
INDUSTRIEL
PROCESUDSUGNING

SVE J SEKAB INER
GEOVENT leverer kundetilpassede svejsekabiner, 
svejsevægge/afskærmning og støjdæmpning til
f.eks svejseøer.
Det kan være enkle vægge af forskellige typer 
plade forsynet med forhæng, eller mere avance-
rede vægge med tag og midtersøjle til fremføring 
af luftarter, el og ventilation.
Er der krav om støjdæmpning, leveres kabinerne i 
et modulbaseret, sandwichopbygget panelsystem 
med glat eller perforeret plade på yder- og inder-
side, samt stenuld imellem.

Vi har deltaget i en lang liste af projekter, fra domicil-
byggerier med showroom og produktion, til tekniske 
skoler og militære installationer – store som små.

Vi har arbejdet med procesudsugning og ventilation 
i næsten 50 år. Vi har derfor en bred erfaring og har 
igennem årerne set det meste. Kundetilpassede slibe-
borde, udlæggere og sugearme, ventilatorer, mundstyk-
ker, for blot at nævne nogle få områder, hvor vi er 
”eksperter”.

P ROJEKT E R

REN LUFT - REN FORNUFT

G E O V E N T  A / S

GEOVENT A/S tilbyder hurtig levering af både 
store og små ventilationsløsninger, derfor er vi 
lagerførende i en lang række produkter og kan 
hurtigt løse kundespecifi kke opgaver. Vi råder 
over alsidige og moderne produktionsfaciliteter, 
samt et kompetent personale.
Vore produkter sælges gennem et professionelt 
netværk af forhandlere i både ind- og udland.

GEOVENT A/S er en dynamisk virksomhed spe-
cialiseret i udvikling og produktion af avanceret 
industriel ventilation.
Siden 1968 har GEOVENT opbygget et stort 
knowhow inden for området.
GEOVENT producerer udsugning og ventilations 
løsninger til mange brancher: autoværksteder, 
industrien, fagskoler, kraftværker, laboratorier, 
skibsfart, forsvaret og redningstjenster.
Alle vore produkter opfylder gældende krav til 
effektiv og miljørigtig luftbehandling

GEOVENT A/S
Hovedgaden 86 - DK-8831 Løgstrup - Denmark

Tlf.: (+45) 8664 2211 - salg@geovent.dk

www.geovent.dk



VENT I LATORER
Geovent tilbyder et bredt udvalg med kapacitet op 
til 24.000 m3/t.
Ventilatorerne kan leveres som:

•  Centrale og decentrale ventilatorer
•  Mobile ventilatorer
•  Energispare ventilatorer
•  To-hastigheds motor
•  Motor med 6 og 8 poler
•  Med frekvensomformere
•  Høj temperatur ventilatorer
•  Rustfri eller plast

UDSUGN INGSARME

L A G E R

F I LTRE
Geovent fører et bredt sortiment af fi ltre for
procesudsugning.
Inden for industrien, er det typisk større og
mindre fi ltersystemer for svejserøg eller slibestøv, 
men også fi ltre for spåntagning, hvor der skal
håndteres olietåger.
Desuden har vi erfaring med håndtering af en bred 
vifte af forskelligartet støv fra industri processer.
Filtre kan leveres med automatik, som centrale 
eller decentrale løsninger, og forskellige former for 
opsamlingssystemer.
Vi har erfaring til at rådgive dig til den rigtige 
løsning.

A U TOMAT IK

P U N K T U D S U G N I N G

A GG R E GATE RAT E X  P R O D U K T E R

F I L T R E

H Ø J VA K U U M

P R O D U K T I O N

Geovent udsugningsarme til industri og laborato-
rier er kendetegnet ved stor fl exibilitet, hvilket gør 
dem nemme at placere og anvende til punkt-
udsugning. Standard op til 8 meter ved brug af 
udlæggerarm.
Dimensioner: ø50 - ø200 mm

•  Wing arm
•  Compact arm
•  ASA arm
•  Flexi arm (velegnet til laboratorier)
•  Perma arm (velegnet til laboratorier)
•  Fåes med lys og spjæld

Højvakuumanlæg kan leveres som en samlet
enhed eller som separate enheder.
Anlægget er idéelt til at fjerne partikler fra
forurenende processer.

Der er mulighed for at udbygge anlægget med 
forfi lter til at opfange de største partikler.
Derudover føres et stort tilbehørs program
bl.a. slanger, rør og fi ttings. 

Vi tilbyder et bredt sortiment af aggregater, her-
under store modulbyggede aggregater, hvor vi 
kan skræddersy aggregatet ned til mindste detalje, 
så det altid passer til jeres behov – til konkur-
rencedygtige priser naturligvis. Aggregaterne er 
EuroVent certifi ceret.

Desuden tilbyder vi vores GRTU, et decentralt 
ventilationsaggregat, med roterende varmeveksler, 
EC ventilatorer og avanceret styring. Løsningen har 
typisk lavest mulige TCO, uden at det går ud over 
energirammerne, og passer godt ind på værkstedet 
eller lageret.

Geovent tilbyder et stort udvalg af ventilations-
automatik, der i de fl este tilfælde hurtigt tjener 
investeringen hjem igen.

Ud over at spare på energien, øger fl ere af løs-
ningerne betjeningskomforten, enten ved at gøre 
betjeningen lettere eller ved at reducere støjen.

•  Frekvensomformere
•  MultiBox III
•  AirBox III
•  PowerBox III
•  AirBox Lite
•  Power Smart II

Alle ATEX-produkter fra Geovent er fremstillet i 
henhold til direktivet 2014/34/EU, tidligere 94/9/EF.
Zone-klassifi ceringer i danske virksomheder er den 
enkelte arbejdsgivers ansvar, og kan ofte udarbej-
des i samarbejde med den lokale brandmyndighed.  

For yderligere information omkring ATEX kan der 
henvises til AT-vejledning C.0.9 vedr. støveksplo-
sioner, eller til vores hjemmeside, www.geovent.dk.

Vi har ventilator, fi ltre, arme og højvakuum i ATEX.

H OSES
Geovent has a large range of hoses that can solve 
every job.
In some cases, a hose is needed for simple trans-
portation of air and smoke, other times a hose is 
needed for the transportation of dust and particles 
from e.g. a grinding process. Some need hoses for 
use in high temperature applications extracting 
exhaust gas from high powered engines.
We sell all kinds of hoses.


