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SmartFilter-serien
Fremtidssikrede løsninger til damp- og støvafsugning  
med IoT-tilslutning
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Effektivitet, ydeevne og besparelser
Nedermans SmartFilter-løsninger kombinerer brancheførende 
filtreringsteknologi på en smartere måde, der fører til forbedret 
luftkvalitet, reducerede driftsomkostninger, forbedrede 
processer og medarbejdersikkerhed. Men hvad der er endnu 
vigtigere, så kan I bruge mere tid på jeres virksomhed og stole 
på, at Nederman understøtter jeres fabriks behov for ren luft.

Fremtidssikret teknologi og service 

Hvert SmartFilter er udstyret med teknologi, der virker i 
dag, men er også klar til i morgen. Sensorer og kontroller 
overvåger kritiske komponenter for at holde systemet kørende 
pålideligt og effektivt. Kombineret med myAir-abonnementer 
til fjernovervågning, service og support er du klar til at tage 
styringen over din industrielle luftfiltrering.

Hvordan er den fremtidssikret? Nedermans styrker som førende 
miljøteknologivirksomhed garanterer kontinuerlig udvikling 
af forbedrede løsninger, opdateringer og servicevenlighed. 
Det sikrer ren luft selv i udfordrende industrielle miljøer – og 
altid med bæredygtighed i centrum.

Udviklet til dine behov 

Har du specifikke krav såsom begrænset gulvplads eller lav 
højde? Med et fleksibelt design, der består af modulopbygning, 
flere filtermedier og konfigurationer samt et bredt udvalg af 
muligheder og tilbehør, leveres din SmartFilter-enhed med 
løsninger, der opfylder dit anlægs unikke behov.

Filterteknologi – Insight-klar
SmartFilters tilbyder en brancheførende filtreringsteknologi, 
bl.a. optimeret filterdesign, nanofiberfiltermedier, avancerede 
kontroller til filterrensning og Insight IIoT*-tjenester. Det betyder 
renere luft, reducerede driftsomkostninger og mindre nedetid.
*IOTT Industrial Internet of Things 

SmartFilter-sortimentet er de nyeste industrielle luftfiltreringsløsninger 
designet af Nederman. Afsugning af støv og damp, der typisk forekommer 
ved metalbearbejdning og industrielle processer, inkl. sikker håndtering 
af brændbart støv. 

Få kontrol over din 
industrielle luftfiltrering

Digital platform – Insight-klar
Nederman Insight-platformen er en løsning, der er specifikt 
designet til filtreringssystemer. Den består af en cloud-løsning, 
Nederman Insight Analytics og en lokal enhed, Nederman 
Insight Control. 

Nedermans SmartFilter-løsninger er IoT-klar – det vil sige, 
at de har opkoblingsmodulet forberedt og klar til at oprette 
forbindelse til Insight Analytics. Kombiner filterløsningen med 
et Nederman myAir-abonnement, som tilbyder overvågning, 
visualisering og sporing af systemets ydeevne i realtid, bl.a. med 
tilpassede dashboards og alarmer ved givne grænser. 

Det leverer data til hele filtreringsprocessen og illustrerer på en 
intuitiv måde de vigtigste filtreringsparametre, så brugerne kan 
betjene og vedligeholde filtreringssystemet mere effektivt. Det 
forbedrer anlæggets produktivitet, medarbejdernes sikkerhed, 
overholdelsen af myndighedskrav og energiforbruget.

Eksperter i brændbart støv 

Der findes globale standarder og forskrifter for, hvordan 
man håndterer brændbart støv. Ordentlig udsugning af 
støv ved kilden er blot et af de nødvendige elementer for at 
være i overensstemmelse med disse regler og holde dine 
medarbejdere og anlæg sikre. Som førende på verdensplan 
inden for levering af systemer til brændbart støv, der overholder 
diverse standard, kan Nederman hjælpe virksomheder med 
at opfylde kravene i ATEX-standarden samt sundheds- og 
sikkerhedsbestemmelser.

