
Bakeri

Gjennom å sirkulere luften gjennom 

et høyeffektivt filter renses luften for 

melstøv.

En eller flere AirCubes kan monteres i taket 

i bakeriet med regulator på veggen.

LUFTRENSERE

Sats på et arbeidsmiljø  

uten melstøv

DC AirCube og DC AirCube 

2000 er luftrensere med stort 

bruksområde.

Ved å sirkulere luften gjennom et 

høyeffektivt HEPA-filter, renses 

luften i rommet ved at melstøvet 

som er skadelig for helsen fjernes.

De mest skadelige partiklene er 

de som er så små at de ikke er 

synlige for øyet.

Våre luftrensere er konstruert for 

å skille ut skadelige partikler helt 

ned til 0,3 mikrometer.

DC AirCube og DC AirCube 

2000 er et utmerket supplement 

til punktavsug.

DC AirCube og DC AirCube 

2000 er populære valg i bakerier 

da de renser luften og filtrerer 

bort helsefarlig melstøv.

DC AirCube 2000 DC AirCube

AirCube 2000

Vår nye luftrenser DC AirCube 2000 er en kompakt og 
robust konstruksjon med en luftgjennomstrømning opp 

til 1800 m3/h. Dette gjør den til en av 
markedets kraftigste 1 fas luft-

rensere.
Den litt mindre luftren-
seren DC AirCube har en 
luftgjennomstrømning på 
400 m3/h.
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Mel sees gjerne på som et 
ufarlig produkt og ikke til å 
sammenligne med asbest og 
kvartsstøv. 
Nyere forskning viser 
derimot at mel er helsefarlig 
å puste inn i luftveiene. 
Arbeidstilsynet påviser 
at innåndning av 
melstøv er helseskadelig, 
ettersom det forårsaker 
de fleste rapporterte 
arbeidsskader med astma og 
allergisymptomer. 
Eksponering av melstøv kan 
forårsake pustebesvær som 
irritasjon i luftveiene, kronisk 
hoste og astma. Andre 
symptomer er rennende nese 
og kløende øyne.

Hvert sted hvor melet 
virvles opp plasseres det ett 
punktavsug. På denne måten 
fanges melet inn ved kilden 
i stedet for å spres i rommet.
Alt utstyr og innredning 
rengjøres regelmessig for mel 
og støv med høyeffektive 
punktavsug. Resultatet 
blir en renere og sunnere 
arbeidsplass.

 
 
 
 
 
 

35 ÅRS ERFARING  
MED STØV 
Dustcontrol har løst 
problemer med støv i over 
35 år som produsent av 
ulike avsugsystemer. 
Vi baserer løsningene på et 
godt utformet modulsystem 
som gjør at vi kan 
skreddersy avsugsystemet 
for nettopp ditt behov.

MELSTØV ER EN 
HELSERISIKO

Dustcontrol tilbyr den 
totale løsningen med 
filtrering av partikler, 
rørsystem, installasjon, 
service og selvfølgelig 
kundetilpasning.

Sats på et arbeidsmiljø fritt 
for melstøv!

Grenseverdien for melstøv er 3 mg/m3.
Det svenske arbeidstilsynet har laget noen tiltak for å 
minske melstøv.

HVORDAN FORMINSKE EKSPONERING AV MELSTØV?

Anbefalte tiltak: 

• Lokk på eltemaskinen

• Punktavsug på de stedene der det er mest støv 

• Rengjøringsrutiner som går på å støvsuge og 
bruke fuktig klut

• Strø melet på bakebordet i stedet for å kaste det

• Godt vedlikehold av ventilasjonsanlegg for 
optimal funksjon

PUNKTAVSUG

Vår sentralenhet  
DC 11-Module tilpasses net-
topp dine behov ved hjelp av 
en rekke valgmuligheter.
Fleksibiliteten er stor når 
det gjelder å skreddersy et 
avsugsystem.

DC 11-Module


