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Hvordan vælger man den rigtige løsning

Mest sandsynligt :

 Gør som man plejer
 Kigger på priser
 Følger flokken
 Lytter til kollegaers 

anbefalinger

Mindre sandsynligt:

 Går imod flokken
 Trodser anbefalinger
 Kigger på 

energiforbrug
 Beregner 

levetidsomkostninger



Hvordan vælger man den rigtige kompressor ?

10 års livstidscyklus



Oliefrie trykluft 

Sygehus sektoren
Pharma- og Fødevaresektoren



LENTO Oliefri Skruekompressor fra ALMIG



LENTO Oliefri Skruekompressor

• 1 trins 
vandindspøjtet 
luftende

• Producerer selv 
vand som 
udskiftes 
kontinuerligt

• Lave produktions 
temperaturer,    
30 grader ved 
normal drift



Filtrering og tørring af trykluft
giver 

medicinsk luft



Trykluft efterbehandling

Atmosfærisk luft indeholder blandt andet partikler, vand, olierester 
og nitrøse gasser.

1 m3 luft indeholder efter danske forhold

• 5-40 mg/m3 vand i dampform
• Over 1 mio partikler
• Aromatiske forbindelser

1. Cyklon
2. Filter
3. Køletørrer
4. Adsorptionstørrer
5. Mikrofilter
6. Kulfilter
7. (sterilfilter)



Standarder for luftkvalitet APM

FSD rev. 2012

ISO 8573-1.2010

Ph.EUR 10th Ed. - 2020



Hvornår udfører man analyser af 
luften på sygehuse?

Ved opstart af nyt anlæg samt 1 gang årligt måles
kvaliteten iht. Ph.EUR 10th Ed. – 2020

Ved ny rørforbindelse eller ombygning foretages 
partikelmåling iht. ISO 8573-1 2010 ved fjerneste 
udtag



Partikler i trykluft

Hvordan måler vi det ?

Den nyeste 
teknologi gør det 
muligt at påvise 

antallet af partikler
i de størrelser som 

standarden 
foreskriver 

(ISO8573-1.2010)



Medicinsk 
standard



Klassificering af rørsystemet jf. 
ISO standarden



Analyser af medicinsf luft jf. 
standarden for medicinske gasser



Hvad koster analyser ?
Analyser & rapporter er som regel en del af  
serviceaftaler, derfor forhandles priser ofte 

individuelt

DTI A/S udfører 3. parts analyser
Ikke kun på egne anlæg

Partikelmåling iht. ISO8573-1 2010
kr. 9.000.- pr. målested

Medicinsk analyse iht. Ph.EUR 10th Ed. – 2020
Kr. 8.500.- pr. målested



Det kan

Dansk Trykluft Industri

• Analyser af trykluft i henhold til standarder

• Partikeltælling i gasarter

• Trykluftkapacitets- og energianalyse AIRSPY

• Lækagemåling på distributionssystemer



Energi analyser 

Hvor ofte, - og på 
hvilke installationer 
tænker vi 
energiforbrug ?



AIRSPY  - energiforbrug



AIRSPY  - energiforbrug
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