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Ontstoffingsunit op maat
Kenmerk

Voor elke toepassing een passende
oplossing

ONTSTOFFINGSUNIT OP MAAT
Als systeempartner bieden we u niet alleen standaard filtersystemen maar ook, met onze uitgebreide knowhow, het juiste
ontwerp voor elk individuele totaalconcept voor stofafzuiging en product-terugwinning.
In het kader van de gevaren voor de menselijke gezondheid als gevolg van fijnstof en zwevende deeltjes in het bijzonder,
zullen de eisen en wetten in de toekomst blijven toenemen. Interfilter B.V. streeft ernaar aanzienlijk onder de wettelijke
grenswaarden te blijven door het gebruik van innovatieve technologie, waardoor klanten de langst mogelijke beveiliging
krijgen.
Afhankelijk van de industrie en de gebruikte methode, kunnen zeer verschillende ontstoffingsproblemen worden opgelost.
De Interfilter-filtersystemen passen zich dan ook tot het laatste detail en de specifieke behoefteprofielen aan. Of het nu gaat
om chemicaliën, metaalbewerking of de voedingsmiddelenindustrie; elke industrie heeft zijn eigen ontstoffingsproblematiek.
Dit hangt onder meer af van de toepassing. Werken met stenen en zand resulteert in heel andere stof dan zagen van hout,
het saneren van asbesthoudende gebouwen of het malen van granen.
ADVIES EN DIENSTEN
Interfilter B.V. ondersteunt u bovendien met uitgebreide services. De levering van originele reserveonderdelen is daarom net
zo belangrijk als de training van uw personeel en het juist wisselen en afvoeren van gebruikte filterelementen. Een van onze
meest consistente services is de permanente zuiverheid van uw (proces)-lucht. Heeft u Interfilter-filters al in gebruik, dan
kunt u ons eenvoudig raadplegen als er vragen zijn. Uiteraard geldt dit ook voor filters van andere fabrikanten waarvan we de
veiligheid en de stand tijd graag voor u testen.
UITGEBREIDE SERVICE:
• Inspecties
• Onderhoudswerkzaamheden, onderhoudscontracten
• Wijziging van de toegepaste filterslangen
• Reparaties aan filters en leidingen
• Filterconversies en filtermodernisaties
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