
Luftrensning
 Turbovent LuftVasker



 

TLV vasker effektivt luften for støv.

TLV renser luften i rodfrugtindustrien -kartofl er, -gulerødder, -løg o.l.

TLV giver et bedre og sundere arbejdsmiljø og letter rengøringen i 

produktionen.

TLV  afl everer det snavsede vand i et rensningssystem og genanvender 

det rensede vand, vandforbruget er dermed ganske lille.

TLV luftvasker er patenteret.
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TLV Luftrensning

Luften suges ind ca. 30 cm 

over gulvet.

TLV’en 

renser 

luften for 

støv.

En fi n 

vandtåge 

lægges ud 

i rummet, 

og presser 

støvet ned 

mod gulvet.

Rensnings-

anlæg

•

TLV funktion i kartoffelsorteringshal
Kartofl er der oplagres til pakning og videre forarbejdning har en temperatur på ca. 4 °C

Det betyder, at luften omkring kartofl erne vil søge mod gulvet.

Den termik der ligger i at luften, når den er koldere end rum luften, søger mod gulvet udnyttes i 

TLV luftvaskeren.

For at få støvet til at søge mod gulvet, og dermed rense luften, er det nødvendigt, at støvet gøres 

tungere end luften.

Dette gøres ved at lægge en fi n vandtåge over hele rummet, hvor der arbejdes. Den fi ne vandtåge  

lægges øverst i rummet og støvet presses mod gulvet.

Da luften nu er presset ned mod gulvet, vil den bevæge sig hen mod TLV’en, som netop suger ca. 

30 cm. over gulvet.

TLV’en suger en passende mængde luft, ca. 3000 m3/timen, gennem en tæt vandtåge og optager 

næsten 100% af den støv der er i luften.

Støv og vand adskilles i toppen af TLV’en, den rene luft sendes ud i rummet, og TLV’en er igen klar 

til at presse rumstøvet mod gulvet.

Det støvmættede vand samles op og ledes gennem et rørsystem til et rensningsanlæg, som 

adskiller vand og slam. Slammet ledes ud på marken og vandet genanvendes i TLV’en i op til 8 

timer, hvorefter der tilføres nyt vand.



Rensningsanlæg
Gennem et rørsystem ledes det støvmættede 

vand til et central rensningssystem. Systemet 

er monteret i et skab, og skal blot tilsluttes 

strøm, vand, tilløb og afl øb.

Systemet består af en hydrocyklon som 

adskiller vand og slam, samt pumpe og 

selvrensende fi lter.

Systemet er fuldautomatisk og kræver et 

minimum af vedligeholdelse. Som standard 

kan systemet rense vandet fra 1-4 TLV’er, men 

kan nem udbygges, hvis der er behov for fl ere 

TLV’ere.

Befugnings-

kammer hvor 

støvet bindes til 

vanddråberne

Dyser. Der 

forstøves 200 

liter vand i 

timen.

Opsamlings-

bakke til vand.

Vejen til et godt indeklima
I rodfrugtproduktioner overstiger støv-

koncentrationen nemt mere end 3 gange 

den tilladte grænseværdi, som er 3mg/m3. 

Ved opsætning af TLV luftvaskere holdes 

støvkoncentrationen under grænseværdien, og 

luften i produktionen føles frisk.

Målinger viser at den gennemsnitlige 

fugtighed hæves med ca. 5% rf. Forøgelsen 

af fugtigheden gør at større støvpartikler, som 

ikke er luftbårende, ændrer karakter så de ikke 

hvirvler op når der f. eks køres med truck i 

produktionen.

Produktionen bliver nemmere at rengøre, 

dels er støvmængden mindre på gulv og 

maskiner, og dels hvirvler støvet ikke op under 

rengøringen.

Da luften i produktionen recirkuleres er det 

vigtigt at det ikke giver anledning til træk 

i opholdszonen. Lufthastigheden bør ikke 

overstige 0,4 m/s. Med TLV luftvasker er 

lufthastigheden målt til 0,2 m/s.   

Bøjle til ophæng 

i loft.

Separerings-

kammer og 

ventilator. Her 

adskilles vandet 

fra luften.



Ved fyraften lukkes vaskevandet ud 

og frisk vand tilføres næste dag når 

anlægget starter op.

TLV’en kan nemt placeres selvom 

pladsen er trang, her mellem silo 

og transportbånd.

TLV i praksis

Producent

Turbovent Environment A/S • Nordvestvej 3 • DK-9600 Aars

Tlf. +45 98623311 • Fax. +45 98621354

e-mail: info@turbovent.dk

www.turbovent.dk

Forhandler

TLV’erne er konstrueret således, 

at de ikke generer trafi kken i 

produktionen. 
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