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A•10

KONTAKT OS
Vi hjælper den danske industri med at optimere 
sikkerhed og arbejdsmiljø.

Vi forhandler Absolents filterløsninger. Kontakt os i dag, 
hvis du gerne vil gøre din arbejdsplads til et mere sikkert  
og behageligt sted at være.

Sikrer rent arbejdsmiljø til gavn for  
medarbejderne 

Sikrer at brandfaren i ventilationssystemet 
minimeres

Sikrer varmevekslerens effektivitet, så  
varmen kan genbruges

Sikrer en lang levetid på materiel og uden  
at miste effektivitet

Absolents hidtil smarteste filter
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AVS DANMARK
Skelvej 13 • 2730 Hedehusene
Telefon: 4656 4343
E-mail: mail@avsdanmark.dk

www.avsdanmark.dk

Hvorfor A•10?



A•10 er bedst egnet til CNC-maskiner, drejebænke med 
stangautomat og slibemaskiner, der kører med høj ha-
stighed og med et højt spuletryk. Dens lille størrelse gør 
A•10 ideel til maskinmontage, men selvfølgelig kan den 
også placeres på en gulvstander, monteres på en væg eller 
hænges ned fra loftet, afhængig af behov og muligheder. 
Denne nye enhed er det perfekte match til en maskine med 
et indre rum på op til 5 m3 / 177 ft3. 

A•10 kan også tilpasses til kravene fra forskellige applikatio-
ner. Dette gør det til vores hidtil smarteste enhed.

Alsidig brug

CNC Drejebænke Slibning

A•10 leveres med A•control. En håndholdt, elektronisk  
enhed med en 7 tommer farveskærm, der giver dig nye  
muligheder for at styre, kontrollere og overvåge din filte-
renhed. A•control har oplysninger om trykfaldet på hvert fil-
tertrin, driftstimer, ventilatorens hastighed og meget mere. 

Du kan justere alle indstillinger fra enheden. Det har aldrig 
været nemmere at rense luften fra dine maskiner.

A•control

 8760 DRIFTSTIMER 
 A•10 har fire unikke filtertrin, som vi tilpasser  
 til din maskine. Hver og en fanger millioner af 
partikler. Hemmeligheden er filtrets evne til at dræne den 
opsamlede olie. Den kan anvendes i maskinen i stedet for at 
forurene lokalerne. Det gør, at vi kan garantere mindst 8760 
timers drift uden filterskift.

 ALTID REN LUFT 
 I filterenheden A•10 indgår et HEPA H13 filter.  
 Takket være det, kan vi garantere ren luft 
under hele driftstiden. HEPA filtret filtrerer 99,97 % af alle 
partikler >0,3µm. Med andre ord er det et filter til din sikker-
hed. Kun det bedste er godt nok!

 INGEN OLIELÆKAGE 
 A•10 er udstyret med vores unikke EcoDrive  
 funktion. Den sørger for, at du altid har den 
rette luftstrøm, hvor og hvornår du behøver det. At åbne 
maskindøre eller filterkassetter er ikke et problem, da 
ventilatoren tilpasses det behov, du har. Energieffektivt og 
sikkert - præcis som ønsket.

 3 OLIETØNDER 
 Vidste du, at en eneste maskine i værkstedet  
 kan være årsag til olielækager, der svarer til 3 
olietønder på et år, hvis den ikke er tilsluttet en filterenhed? 
Med A•10 kan du genbruge olien i stedet for at den slipper 
ud, når operatøren åbner maskindørene. Slut med glatte 
gulve og farlig røg. Kun en teskefuld olie om året resterer.


