
EU-Direktiv

(EG) nr 10/2011 om material och produkter av plast som
är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

FCM (Food Contact Materials)

(EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda
att komma i kontakt med livsmedel.

(EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed.

Dinair AB

Dinair/AAF är en av Europas största
tillverkare och leverantör av luftfilter
med över 100 års erfarenhet. Vi står
för hög kvalité och service. AAF driver
forskning samt produktutveckling
inom området och har ett komplett
produktsortiment. Vi fokuserar på
miljön och eftersträvar hållbarhet samt
förbättringar i en ständig process.

Livsmedelsindustrin

Vi producerar och levererar produkter till livsmedelsindustrier av
hög kvalité och har ett stort utbud av filtertyper för att tillgodose
specifika behov och krav.
• Optimering av rätt filtermedia till rätt process.
• Stor tillgänglighet och personliga platsbesök.
• Godkänd tillverkningsprocess för livsmedelsprodukter.
• Snabba leveranser.
• Bred produktportfölj.

Produkter

• Produktion i Sverige.
• Anpassad produktion för små/stora volymer.
• Lagerhållning av standardprodukter.
• Möjlighet till avropsorder med kort leveranstid.
• Beställning via E-handel, mail eller telefon.
• Personlig kundservice och rådgivning.

Kontakt:
stf@dinair.se
0320-20 90 70

• Filterslangar / filterpåsar
• Filterpatroner / filterkassetter
• Siktstosar / siktdukar / centrifugdukar
• Stosar / kompensatorer
• Ventilationsfilter
• HEPA filter

• Silpåsar
• Filterpressdukar
• Avluftningsslangar
• Vågdukar
• Kolfilter / kemfilter
• Stoftavskiljare

Skräddarsydda specialprodukter

Vi har ett brett sortiment av olika filtermedia för att kunna optimera filtreringsprocesser.

Livsmedel Filter* tillverkade efter EU direktiv om god tillverkningssed (EG nr 2023/2006)*

Filtermedia Nålfiltar, väv och non woven.

Egenskaper Livsmedelsgodkända, antistatiska, vatten- och oljeavstötande behandlingar, ePTFE membran.

Typ av filtrering Filter för partikelavskiljning i både torra och våta miljöer.

Optimering Rätt val av filtermedia påverkar filtreringseffektiviteten och prestandan.

Livsmedelsindustrin
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AAF International har enmålsättning om
kontinuerlig produktforskningoch -förbättring och
förbehåller sig därför rätten att ändra konstruktion
och specifikationer utan föregående information.

Ånäsvägen 18, 511 56 Kinna
Tel: + 46 320-20 90 70
stf@dinair.se

RotoClone ™ W
Avlägsnande av luftburna föroreningar från bearbet-
ning av livsmedelsprodukter hanteras många gånger
bättre av våtskrubber. RotoClone™ W är konstruerad
för att hantera en mängd olika stoft och är idealisk för
livsmedels- och dryckesindustrin.

OptiFlo®RC
OptiFlo®RC är en stoftavskiljare som är optimal till olika
industriella miljöer. Med REDClean®-patroner
maximeras filtreringseffektivitet och livslängd. Även
difftrycket och tryckluftförbrukningen reduceras.

Dinair AB
Hamngatan 5, 592 30 Vadstena

Tel: +46 143-125 80
info@dinair.se

aafintl.com

Made in Sweden!

Dinairs produktionsanläggningar finns i Horndal och Kinna med över 70
anställda i produktionen. Vi har en bred maskinpark och mycket kunnig
personal för att tillgodose våra kunders behov och önskemål. Vår specialitet
är skräddarsydda filterlösningar till konkurrenskraftiga priser.
Vi har en flexibel produktion som kan anpassas efter snabba svängningar
och akuta behov.

Dinair/AAF är certifierad enligt både ISO 9001 och ISO14001, och många
av våra filter är Eurovent-certifierade och P-märkta. Våra filter verifieras och
certifieras av RISE, Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, som
också tar ansvar för kontinuerlig inspektion och validering.

Ventilation, renrum och lukt

I vårt sortiment har vi alla typer av ventilationsfilter såsom panelfilter,
påsfilter, EPA och HEPA filter. Vi har också luftfilter till samtliga typer
av ventilationsaggregat och industriprocesser.

Luftfilter är en förbrukningsvara som byts regelbundet och som ofta
återvinns genom förbränning. Varje år bränns miljontals luftfilter vilket
medför ökade koldioxidutsläpp. Därför har vi tagit fram påsfilter med
71% återvunnen stålram för att minska användningen av koldioxid-
belastande material så långt det är möjligt.

Stoftavskiljare

AAF tillverkar och erbjuder en rad olika stoftavskiljare som har olika lösningar med exempelvis filterpatroner,
filterslangar och våtskrubbrar anpassat efter krav och behov.

Tjänster/Service

Analyser

Vi utför analyser av filter som varit
i drift. Bra hjälp för statuskontroll
och planering samt felsökning
eller optimering av filtermedia.

Optimering

Vi hjälper er att optimera filtrering
och driftstider.

Ständiga förbättringar

Stoftemissionsmätningar, flödesmätningar
och injusteringar av dina filteranläggningar.

Ökad kontroll och TCO

Ökad kontroll på den totala
driftskostnaden att hålla igång
filteranläggningar och produktion.

Planerad underhåll

Undvik oplanerade underhållsstopp och
produktionsbortfall. Vi utför schemalagda
kontroller för underhåll, reparationer och
filterbyten vid rätt tidpunkt.

Service på anläggningar

Service, reparationer och filterbyten
på plats, vid behov eller med
serviceavtal med schemlagda tider.