Komplet løsning 

Nederman vurderer hver enkelt kundes unikke behov og udvikler 
løsninger, der effektivt beskytter medarbejdere og fabrikker. 
Vi støtter vores kunder gennem systemdesign, installation, 
drift og service, så du får mest muligt ud af vores produkter.
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Anvendelsesområder
  Svejserøg/damp 
  Plasma-/laserskæring 
  Termosprøjtning
  Metalslibning
  Pulver- og råmaterialer
  Pulvermaling og pigmentering
  Sandblæsning
  Shot Blasting
  Korn/landbrug 
  Til støvgener 

SmartFilter-serien

Effektivitet, ydeevne 
og besparelser

Fakta MCP* SmartFilter
Filtertype Patron
Filterrensningsmetode Pulsstråle
Anvendelse Damp, støv
Installation Indendørs, udendørs
Velegnet til brændbart støv Kan bruges til ST1- og ST2-støv
Kabinetmateriale 2 mm galvaniseret metalplade
Arbejdstryk -6.000 Pa
Maksimalt nominelt 
luftstrømsområde

28.000 m3/t

Temperaturområde 
for luftstrøm

-20 til 70 °C

Krav til trykluft 6 bar
Støvbeholderens volumen 50 liter og 100 liter

*MCP-støvopsamler med mellemstor kapacitet og patronfilter med 
pulsstrålerensning. Fås også som kuvertfilter (pose) MEP SmartFilter 

**LCP-støvopsamler med stort kapacitetsområde og patronfilter med 
pulsstrålerensning. Fås også som kuvertfilter (pose) LBP SmartFilter

Fakta LCP* SmartFilter

Filtertype Patron
Filterrensningsmetode Pulsstråle
Anvendelse Damp, støv
Installation Indendørs, udendørs
Velegnet til brændbart støv Kan bruges til ST1- og ST2-støv
Kabinetmateriale 3 mm galvaniseret metalplade
Arbejdstryk -6.000 Pa
Maksimalt nominelt 
luftstrømsområde

100.000 m3/t

Temperaturområde 
for luftstrøm

-20 til 60 °C

Krav til trykluft 6 bar
Støvbeholderens volumen 50 liter og 100 liter
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Den rette løsning til 
dine unikke behov

Intelligente patronfiltre
Filtreringssystemet har et nyt og innovativt patrondesign 
(patentanmeldt). Formen, der er en mellemting mellem 
en firkant og en cirkel, udnytter det firkantede område i 
støvopsamleren optimalt og genererer mere luftstrøm i 
patronen pr. m2 – hvilket reducerer systemets størrelse 
og fodaftryk.

Lodret placerede patroner forhindrer ophobning af støv på 
filtermaterialet. Adgang til frontpatronen giver mulighed for 
installation under forhindringer, såsom lave lofter eller kanaler, 
og sikrer nem vedligeholdelse og udskiftning af filterpatroner. 
Værktøjsfri udskiftning med låsemekanisme, der kan drejes 
en kvart omgang for at lukke filteret tæt. 

Sensorer
Sensorer overvåger de kritiske komponenters ydeevne, 
bl.a. tryk, luftstrøm, støvbeholderniveau, emissioner og 
filterrensningssystemets ydeevne. Der findes forskellige 
sensorpakker baseret på anvendelse og produktkonfiguration.

Optimeret UniClean®, impulsrørs- og 
pulsrensningssystem
Det avancerede rensningssystem med en stor diameter på 
UniClean® og det forbedrede tryklufttilførselssystem sikrer 
en kraftig rensningsimpuls, hvilket betyder, at der bruges 
mindre trykluft, og at energiforbruget reduceres. Det sikrer 
desuden en lang patronlevetid, typisk dobbelt så lang som 
sammenlignelige opløsninger.

Sådan fungerer det:  
I konventionelle patroner opbygges støvkagen ovenfra, hvor 
rengøringen er mindst effektiv, hvilket forårsager tilstopning 
i dette område. Det reducerer det effektive filtreringsområde. 
UniClean®-designet håndterer dette ved at få støvkagen til at 
opbygges fra midten af patronen og ned mod bunden. 

Auburn IntelliPULSE™
Rensningstilstand efter behov, der automatisk justerer 
tiden mellem pulser. Teknologien er en del af Insight Control. 
IntelliPULSE™-rensningstilstanden varierer automatisk og 
optimerer hviletiden mellem pulserne for at opretholde et 
konstant trykfald i filterpatronerne, samtidig med at der 
anvendes den mindste mængde trykluft. Når der anvendes 
mindre trykluft, falder energiomkostningerne.

