkvalitet. Men det 
kan I forebygge! Fjern støvet væk fra luften, og få 
samtidigt et bedre image!

  Tre gange så effektivt

I har ikke brug for tidsrøvende hændelser på grund af 
støv. Jeres kunder har tillid til førsteklasses kvalitet og 
pålidelighed! Vores industrielle luftrensere forhindrer, at 
der lægger sig støv på jeres anlæg og andre overflader. 
Og jer? I sparer tid, penge og vedligeholdelse! 

  Et fantastisk arbejdsmiljø
 
Ren luft er et ægte insidertip, når det drejer sig om 
både at få nyt personale og fastholde eksisterende 
personale. I et rent arbejdsmiljø føler jeres medar-
bejdere sig bedre tilpas og bevarer et sundt helbred 
i længere tid. Det øger motivationen i teamet og 
styrker jeres image som en fantastisk arbejdsplads.

  På den måde vil I altid være 
klar til inspektion

En god forberedelse er halvdelen af arbejdet Et rent 
arbejdsmiljø er meget mere end det! Gør jeres virk-
somhed støvfri, hvormed I altid er klar til en audit – 
uanset om den er varslet eller ej. Så kan inspektionen 
bare komme an!

  Leveringsprocesser,  
der går som smurt

Jeres kunde har bestilt. Hurra! Og hvad nu? Næste 
skridt er at sikre en hurtig og ordentlig levering, så I 
kan overholde leveringstider og leve op til kundernes 
forventninger. Professionel luftrensning giver et frisk 
pust til din forretningsplanlægning og aflaster jeres 
medarbejdere for tidskrævende rengøring af varer og 
pakker, der har været udsat for støv!

  Værdifulde konkurrencefor-
dele

Konkurrence sætter liv i forretningen, men at forblive 
konkurrencedygtig er en helt anden historie. Ren luft 
forbedrer jeres produktkvalitet samt jeres image og 
giver jer desuden et produktivitetsboost! 

En kort oversigt: 
Derfor kommer I til at elske ren luft
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Vores luftren-
sere vil give et 
frisk pust til jeres 
arbejdsplads

Udover blot at filtrere partikler fra luften giver vores luftren-
sere jer ro i sindet, hvad angår jeres arbejdsmiljø. Vores anlæg 
er desuden så intelligente, at de kan bruges til at spore støv-
niveauet i luften. Hvis det ikke er smart, så ved vi ikke, hvad 
er!
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Uanset hvilke luftpartikler der findes på jeres arbejdsplads, 
betyder vores luftrensere, at vi kan matche jer med lige netop 
det filtersystem, der fungerer bedst for jer. 

Luftrensere, der med 
garanti passer til jer

Zehnder CleanAir Max

Zehnder CleanAir

Lommefilter 
Vores lommefilter, der er designet til at bekæmpe 
betydelige støvbelastninger, fungerer selvstændigt 
i rum med høj støvbelastning. Alternativt kan det 
kombineres med andre filtre for maksimal partikelop-
samling.

Flimmerfilter 
Ved hjælp af elektrostatiske polypropylenhår har 
vores flimmerfilter en unik tilbageholdelseskapacitet. 
Vi kan også kombinere vores flimmerfiltre med andre 
filtre, hvilket vi har patenteret som FlimmerM®.

Kompakt filter eller HEPA-filter 
Vores kompakte filtre er tilgængelige i mange fors-
kellige filterklasser, og de kan tilpasses til groft støv 
som f.eks. pollen eller som HEPA-filtre til absorbe-
ring af ultrafine partikler som vira.

