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Stoftavskiljning och rökgasrening
Filter för stoft- och rökgasrening i industriella processer är anpassade
efter driftsfall i avseende av val av filtermedia och utförande. Dessa
parametrar är helt avgörande för prestanda, funktion och livslängd som
påverkar den totala driftskostnaden. Genom lång erfarenhet och ett
nära samarbete med er verksamhet kan vi rekommendera det filter
som är optimalt för din anläggning.

• Erfarenhet och materialkunskap för optimering och ökad livslängd av
filtreringsprocessen.

• TCO (Total ägandekostnad).
• Erbjuder alla typer av textila filtermedia för rökgasrening (PTFE, Optivel,

P84, PPS, Aramid, Glas etc.)
• Använder samma högtemperaturspecialiserade materialproducent i

Tyskland sen mer än 20 år tillbaka i tiden.
• Gedigen referenslista för leverans av filter och utförd arbete till en mängd

olika förbränningsanläggningar.
• Egen högteknologisk produktion i Sverige vilket erbjuder snabba

leveranser och konkurrenskraftiga priser.
• Komplett filterleverantör av rökgas, stoft, ventilation och vätskor.
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Kontakt:
stf@dinair.se
0320-20 90 70

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.

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

Rökgasrening

Produkter
• Filterslangar/ filterpåsar för högtemperatur

(ex.vis bio- och avfallseldade anläggningar)
• Filterkorgar & övriga reservdelar till filter
• Läcksökningspulver och UV lampor
• Stoftavskiljningsfilter (patroner/element,

filterslangar, filterkassetter m.m.)
• Vätskefilter (Silpåsar, patroner m.m.)
• Ventilationsfilter
• Stoftfilteranläggningar

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

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.

Statustester, analys och kalibrering
Vi tar hand om allt som behöver göras med era filter, från byten till konditionstester,
läcksökningar, optimeringar, tryckfallsmätningar eller installation och kalibrering.

Vi erbjuder våra kunder analyser och statustester av filter som varit i drift. Med data
kan vi bland annat tala om förväntad livslängd och optimera materialval vid
framtida filterbyten.

● Läcksökning med UV-pulver och UV-lampa.
● Renskjutning av filterslangar (för att återfå kapacitet och förlänga driftstiden).
● Analys av filterslang för förbättringsåtgärder och materialoptimering.

Fabrikat
Vi tillverkar och designar filtertyper
anpassade för olika filteranläggning.

• AAF / Industrifilter
• Fläkt / ABB / Alstom / GE
• Filcon
• Filtersupport
• Simatek
• Flebu
• JM Stoftteknik
• Lurgi
• Scheuch
• Boldrocchi

Ventilationsfilter

I vårt sortiment har vi alla typer av såsom filterpatroner, filterpåsar,
ventilationsfilter och vätskefilter. Vi har också luftfilter till samtliga
typer av ventilationsaggregat och industriprocesser.


