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Hybridfilter – et system til lugtbekæmpelse 
 

Fra Aktivt kul til Hybridmåtter 
Aktivt kul systemet til lugt bekæmpelse i kloakker har længe været velkendt og er vel etableret på 
markedet.  

Det er ikke noget nyt at bruge aktive kulfiltre til fjernelse af svovlbrinter/lugtgener. Vi ved, at aktivt kul er 
fantastisk til at optage store koncentrationer af svovlbrinte og er helt uundværlig i spidsbelastninger. Dog 
viser erfaringen at kul ikke er for glad for fugt. Porerne i kullet bliver alt for hurtigt tillukket og stopper, 
herved kullets evne til at optage de lugtgenerende gasser indtil kullet skiftes. For at bekæmpe dette 
problem introducerer vi her Hybridmåtten - et kombinationsfilter af Aktiv Kul og Biomasse, der kan leve i 
fugtige miljøer uden at blive tilstoppet. 

 

Hybridmåtten – aktivt kul podet med biomasse 
Hybridmåtten er en kombination af tre dele: En fysisk, en kemisk og en biologisk. I modsætning til de 
fleste andre filtre, som fokuserer på kun én af de tre, ligger hele basis her i at udnytte det bedste fra alle 
dele. 

Den fysiske del giver os plastmediet, hvor de to andre dele sættes fast. For at sikre bortskaffelse er 
plastmediet lavet til at det kan brændes efter endt brug. 

Den kemiske del dækker brugen af kul som i sig selv er velegnet til at optage lugtgasser, men som også 
giver os en meget stor overflade, der danner et rigtig godt grundlag for biomassen, når den skal vokse og 
formere sig.  

Den biologiske del er en bakterie biomasse hvis sammensætning er rettet mod lugtgasser som svovl-
brinte, og hvis evne ligger i at kunne ”æde” de gas partikler som fastholdes i kullet.  
Ydermere lever biomassen bedst i fugtige miljøer og fungere som et skjold for kullet, således at kullet 
ikke lukker til selv i meget fugtige miljøer. 

Den anvendte bakteriekultur er klassificeret klasse 1. Det er samme klasse som yoghurtbakterie, hvilket 
betyder, at det er totalt ufarligt for mennesker og dyr. 

 

Ammoniak kan fastholdes 

Efter flere tests blev det tydeligt at i visse tilfælde var der stadig en flygtig lugt tilbage efter at 
hovedparten af lugt gasserne var blevet fjernet af filteret. Dette viste sig at være lugt gassen ammoniak. 
For at modgå dette har vi i samarbejde med vores tyske producenter fået specielt udviklet et 
ammoniakfilter, som er blevet en standard i vores Hybridfilter.  

Gasfordeler 

I tillæg til hybridmåtten og ammoniakmåtten er der også en gasfordelermåtte, der som navnet indikerer, 
fordeler gassen til hybridmåtten. De tre lag er bygget op som en sandwich, hvor gasfordelemåtten er 
tættest på gassen. Derefter kommer ammoniakmåtter efterfulgt af hybridmåtten. 

I dag leveres alle vores filtre med disse forbedrede hybridmåtter dog med undtagelse af Mini-filtrene, 
som kun bruger aktivt kul. 
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Produkterne 
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Filtre til brøndkarme, skelbrønde og spulebrønde 

 

Brøndkarmsfilter Ø600 

Anvendelses muligheder: 

Brøndkarmsfilteret Ø600 kan monteres uden brug af værktøj - filteret er lavet til at kunne sænkes ned i 

brøndkarmen direkte. Filteret passer perfekt til både Furness og Ulefos brøndkarme. Filteret kan klare en 

luftbelastning på op til 50 m³/t. Man kan med fordel placere flere filtrer på en streng da det på denne måde 

øger lufttilgangen til systemet og derved mindsker svovlbrintedannelsen. For at få maximal effekt er det 

bedst med et regnvejrsdæksel i de brøndkarme med filter isat. 

 

Tekniske data: 

Kapacitet: 50 m3/t 

Filtertype: 1 Hybridmåtte 

Plasttype: HPE 

 

Montering: 

Filteret monteres ved at løfte brønddækslet af og sænke 
filterkroppen ned i brøndkarmen til kanterne på filteret 
hviler på karmen. Herefter sættes måtterne plus sifon ned i filterkroppen og til slut løvfanget. 
Brønddækslet sættes tilbage på plads og filteret er monteret. Det anbefales at udskifte det lukkede 
brønddæksel med et åbent dæksel for at optimere lufttilgangen. 