Med alle vores 
luftrensere kan 
I forvente:

 ✓  Høj luftrensningseffektivitet (store mænger luft 
renses på den kortest mulige tid)

 ✓  Luftudsugninger på alle fire sider (giver den 
mest effektive luftgennemstrømning)

 ✓  Filtre med en levetid over gennemsnittet (mini-
merer vores påvirkning af miljøet)

 ✓  Tilpassede filtersystemer, der matcher jeres 
behov (fra to- og flertrinssystemer til uendelig 
modultilpasning)

 ✓  Fleksibel montering i lofter, på vægge eller 
på gulve (sikrer, at vi renser luften der, hvor 
behovet er størst)

 ✓  Simpel plug & play (muliggør øjeblikkelig aktive-
ring fra monteringen)

 ✓  Markedsførende teknologi (som renser jeres luft 
på en energieffektiv måde)

 ✓  Smarte opgraderinger til rådighed (fordi smart 
luft er fremtidens luft)
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Lad os præsentere CARA til 
intelligent luftrensning

Ren luft er netop blevet smartere med CARA, vores 
effektive Clean Air Remote Application. Med en 
masse intelligente funktioner sikrer CARA, at ren luft 
blot er et enkelt tryk væk! 

✓ Alt i ét dashboard
Hvor effektive er dine luftrensere? Hvor meget luft 
renser de? Hvad er CADR? Eller: Hvor meget energi 
bruger dine ren luft systemer? Du skal blot tjekke 
dit CARA-dashboard for med lethed hurtigt at finde 
svarene, undersøge dine skræddersyede rapporter 
og gennemgå historiske data.

✓ Real-tids overvågning 
Ved hjælp af realtidsdata og sensorer er vi i stand til 
at optimere dine industrielle luftrensere, så de altid 
opfylder dine behov. Vil du sikre dig, at du hele tiden 
overholder juridiske begrænsninger? Eller ønsker du 
at øge dine energiomkostningsbesparelser? Nu kan 
du spore i realtid, hvordan tilpasninger og optime-
ringer gavner både din luftkvalitet og bundlinje.

✓ Intelligent luftrensning
CARA kan tage sig af alle dine luftrensningsbehov 
– på en smart måde! Vores banebrydende smarte 
teknologi analyserer dit miljø indefra og ud, fore-
griber ændringer og reagerer løbende på dem. 
Det bedste af det hele er, at CARA altid prioriterer 
omkostningseffektivitet og leverer den helt rigtige 
mængde magi til din luftrensning.



Ren luft, der kan tilpasses 
Vi ved, at I har brug for en service,  
der virkelig passer til jeres behov.  
Af samme grund tilbyder vi løsninger,  
der kan tilpasses de enkelte virksom-
heder. Vi finder et system,  
der fungerer perfekt for jer.

Nem montering
Fortæl os, hvornår det passer jer, 
og overlad monteringen til os.  
Vi ved, hvor vigtigt det er at undgå 
afbrydelser i jeres driftsproces, og 
derfor monterer vores team gerne 
jeres luftrensere uden for jeres 
driftstid.

I skal ikke kun føle 
forskellen, men også 
kunne se den!
Gennemsigtighed er væsentligt for 
os. Derfor måler vi som minimum 
jeres luftkvalitet før og efter monte-
ringen, så I kan se, hvilken forskel 
vores luftrensere gør for arbejds-
pladsen.

Vi gør det hårde arbejde, 
så I er fri for det
Når vores luftrensere er monteret, 
kan I læne jer tilbage og nyde jeres 
rene luft! Vores team klarer alt fra 
filterskift til regelmæssig vedligehol-
delse.

Er der garanti? Garanti er 
garanteret! 
Sideløbende med filterskift og vedli-
geholdelse følger der som standard 
en omfattende garanti med vores 
abonnementsmodel.

Vi tilpasser os i takt med, 
at I ændrer jer
Vores luftrensere kan være lige så 
fleksible, som I ønsker, de skal være. 
Hvad end I opskalerer, flytter eller 
omorganiserer, er vores systemer 
designet til at kunne følge med jeres 
skiftende behov, og vi kan til enhver 
tid tilpasse luftrenserne.

Komplet service, 100 % tilfredshed

For os er ren luft meget mere end et produkt – det 
er en livsstilsændring baseret på et grundlag af tillid, 
pålidelighed og samarbejde. Vores team tilbyder 
vedvarende vedligeholdelse af jeres luftrensere. 
Vores service stopper nemlig ikke ved monteringen. 
Vores team kommer regelmæssigt for at udføre:

 ✓ Montering

 ✓  Filterskift

 ✓ Regelmæssig vedligeholdelse

 ✓ Luftkvalitetsmålinger

De gode nyheder? Ren luft står ikke til diskussion, 
men det gør vores aftaler  
Takket være vores fleksible abonnementsmodel kan 
I indånde ren luft på jeres egne betingelser. I kan 
eksempelvis øge, ændre eller stoppe jeres plan, når I 
har lyst.