Systemblæsere 

Blæsere fås som integreret topmontering eller kanalmonteret 
jordtilslutning. Da løsningen fastholder en konstant luftstrøm, 
er der være lavere energiomkostninger for blæseren.

Det modulopbyggede design giver mulighed for både enkeltstående og 
multifilterløsninger, hvor der er behov for mere. SmartFilters er optimeret til 
lang filterlevetid, hvilket giver lave ejeromkostninger og effektivt beskytter 
både medarbejdere og fabrik.
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Filtermedie – nanofiberteknologi
Nanofiberteknologi er et tyndt lag syntetiske fibre, der aflejres 
på filteroverfladen og opfanger partikler på overfladen, før 
de kan trænge ind og tilstoppe filteret, hvilket forbedrer 
ydeevnen betydeligt.

Dykventilteknologi
Impulsventiler er nedsænket i tryklufthovedet og leverer mere 
energi til filterrensning end traditionelle 90° ventiler.

Pneumatisk ventilstyring
Nyt sortiment af styreventilbokse ved tryklufttanken; skift 
fra elektrisk ventilstyring til pneumatisk ventilstyring. Ingen 
elektriske ledninger, enkel pneumatisk slangetilslutning. 

Robust galvaniseret finish
Forstærkede metalplader med slidstærk overflade, 
der modstår korrosion. Modificeret 2 mm galvaniseret 
stålpanelkonstruktion til indendørs og udendørs brug 
sikrer en stærk letvægtsløsning til nem installation og 
omkostningseffektiv forsendelse.

Bagindgang til snavset luft
Snavset luft kommer ind via bagsiden af enheden. Flere 
tilslutningspunkter på multimodulsystemer. En forseparator 
medfølger som standard for at fjerne store støvpartikler og 
sikre længere filterlevetid. 

Hurtigudløsende støvbeholdere 

Håndterbare støvbeholdere med hjul, der fås i forskellige 
størrelser, så de matcher din drift.

Insight-kontrolpanel
En intelligent styreenhed med berøringsfølsom skærm, 
der styrer lokal drift, mens sensordata indsamles og sendes 
sikkert til skyen via en gateway – sidstnævnte, hvis der er 
et abonnement (Perform eller Perform Plus).
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Fremtidssikret 
teknologi og support

Tag styringen
SmartFilter-panelet styrer alle funktioner i forbindelse med 
støvopsamlingssystemet, inkl. filterrens og blæserdrift, 
ved hjælp af Insight Control-berøringsskærmen. Nederman 
tilbyder et komplet udvalg af integrerede frekvensomformere 
(VFD'er), der maksimerer energibesparelserne og reducerer 
driftsomkostningerne. Med Nedermans abonnement på myAir-
overvågningsmoduler uploades sensordata til skyen via en 
gateway-forbindelse, og de er derefter tilgængelige via tilpassede 
dashboards, hvor alarmer kan opsættes til vedligeholdelse, 
og data kan analyseres for at optimere systemets ydeevne.

Nederman Insight Analytics er en cloud-baseret IIoT-platform, 
der er designet specifikt til filtreringssystemer, og leverer 
overvågning, visualisering og sporing af systemydelse i realtid, 
bl.a. med tilpassede dashboards og alarmer. Realtidsdataene 
er tilgængelige via internettet eller mobilenheder og lagres 
derefter i skyen med henblik på analyse af tendenser og 
ydeevne. Insight giver brugerne mulighed for at betjene og 
vedligeholde deres filtreringssystem mere effektivt, hvilket 
forbedrer anlæggets produktivitet, medarbejdernes sikkerhed, 
overholdelse af myndighedskrav og energiforbruget.

Betjeningspanel: 3 i 1-løsning
Berøringsskærm
• Ny og intuitiv brugergrænseflade
• Viser vigtige filtreringsparametre i realtid

Gateway
• Mulighed for tilslutning med 3G/4G, Ethernet og Wi-Fi 
• Insight-klar. Bare tilføj Insight Analytics-abonnement

Styreenhed
• Unikt, filterspecifikt styresystem. 
•  Giver mulighed for en Nederman-standard  

for filterkontrolsystemer.