Da filtret er baseret på kul og biologi, vil filtret ikke være fuldt effektiv ved montering, da biologien ikke 
er aktiv og kun kullene vil optage de lugtende gasser.  
Det vil tage op til 3 uger for biomassen at blive aktiv og begynde at optage/nedbryde de lugtende gasser. 

 

Levetid: 

På grund af forskellen i spildevand fra brønd til brønd og kommune til kommune, kan det være svært at 
slå fast præcist, hvor lang levetiden på et filter vil være, men baseret på tests i Danmark og Tyskland 
ligger levetiden i gennemsnit på 2 år. 

 

Udskiftning af hybridmåtten: 

Hybridmåtten skiftes ved at fjerne brønddækslet, løvfanget og til sidst udskifte 
hybridmåtten i sifonen. 

OBS: Husk at beholde sifonen da hybridmåtter til udskiftning leveres uden sifon.  
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Skelbrøndsfilter Ø425 
 

Anvendelses muligheder: 

Ø425 er opbygget efter samme princip som Ø600 og kan derfor isættes uden brug af værktøj. 

 

Tekniske data:  

Kapacitet: 30 m3/t 

Filtertype: 4 Hybridmåtte 

Plasttype: HPE 

 

Montering: 

Filteret monteres ved at løfte brønddækslet af og 

sænke filterkroppen ned i brøndkarmen til kanterne 

på filteret hviler på karmen. Herefter sættes 

måtterne plus sifon ned i filterkroppen og til slut 

løvfanget. Brønddækslet sættes tilbage på plads og 

filteret er monteret. Det anbefales at udskifte det 

lukkede brønddæksel med et åbent dæksel for at 

optimere lufttilgangen. 

Da filtret er baseret på kul og biologi vil filtret ikke 

være fuldt effektiv ved montering, da biologien ikke 

er aktiv og kun kullene vil optage de lugtende 

gasser. Det vil tage op til 3 uger for biomassen at 

blive aktiv og begynde at optage/nedbryde de 

lugtende gasser. 

 

Levetid: 

På grund af forskellen i spildevand fra brønd til brønd og kommune til kommune kan det være svært at slå 

fast præcist, hvor lang levetiden på et filter vil være, men baseret på tests i Danmark og Tyskland ligger 

levetiden i gennemsnit på 2 år. 

 

Udskiftning af Hybridfilter: 

OBS: Husk at beholde sifonen da hybridmåtter til udskiftning leveres uden sifon. 
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Spulebrøndsfilter Ø315 
 

Anvendelses muligheder: 

Ø315 er opbygget efter samme princip som Ø600 og kan derfor isættes uden brug af værktøj. 

OBS: Passer kun til Ulefos 

 

Tekniske data: 

Kapacitet: 30 m3/t 

Filtertype: 4 Hybridmåtter 

Plasttype: HPE 

 

Montering: 

Filteret monteres ved at løfte brønddækslet af og sænke 

filterkroppen ned i brøndkarmen til kanterne på filteret 

hviler på karmen. Herefter sættes måtterne plus sifon ned 

i filterkroppen og til slut løvfanget. Brønddækslet sættes 

tilbage på plads og filteret er monteret. Det anbefales at 

udskifte det lukkede brønddæksel med et åbent dæksel 

for at optimere lufttilgangen. 

Da filtret er baseret på kul og biologi, vil filtret ikke være 

fuldt effektiv ved montering, da biologien ikke er aktiv og 

kun kullene vil optage de lugtende gasser. Det vil tage op 

til 3 uger for biomassen at blive aktiv og begynde at 

optage/nedbryde de lugtende gasser. 

 

Levetid: 

På grund af forskellen i spildevand fra brønd til brønd og kommune til kommune kan det være svært at slå 

fast præcist hvor lang levetiden på et filter vil være, men baseret på tests i Danmark og Tyskland ligger 

levetiden i gennemsnit på 2 år. 

 

Udskiftning af Hybridfilter: 

 OBS: Husk at beholde sifonen da hybridmåtter til udskiftning leveres uden sifon.   
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Multikammerfilter (Tumling) til Pumpestation / samlebrønd 

Multikammerfilteret er udviklet til brug på alt fra Pumpestationer til Indløbsværk. Den kompakte form og 

de fire hybridmåtter (standardmodel) kan monteres hvor som helst uden at begrænse dens ydelse og 

skiftning af filtrene kan klares på 15 – 20 minutter. 

