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Pressmeddelande, 18 januari 2022 

Effektivare luftfilter med ny design 

Semcon stöttar Absolent Air Care Group i utvecklingen av en ny typ av modulärt 

kolfiltersystem för luftrening. Med hjälp av användarstudier och expertis inom 

bland annat produktdesign, mekanikkonstruktion och flödesberäkning har Semcons 

team tagit fram en ny design som både gör filtren mer effektiva och enklare att 

hantera.  

Absolent Air Care Group är specialiserade på filter som renar förorenad luft från 

oljedimma, oljerök, gas och/eller stoft som genererats från olika 

tillverkningsprocesser. Med Semcons hjälp utvecklar företaget nu nästa 

generations modulära kolfilter för luftrening utifrån ett patenterat koncept. 

Semcons team har tittat på hur hanteringen av de nya kolfiltren kan förbättras 

utifrån områden som ergonomi, luftflöde och produktionsteknik. 

– Med en effektiviserad design av kolfiltren får fler filter plats i varje skåp, 

eller modul, och med hjälp av användarstudier blir de dessutom enklare att 

hantera vid tömning, säger Stefan Banér, Technical lead och Projektledare på 

Semcon Studios.  

Semcon Studios är Semcons tvärfunktionella utvecklingsavdelning och fungerar som 

en förlängd R&D-avdelning till kunden.  

I projektet driver Semcon teknikutvecklingen utifrån kundens behov och bidrar med 

kompetens inom projektledning, industridesign, mekanikkonstruktion, ergonomi, 

flödesberäkning och produktionsteknik. Projektet beräknas pågå till mitten av 

2022.  

Läs mer om Semcons expertis inom produktutveckling. 
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