Få bedre sikkerhed og 
energieffektivitet

Sikring af oppetid
Træf foranstaltninger, før systemet standser eller reducerer 
dets ydeevne. Historiske filterdata og tendenser hjælper 
med at forbedre ydeevnen og minimere risikoen for 
uplanlagt nedetid. 

Forbedret systemlevetid
Tidlig fejlretning er med til at forbedre produktets levetid.

Registrering af ydeevne
Få værdifulde data om, hvordan dit filter fungerer.

Fjernovervågning
Overvåg filteret fra en fjernlokation på eller uden for 
fabrikken. Få nem adgang til filtreringssystemet hvor som 
helst og når som helst, så du kan træffe velinformerede og 
intelligente beslutninger.

Reduceret uplanlagt vedligeholdelse
Vedligeholdelse er billigere, når det er planlagt.

Forbedret sikkerhed for medarbejdere 
og områder
Tidlige advarsler om brand eller mulig eksplosion 
minimerer personskader og materielle skader.

Energieffektivitet
Et system, hvor alle komponenter fungerer korrekt, bruger 
mindre energi.

Fra kvalificerede estimater til filtreringsfakta. Med Nedermans SmartFilter- 
løsninger og digital indsigt er det nemt at maksimere din forretning.  
Undgå dyr nedetid med forebyggende foranstaltninger i tide. 
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Clean air-abonnements- 
services
Det er afgørende for enhver vellykket drift, at der skabes 
og opretholdes et rent og sikkert arbejdsmiljø. Nedermans 
højtydende produkter er udstyret til fremtiden. Nedermans 
SmartFilter-løsninger kombineret med Nederman myAir 
maksimerer din mulighed for at beskytte dine medarbejdere, 
dit anlæg og miljøet.

Overvågningsmodulet består af to abonnementsplaner: 
Perform og Perform Plus. Nederman Insight Analytics muliggør 
fjernovervågning og proaktiv fejlfinding via tendenser og 
algoritmer fra sensordata. Det er en virksomhedslicens, der 
er begrænset til ét filtreringssystem, og som giver alle i din 
organisation adgang til tjenesten, hvis der er behov for det.

Nederman har omfattende service- og supportfunktioner 
baseret på mere end 75 års brancheerfaring. Service- og 
supportmodulet har to muligheder: support på stedet og/eller 
onlinesupport. De kan købes separat eller i kombination for 
at opnå den bedst mulige service og support.

Support på stedet er servicearbejde hos kunden udført af 
Nedermans serviceteknikere. Onlineløsningen er support fra 
Nedermans service- og supportmedarbejdere, som hjælper 
med at løse kundeproblemer via en helpdesk. Den omfatter 
også proaktiv overvågning af filtreringssystemet for at sikre 
systemets oppetid. 

Serviceteamet advarer kunderne, hvis der er behov for handling 
baseret på filtreringsdata fra Nederman Insight Analytics, f.eks. 
hvis beholderen skal tømmes, eller filtermediet skal udskiftes.

Læs mere om overvågningsabonnementer og service- 
og supportmoduler på nedermanmyair.com
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Vores løfte – at bidrage til en bæredygtig fremtid
Ren luft er en hjørnesten i bæredygtig produktion. Vores kunder vil gerne øge rentabiliteten 
ved at gøre deres aktiviteter så effektive som muligt. De vil leve op til høje miljøstandarder 
og sikre medarbejderne mod damp og støv. Nederman kan hjælpe dem på alle måder. 
Sådan skaber vi værdi.

Clean Air Company – vision 2025
Nederman fejrede sit 75-års jubilæum i 2019. Helt fra starten var forretningsidéen ren luft. 
I dag er miljø og bæredygtighed mere relevant end nogensinde, og kravene stiger støt for 
at bidrage aktivt til en mere effektiv produktion og reducerede udledninger i industrien. 
Den næste generation af løsninger til rene industrielle luftstrømme er under udvikling. 
Nederman er på forkant med udviklingen.

Ren luft, 
ren profit