 

Multikammerfilter med/uden gennemløb 

Anvendelses muligheder: 

Multikammerfilteret kan monteres på afkastrøret på eks.: 

Pumpestationer Brønde 

Containere  Fedtudskillere 

Sandfang  Indløbsværk 

 

Tekniske data: 

Kapacitet: 200 m3/t 

Filter: 4 Hybridmåtter 

Plasttype: HPE 

 

Montering: 

En flange med rørstuds på Ø110 mm (udvendig) medfølger og monteres 
med en pakning og otte bolte. Herefter kan filtret monteres direkte i en 
rørmuffe. 

Da filtret er baseret på kul og biologi vil filtret ikke være fuldt effektiv 
ved montering, da biologien ikke er aktiv og kun kullene vil optage de 
lugtende gasser. Det vil tage op til 3 uger for biomassen at blive aktiv og 
begynde at optage/nedbryde de lugtende gasser. 

 

Levetid: 

På grund af forskellen i spildevand fra brønd til brønd og kommune til 
kommune, kan det være svært at slå fast præcist hvor lang levetiden på 
et filter vil være, men baseret på tests i Danmark og Tyskland ligger 
levetiden i gennemsnit på 2 år. 

 

Udskiftning af Hybridmåtten: 

Hybridmåtterne inde i filteret skiftes ved at fjerne de fire skruer i kanten 
af låget, løfte låget af og udskifte de fire filtre inde i.  

OBS: Husk at beholde sifonen da hybridmåtter til udskiftning leveres 
uden sifon.  
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Multikammerfilter, dobbelt m/u gennemløb 

Anvendelses muligheder: 

Det dobbelte multikammerfilter er en udvidelse af det normale filter og giver en større absorptionsevne 

over for svovlbrinte (H2S) og kommer som standard med mulighed for at montere flanger i begge ender så 

filtret kan monteres fritstående eller midt på et ventilationsrør. 

 

Tekniske data: 

Kapacitet: 200 - 400 m3/t 

Filter: 8 Hybridmåtter 

Plasttype: HPE 

 

Kapaciteten af en MKFD afhænger af koncentrationen af svovlbrinte 
(H2S). Det vil sige, at den tid, som filtret skal bruge til at nedbryde 
gassen, vil ved højere koncentrationer blive længere og dermed bør 
den mængde luft, der kan løbe gennem filtret, reguleres ned.  

 

Montering: 

En flange med rørstuds på Ø110 mm (udvendig) medfølger og 
monteres med en pakning og otte bolte.  
Herefter kan filtret monteres direkte i en rørmuffe. 

Hvis filtret ønskes monteret med gennemløb, kan der tilkøbes en ekstra 
flange, pakning og bolte. 

Da filtret er baseret på kul og biologi vil filtret ikke være fuldt effektiv 
ved montering, da biologien ikke er aktiv og kun kullene vil optage de 
lugtende gasser. Det vil tage op til 3 uger for biomassen at blive aktiv og 
begynde at optage/nedbryde de lugtende gasser. 

 

Levetid: 

På grund af forskellen i spildevand fra brønd til brønd og kommune til 
kommune, kan det være svært at slå fast præcist hvor lang levetiden på 
et filter vil være, men baseret på tests i Danmark og Tyskland ligger 
levetiden i gennemsnit på 2 år. 

 

Udskiftning af Hybridfilter: 

Hybridfiltrene inde i multikammerfilteret skiftes ved at løsnes metal- 
remmen, der sidder om midten af filteret. Når remmen er løs, fjernes 
toppen af filteret for at give direkte adgang til hybridmåtterne.  
Måtterne kan nu skiftes. 

OBS: Husk at beholde sifonen da hybridmåtter til udskiftning leveres 
uden sifon. 

  



 

9 
 

 

Multikammerfilter m. Ventilator (m/u ATEX) 

Anvendelses muligheder: 

Multikammerfilter m. Ventilator er beregnet til at lave aktiv udluftning af indløbsværk, pumpestationer-

/huse, brønde og kloakledninger. Dette er en komplet løsning, der er monteringsklar og ventilatoren er 

monteret på ren-luft siden af filteret for at sikre en længere levetid på selve ventilatoren. 