Og inden vi 
glemmer det:

Den supernemme montering kommer 
ikke til at tage pusten fra dig. Alt, 

hvad der skal bruges til at montere 
jeres luftrenser, er en forbindelse 
på 230 volt og noget plads. Loft, 

væg eller gulv – vores professionelle 
monteringsteam finder  

det ideelle sted.

Vores løfte til jer 
Hvert år måler vi luftkvaliteten for over 2.500 kunder 
i verden – og det har vi gjort i årtier! Med vores 
betydelige erfaring inden for ren luft vil I være i gode 
hænder hos os, og I kan være sikre på, at vi altid 
finder den bedste løsning til lige netop jer.
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Vores luftrensere gør indtryk i alle 
brancher 

Det er ingen hemmelighed, at alle i verden har behov for luft – og at ren 
luft er tilgængelig for alle i verden. Vores luftrensere gør en forskel på 
tværs af mange brancher. Se bare her!

   
Bagerier

Vores luftrensere har travlt med at reducere det 
lumske melstøv, som er almindeligt i alle bagerier, 
med henblik på at beskytte medarbejdere mod 
klassisk bageriastma.

      
Lagerhaller

Vores mission er enkel: Vi hjælper jer med at redu-
cere jeres rengøringsomkostninger, fjerne usynligt 
støv fra produkter og få et sundere team.

      
Tekstilindustrien

Tekstilfibre kan være så små, at vi ikke kan se dem 
med det blotte øje, og det er her, vi kommer ind i 
billedet.

      
Pulvercoating

Vores luftrensere kan let opfange ultrafint støv, 
hvilket betyder, at bekymringer med hensyn til 
overholdelsen af sikkerhedsforskrifter hører 
fortiden til. 

      
Emballageindustrien 

Støv er uundgåeligt ved forarbejdning af papir og 
pap, og derfor er ren luft afgørende for at beskytte 
medarbejdernes helbred og minimere risikoen for 
eksplosioner.

      
Offentlige institutioner

Når der er mennesker, vil der desværre også altid 
være giftige luftpartikler. Ren luft er nødvendigt for 
at beskytte mennesker mod vira og støv.

      
Industriproduktion

Hvor der udføres svejsning, slibning, boring og 
fræsning, opstår der støv! Vores luftrensere 
betyder, at jeres medarbejdere kan ånde lettet op.

      
Bilbranchen

Olietåge, dampe fra maling og metalstøv er ikke 
noget problem for vores enestående luftrensere! 

      
Byggematerialer

Vi nedbryder risikoen for åndbart silicastøv, som er 
det meget kræftfremkaldende støv, der findes i alle 
byggematerialer.

      
Fødevareproduktion

Ren luft og fødevaresikkerhed går hånd i hånd, 
hvilket gør vores luftrensere til en nødvendighed 
ved ethvert HACCP-koncept.

  
  Plast- og gummiindustrien
Vi sikrer, at luften i varmeintensive processer er en 
ven og ikke en fjende.

  Medicinal- og lægemidde-
lindustrien

Medicinalindustrien har ikke råd til at have støv 
i nærheden af deres produkter – det kan vores 
luftrensere forhindre.
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Resultatet
 ✓  Glade, sundere medarbejdere, der nu synes, 
det er meget lettere at udføre deres job

 ✓  Forbedret luftkvalitet, som ifølge medarbej-
derne endda smagte bedre!

 ✓  Færre rengøringsomkostninger og mindre 
vedligeholdelsesarbejde på maskiner og 
tilbehør

Om Bells Food Group 
Storbritanniens søde tand tilfredsstilles via Bells Food – en ikonisk 
skotsk fødevarevirksomhed, der producerer over 100 ton kager, 
honningkager og andet bagværk hver uge!

Udfordringen 
Lækkert bagværk er ikke lækkert uden en vigtig ingrediens: mel. 

