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HybridFilter Volumenmax 

 

 

Maksimal udluftning med højeffektivt, 

biologisk filtrering 

• Motorstyring ift. H2S koncentration 

• Luftmængde op til 2800 m3/h 

• Inkl. varmelegeme indlagt 

• Atex-godkendt 
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Anvendelsesområder og virkemåde 

Anvendelsesområder  

Ventilation 

af underjordiske 

ledninger 

Spildevands- 
oplagringskanaler og  

lagerbækkener 

Kabelstrenge med  
store profiler 

Ristebygninger og  
slambehandling  

  i rensningsanlæg 

Pumpestationer 

Kommunen 

Mejerier 

Produktion af frugtsaft 

Bryggerier 

Fiskeforarbejdnings-  
industrien 

Slagterier 

Fødevareindustrien 

Biogasanlæg 

Destruktion af 
slagtekroppe 

Behandling af spildolie 

Madrester  
  behandling og  

  omlastningspladser 

Pladser til restaffald,  
bioaffald 

  omlastningspladser og  
haller 

Affaldsbehandlings- 

industrien 

og meget mere 

Læderforarbejdning 

Papirindustrien 

Andre industrityper 

coalsi ®  Volumenmax er specielt udviklet til fjernelse af lugte fra kommunalt og industrielt 

spildevand. Den innovative hybridfilterteknik er specielt dimensioneret til 

store volumenstrømme. Der filtreres op til 2.800 m³/h, afhængigt af gassens 

koncentration. Hybridteknikken omsætter stoffet svovlbrinte og andre lugt- 

dannende stoffer takket være sine mikroorganismer. 

Innovativ hybridfilterteknik mod gasemissioner med kraftig lugt 
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Fordele 

Besparelse af investeringer for reduktion af korrosionsskader ✓ 

Besparelse/sænkning af dyre nitratholdige tilsætningsstoffer for ilttilførsel 
eller jern III klorid ✓ 

Gasflow op til 2800 m3/h ✓ 

Effektiv lugtfjernelse ✓ 

Med integreret selvregulerende varme (under 15 °C) ✓ 

Lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger ✓ 

Lille stilleflade 1,3 m x 1,3 m ✓ 

Kan udbygges modulært, f.eks. online-overvågning ✓ 

 

Som følge af den løbende udvikling og anvendelse af disse innovative forbedringer, er  

effektiviteten og levetiden desuden blevet forlænget og energiforbruget samtidigt sæn- 

ket. ”Volumenmaxs lugtreduktion og levetid er uden sidestykke i denne filtertype” 

Enheden er desuden nem at montere og tage i drift 
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coalsi® Volumenmax     

 

En sikker gevinst 

for miljøet 
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