 

Tekniske data: 

Multikammerfilter 

Kapacitet: 200 m3/t 

Filter: 4 Hybridmåtter 

Plasttype: HPE 

 

Ventilator 

TIPO: TH-500/150 

V: 230 - 240 

Hz: 50/60 

W: 50 

 

Montering: 

En flange med rørstuds på Ø110 mm (udvendig) medfølger og monteres med en pakning og otte bolte. 
Herefter kan filtret monteres direkte i en rørmuffe. 

Da filtret er baseret på kul og biologi vil filtret ikke være fuldt effektiv ved montering, da biologien ikke er 
aktiv og kun kullene vil optage de lugtende gasser.  
Det vil tage op til 3 uger for biomassen at blive aktiv og begynde at optage/nedbryde de lugtende gasser. 

 

Levetid: 

På grund af forskellen i spildevand fra brønd til brønd og kommune til kommune, kan det være svært at slå 
fast præcist hvor lang levetiden på et filter vil være, men baseret på tests i Danmark og Tyskland ligger 
levetiden i gennemsnit på 2 år. 

 

Udskiftning af Hybridfilter: 

Hybridfiltrene inde i multikammerfilteret skiftes ved at løsnes metal remmen der sidder om midten af 
filteret. Når remmen er løs, fjernes toppen af filteret for at give direkte adgang til hybridmåtterne. 
Måtterne kan nu skiftes. 

OBS: Husk at beholde sifonen da hybridmåtter til udskiftning leveres uden sifon. 
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Mini-filter med Aktiv Kul til Septiktanke og Faldstammer m.m. 

 

Slut med lugtgener fra septiktank, faldstammer og udluftningsventiler. 

 

Mini-filter Ø75 – 110 

Vores Mini-filter Ø75 – 110 er et ”to i et” filter der kan bruges til både Ø75 og Ø110 mm rør.  

På grund af at filtret indeholder Aktiv Kul, er det meget effektiv over for lugtgener og kan bruges stort set 

alle steder. 

 

Anvendelses muligheder: 

Som udluftningen til: 

Septiktank 

Nedsivningsanlæg 

Mini renseanlæg 

Faldstammer i ejendomme 

 

Kan bruges i stedet for en vakuumventil 

 

Tekniske data: 

Kapacitet: 1,5 m3/t 

Filter: 220 g Aktiv Kul 

Plasttype: PE 

 

Kul udskiftning fås i løs form i poser. 

 

Montering: 

Monteres direkte i en Ø75 eller Ø110 rørmuffe. 

 

Levetid: 

Det kan være meget svært at fastslå kullets levetid, da det kommer meget an på sammensætningen af de 

lugtende gasser, som går gennem filtret. Baseret på tests kørt på flere hundrede installationer landet over 

har vi dog erfaret, at filtrene holder omkring 2 år. Når et filter er ved at være brugt, det vil sige, når kullene 

er mættet, vil det begynde at lugte igen, og kullene skal skiftes.  



 

11 
 

Mini-filter Ø160 

Vores Mini-filter Ø160 kan bruges til Ø160 mm rør og kan monteres direkte i en rørmuffe.  

På grund af at filtret indeholder Aktiv Kul er det meget effektiv over for lugtgener og kan bruges stort set 

alle steder. 

 

Anvendelses muligheder: 

Som udluftningen til bl.a.: 

Septiktank 

Nedsivningsanlæg 

Mini renseanlæg 

Faldstammer 

Ledningsnet 

Eller i stedet for en vakuumventil 

 

 

Tekniske data: 

Kapacitet: 7 m3/t 

Kul: 500 g Aktiv Kul 

Plasttype: PE/ABS 

 

Når filtret er opbrugt sendes hele filterkroppen til forbrændingen og en ny monteres. 

 

Montering: 

Monteres lodret i en rørmuffe med pakning, brug evt. pakningsfedt for at lette monteringen og sikre, at 

den slutter tæt om filtret.  

Rørmuffer kan købes ved den lokale trælast. 