Det kan godt være, at mel giver lækkert bagværk, men hvis det lumske 
melstøv ikke filtreres, inden det trænger ind i maskiner og anlæg, kan 
det få produktionen til at stå stille. Det er også vigtigt at fjerne melstøv 
fra luften, da det ellers kan fremkalde bagerastma – en sygdom, der 
kan give erhvervsnedsættelse. 

For at være tro mod mottoet "sikkerhed først" ønskede Bells Food at 
sætte deres egne standarder for at beskytte deres medarbejdere mod 
den tåge af melstøv, der bredte sig over store dele af produktions-
hallen. 

På typisk Zehnder-manér tog vi imod udfordringen om at placere vores 
luftrensere på en måde, der supplerede Bells Foods eksisterende 
ventilationssystemer. Det var intet problem for os!

Bells Food Group
Ren luft – den hemmelige ingrediens, der udgør opskriften på en bage-
succes! 

Hjemsted 
Shotts (UK)

Branche 
Bageri

Støvreduktion 
Op til 68 %

"En af fordelene ved Zehnder er, at jeg næsten 
ikke skulle bruge tid i hele processen. Zehnder 
tager sig af næsten alting. Det er fremragende 
kundeservice."

Chris Brannan, Health and Safety Office, Bells Food Group 
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Om DB Schenker
Transportgiganten DB Schenker har over 2.000 lokationer og mere 
end 68.000 ansatte verden over. En af deres største lokationer 
er i Dortmund, hvor omkring 650 medarbejdere arbejder for 
branchelederen på ca. 84.000 kvadratmeter. 

Udfordringen 
Inden for logistik og lagerhaller er der typisk et travlt miljø, hvor støv er et 
uundgåeligt biprodukt fra opgaver som kørsel med gaffeltruck, hjulslitage 
eller blot medarbejdernes tunge fodtrin. Der er støv overalt i en lagerhal – 
men det er kun et problem, hvis der ikke gøres noget ved det.

Hvorfor betyder det noget? Det er et ganske simpelt regnestykke: støv 
= fare. DB Schenker var opmærksomme på den risiko, støv udgjorde 
på deres arbejdsplads, herunder roterende hjul på industritrucks, 
dårligere sigtbarhed, fejlfunktioner på transportbåndsteknologi, 
dårligere produktkvalitet og forringelse af medarbejdernes helbred. 
Faktisk var omfanget af deres fine støv allerede tydeligt i hverdagen 
hos DB Schenker, for når medarbejdere pudsede deres næser, 
blev deres lommetørklæder sorte! Zehnder Clean Air Solutions blev 
redningen!

DB Schenker
God logistik er ingen tilfældighed. Det samme gælder ren luft.

Hjemsted 
Dortmund (DE)

Sektor 
Transport og logistik

Støvreduktion 
Op til 87 %

Resultatet
 ✓  Markante stigninger i sikkerheden på 
arbejdspladsen, da luftrenserne minimerer 
risikoen for at glide

 ✓  Færre rengøringsomkostninger og mindre 
vedligeholdelsesarbejde på maskiner og 
udstyr

 ✓  Elektroniske installationer er siden da 
blevet beskyttet yderligere mod uplanlagte 
standsninger

"Jeg var begejstret over, at man kunne se 
resultaterne umiddelbart efter, vi havde taget 
luftrenserne i brug. Det er som om, vi nu ser alt 
i HD-kvalitet, i høj opløsning. Og medarbejderne 
ser renere ud og nyder i højere grad deres 
arbejde."

Benjamin Kalle, Head of System Freight hos DB Schenker i 
Dortmund

26



27

Om os
Hvor arbejder I i øjeblikket? 
Vi er stolte over at være en del af Zehnder Group, 
som er specialister inden for indeklima. Som Zehnder 
Clean Air Solutions tilbyder vi i øjeblikket vores 
luftrensningsservice til over 20 lande. Mere end 
3.000 kunder over hele verden nyder allerede godt af 
ren luft fra Zehnder.

Hvor mange ansatte har Zehnder?  
Vores Zehnder-familie er global. Vi er virkelig stolte 
over at have mere end 3.400 Zehnder Group-kolleger 
verden over.