 

Levetid: 

Det kan være meget svært at fastslå kullets levetid da det kommer meget an på sammensætningen af de 

lugtende gasser, som går gennem filtret. Baseret på tests kørt på flere hundrede installationer landet over 

har vi dog erfaret, at filtrene holder omkring 2 år. Når et filter er ved at være brugt, det vil sige, når kullene 

er mættet, vil det begynde at lugte igen, og kullene skal skiftes. 
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Referenceliste, Forsyningsvirksomheder, spildevand 
Aquagain Odsherred Forsyning 

Assens Forsyning A/S Per Aarsleff A/S Anlæg & Constructions 

Arwos Forsyning A/S Randers Spildevand A/S 

Ballerup Forsyning A/S  Rebild Vand & Spildevand A/S 

Billund Vand A/S Rehau AB 

Bornholm Forsyning A/S Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 

Brdr. Dahl Ringsted Spildevand A/S 

Brønderslev Forsyning "vest" A/S Rudersdal Kommune Forsyning, Kloak A/S 

Caverion A/S Scanpipe A/S 

Desmi Danmark A/S Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 

Dragør Spildevand A/S Skive Spildevand A/S 

Energiforsyningen Køge Solrød Spildevand A/S 

Esbjerg Forsyning A/S Stark, Århus 

Favrskov Kommune Spildevand A/S Stevns Spildevand A/S 

Fredericia Spildevand A/S Silkeborg Spildevand A/S 

Frederikshavn Forsyning A/S Stjernholm A/S 

Furesø Spildevand A/S Svend Sørensens Entreprenør 

Gilleleje Kloak & anlæg Svenska Brunnslock AB 

Goodtech NO Syddjurs Spildevand A/S 

Grundfos Sønderborg Forsyning A/S 

Guldborgsund Forsyning A/S Svendborg Spildevand vand og affald 

Halsnæs Kommune spildevandsvirksomhed A/S Thisted Spildevand A/S 

Hedensted Spildevand A/S Upplandsväsby VA SE 

Hidrostal A/S Vandcentersyd A/S (Odense) 

Horsens Vand A/S Vandrens-Stigsnæs Industripark A/S 

HTK (Høje Tåstrup Kloak) A/S Varde Spildevand A/S 

Hofor A/S Vejen Forsyning A/S 

Ikast-Brande Spildevand A/S Veje Engineering 

Jammerbugten Forsyning A/S Vejle Spildevand A/S 

Jens Dalsgaard – Entreprenør Vesthimmerlands vand 

Jysk Miljørens A/S Viborg Forsyning A/S 

Karlskoga VA SE VPI Vestfold Plastindustri AS 

Kerteminde Spildevand A/S Vordingborg Spildevand A/S 

Klaro NO Växjö VA SE 

Kolding Spildevand A/S Århus Vand A/S 

Lindköping VA SE Xylem Danmark Aps 

Mariagerfjord Vand A/S Örebro VA SE 

Middelfart Spildvand A/S  

Miljø & Processteknik AB  

Morsø Spildevand A/S  

Næstved Kloakforsyning A/S  

Odder Spildevand A/S  



 

13 
 

Referenceliste, Biogasanlæg, tankudluftninger mv 
Bio-trans Schweiz og Nordic Ifm. udstyr, der blender madaffald hos restauranter 

Energi Vegger Dobbeltkammer, passive uden motor 

Gasum AB, Sverige Enkeltkammer, passive uden motor 

Lundsby Biogas, Foulum Enkeltkammer passive såvel som aktive m/motor atex. Dobbelt passive. 

North-tec, Tyskland Dobbeltkammer m/motor atex 

Thorsø Biogas Enkeltkammer, passive uden motor 

Xergi, Støvring Dobbeltkammer, passive uden motor 
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Bilag 1: 

Multikammerfilter størrelse/luftgennemgang 
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Løsningsforslag 
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Passiv ventilation af brønd 
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Aktiv ventilation af brønd 
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IKT test af Brøndkarmsfilter Ø600 
 

IKT – Institut for Undergrunds Infrastruktur – har testet Brøndkarmsfilter Ø600 mod andre produkter af 

samme type. 

 

Vi har lagt en kort dansk version lagt op på hjemmesiden 

https://hybridfilter.dk/CustomerData/Files/Folders/6-pdf/155_ikt-test-dk.pdf  

 

Original testen kan findes på tysk via dette link: http://www.ikt-online.org/comparative-test/odour-filters/ 

 

https://hybridfilter.dk/CustomerData/Files/Folders/6-pdf/155_ikt-test-dk.pdf
http://www.ikt-online.org/comparative-test/odour-filters/