Hvilke brancher samarbejder I med? 
Alle brancher, der døjer med støvproblemer. Vi gør 
ikke forskel på brancher, men tilbyder ren luft til 
enhver virksomhed, der har brug for vores hjælp. 
Fra logistik og produktion til fødevareproduktion og 
offentlige institutioner – vi kan altid skabe en følelse 
af ren luft.

Ofte stillede spørgsmål:  
Det skal I vide 

Om vores luftrensere 
Hvorfor har I brug for luftrensere?  
Der er partikler i luften på jeres arbejdsplads, der 
opstår som følge af bevægelse, transport og produk-
tion. De fleste af disse partikler forårsager unødven-
dige rengørings- og vedligeholdelsesomkostninger. 
De mest giftige partikler kan i alvorligt omfang sætte 
medarbejdernes helbred i fare, forårsage fravær og 
give et negativt virksomhedsimage. Vores luftren-
sere renser jeres luft, hvilket betyder, at I ikke skal 
bekymre jer om noget af ovenstående.

Kan vores luftrensere erstatte ventilation?  
Nej. Ventilation transporterer jeres gamle indeluft ud 
af bygningen og udskifter den med frisk luft. Luftren-
sere fungerer anderledes – de fanger de skadelige 
partikler, der findes i luften. Luftrensere anbefales 
specielt i bygninger uden vinduer.

Hvad er forskellen mellem en luftrenser og en luftva-
sker?  
Luftrensere og luftvaskere ligner hinanden, fordi de 
begge kan fjerne støv og andre partikler fra luften. 
Men mens luftvaskere benytter vand som et filter, 

indeholder luftrensere mange filtre med forskellige 
styrker, hvilket gør dem meget mere effektive til rens-
ning af luft. Luftvaskere fugter også luften, hvilket 
luftrensere ikke gør.

Hvordan monteres luftrenserne?  
Vores løsning til ren luft kan tilpasses jeres specifikke 
behov. Takket være vores fleksible montering kan vi 
sikre, at vores luftrensere er placeret det bedste sted 
i jeres specifikke miljø. Lofter, vægge, hylder, søjler 
– eller sågar på gulvet! Vores ekspertteam finder det 
rigtige hjem til jeres anlæg.

Kommer alle luftrensere med en garanti?  
Alle vores luftrensere kommer med en garanti, der 
gælder i serviceaftalens varighed. Vi sikrer altid, at 
de yder deres bedste!

 

Hvor meget energi forbruger jeres luftrensere?  
Vores luftrensere forbruger typisk kun omkring 25 % 
af effektforbruget for et konventionelt udsugnings-
anlæg, men det afhænger af den valgte indstilling 
for luftgennemstrømningen. CARA, vores Clean Air 
Remote Application, tilbyder ekstra energibesparel-
sesfordele ved hjælp af de intelligente funktioner i 
vores app.

Hvad er forskellen mellem CleanAir- og CleanAir 
Max-luftrenserne?  
Ren luft leveres som standard i alle vores luftrensere. 
Vores gennemprøvede CleanAir-luftrensere har plads 
til maksimalt to filtre. CleanAir Max-luftrenserne giver 
en anden oplevelse af ren luft, eftersom den kan 
monteres i flere moduler, hvilket gør det lettere for os 
at reagere på ændringer i miljøet. 

Hvor støjende er CleanAir og CleanAir Max?  
Luftrensernes støjniveau afhænger af indstillingen for 
luftgennemstrømning. Ved den optimale indstilling for 
luftgennemstrømning går støjniveauet fra 44 dB(A) til 
65 dB(A), alt afhængig af luftrensermodellen.

Hvilket luftrensere filtrerer coronavira?  
Coronavira filtreres af det filter, der er monteret i 
en luftrenser og ikke af selve anlægget. HEPA-filtre 
fanger coronavira – HEPA 13- og HEPA 14-klasserne 
giver maksimal beskyttelse.

Hvor støjende er jeres luftrensere med virusbeskyt-
telse?  
Det afhænger af indstillingen for luftgennemstrøm-
ning. En luftgennemstrømning på 1.000 m³/t skaber 
f.eks. en volumen på 50 dB, som kan sidestilles med 
lydstyrken på svag fuglekvidren.

Hvor længe holder filtrene på virusluftrenserne? 
På et kontor (eller andre miljøer med kun lidt støv) 
holder filtrene omkring 12 måneder. 

Hvor effektivt beskytter virusluftrensere helbredet?  
Vores ekspertteam placerer virusluftrenserne i 
områder med meget trafik, hvor vi kan fjerne op til 
99,995 % af de luftbårne vira og andre mikroorga-
nismer. Vi giver jer mere end vores ord – ethvert filter 
leveres med et individuelt testcertifikat, så I kan få ro 
i sindet.
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Om vores IoT-platform, CARA 
Er alle funktioner tilgængelige lige fra begyndelsen 
med CARA?  
CARAs teknologi kan tilpasses jeres specifikke 
behov. Vores team kan hjælpe jer med at identificere 
de funktioner, der fungerer bedst for jer.

Hvad koster CARA?  
Eftersom CARA skræddersyes til jeres specifikke 
behov, tilbyder vi ikke en fast pris. Prisen baseres 
på pakken og antallet af luftrensere, der bruger 
CARA. Når vi er blevet klogere på jeres krav, vil vores 
personlige specialist komme med et uforpligtende 
tilbud, der matcher jeres behov.

Har vi brug for separate opfølgende målinger med 
CARA?  
CARA er et effektivt værktøj, der muliggør let over-
vågning af jeres luftrensere fra et hvilket som helst 
sted, og som giver total kontrol lige ved hånden. 
Det betyder, at I altid har luftkvaliteten inden for 
synsvidde – og det er dermed ikke nødvendigt, at vi 
foretager opfølgende målinger!

Har Zehnder Clean Air Solutions også adgang til 
vores CARA-data?  
Fordelen ved CARAs komplette overvågning betyder, 
at vi også har det fulde overblik. Det betyder, at vi 
kan gribe ind over for enhver ændring i jeres miljø 
lige så snart – og meget ofte før – ændringen finder 
sted. På den måde kan vi garantere, at I altid kan 
nyde godt af den bedste luftkvalitet.

Om vores service
Hvordan måler man luftkvalitet?  
Støvmålinger udføres af vores tekniske supportteam, 
der foretager målinger mindst én gang inden monte-
ringen af vores luftrensningsanlæg og én gang efter. 
Det betyder, at I får et komplet overblik over forbedrin-
gerne af jeres luftkvalitet. Ved at installere CARA får I 
overblik over jeres luftkvalitet døgnet rundt.

Hvordan finder I ud af, hvordan udstyret skal monteres?  
Inden vi monterer vores luftrensningsenheder, 
udfører vi holistiske støvmålinger for at finde frem 
til støvkoncentrationen i jeres virksomhed. Med 
udgangspunkt i disse målinger finder vi derefter 
en løsning, der passer perfekt til jer. Vi monterer 
normalt vores enheder direkte ved kilden til støvet for 
at sikre, at partiklerne ikke påvirker medarbejdere, 
maskiner eller varer. 

Vil monteringen forstyrre virksomheden?  
Vi gør ren luft bekvemmeligt. Vores nemme og 
hurtige montering sikrer minimal afbrydelse af jeres 
arbejdsgang, og vores team kan tilbyde montering på 
skæve tidspunkter, f.eks. aftener og weekender. 

Hvor ofte skal filtrene udskiftes?  
Vi tager os af vedligeholdelsen af din Zehn-
der-luftrenser. Din eneste opgave er at nyde den rene 
luft. Filterskift afhænger af, hvor høj partikelbelast-
ningen er i jeres miljø, men filtre skal normalt skiftes 
efter 3, 6 eller 9 måneder. I miljøer med mindre parti-
kelbelastning, som f.eks. kontorer, er det som regel 
tilstrækkeligt at skifte filteret én gang om året. 

Er det muligt at købe luftrenserne?  
Jeres luftrensere er knyttet til vores fleksible abon-
nementsmodel, hvilket betyder, at I kan nyde ren luft, 
så længe I abonnerer på det. Vores markedsførende 
anlæg kræver en holistisk og systematisk vedligehol-
delse over tid. Af samme grund er det ikke muligt at 
købe vores luftrensere.
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