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LUFT BEHANDLING



JIMCO A/S, är företaget bakom några av världens 
mest unika luft- samt avlopps renings och 
sterilations lösningar.

Efter att ha designat det första luftreningsaggrega-
tet i 1993 har JIMCO inte sett sig bakåt. 
Idag levererar företaget sina produkter till ett stort 
antal fabriker och institutioner över hela världen. 
Kundbasen omfattar fabriker inom
livsmedelsindustrin, storkök, reningsverk,
kläckerier, skolor och äldreboenden. 
Kort sagt genomför JIMCO A/S alla typer av 
projekt – stora som små.

Grunden för JIMCO A/S produkter kombinerar 
sunt förnuft med innovativt tänkande. 
Det är därför inte en tillfällighet att JIMCO 
levererar luftbehandlingsenheter till några av de 
största kedjorna i världen, inklusive McDonald’s, 
McCain,  Scandic  Hotels,  Danish Crown etc.  

De ursprungliga luftreningsanläggningarna som 
producerades av JIMCO A/S kombinerade två
 viktiga  egenskaper  för  alla storskaliga  kök  eller  
produktionsföretag.   Samtidigt som de eliminerar 
eventuell lukt nedbryter de också fett och olja 
som sätter sig fast i luftkanalerna.

Praktiskt innebär detta att Jimco A/S erbjuder ett 
enkelt och effektivt sätt att behandla luft både i 
och utanför byggnader. Samtidigt minskar 
reduktionen av luftföroreningarna brandrisken 
med upp till 95 procent.

JIMCO A/S utvecklar kontinuerligt nya 
produkter för att tillgodose tidens ständigt 
strängare krav. Till exempel har fokusen på ett 
bättre inomhusklimat inspirerat JIMCO A/S att 
utveckla ett speciellt luftsteriliseringssystem, som 
kan användas var som helst – på dagis och skolor, 
på museer, sjukhus och vårdhem.

I korthet, var som helst där ren luft  och  
nedbrytning  av  bakterier är viktigt.

INNOVATION OCH DRIFT

FUNKTIONELLA PRODUKTER
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TEKNIKEN



Med hjälp av UV-C-teknik har JIMCO A/S 
specialised i eliminering av mikroorganismer och 
lukter.

Under många år har JIMCO A/S utvecklat och 
tillverkat luftreningssystem speciellt för reduktion 
av fett och luktgenerande luft från fabriker som 
arbetar med höga temperaturer (stekning,  
kokning  och friteringsprocesser).

JIMCO-systemer är baserade på UV-C & Ozone 
teknologi som resulterar i kall för-bränning av 
organiskt material från en process som kallas
fotolytisk oxidation. Processen lämnar inga skad-
liga rester.

På grund av högre krav till hygienen inom               
livsmedelsindustrin blir användningen av 
UV-C-ljus, för att eliminera mikroorganismer, t.ex. 
bakterier,  svamp och vira  allt  vanligare.

Att använda UV-C-ljus för att eliminera 
mikroorganismer i luften är en teknik som har 
varit känd i årtionden. UV-C-ljus minskar den 
totala mängden mikroorganismer i rummet genom 

att bryta  DNA-bindningarna i organismerna.
Inom livsmedelsindustrin har intag av desinficerad 
frisk luft tillsammans med bakteriedödande 
lampor installerade i kylarnas luftkanaler en enorm 
effekt (kylare för bröd är bara ett exempel).

UV-desinfektion – baserat på en exakt beräknad 
strålningshastighet – håller process-luften fri från 
microorganismer och lever där-med upp till lokala 
regler.

JIMCO UV-C sterilisering förbättrar 
hygienstandarden.

En mindre smittspridning med mikrobiologi som 
kommer in via de vanliga luftkanalerna som 
används i produktionsområdena, kan leda till 
dåliga produkter eller en återkallelse av varorna – 
med en för företaget dyr åtgärd som följd.

För att undvika detta bestämmer sig ett stadigt 
ökande antal företag för att sterilisera 
processluften med UV-C-ljus.
 

Beroende på den beräknade UV-C-dosen kan en 
99,9 % eliminering av alla mikro-organismer 
uppnås. Tillsammans med PLC-kontroll försäkrar 
speciella UV-C-sonder, utvecklade av JIMCO A/S, 
att UV-C-ljuset är 100% effektivt.

Förutom sterilisering av rumsluften kan 
UV-C-sterilisering också förbättra 
hygienstandarden i andra bearbetningsområden 
t.ex. tansportband i fräsar eller under 
förpackningsprocesser 
(transportband, omslagsfilmer etc.).

BEARBETA LUFT UTAN MIKROORGANISMER 

STERILISERING UPP TILL 99,9%
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FLO-P  
processen

Efter tre sekunders behandlingstid i 
kanalen släpps renad luft ut till 
omgivningen från luftutsläppet.

Luften går genom fotolys 
oxidationsprocessen som bildas av de 
speciella JIMCO UV-C-lamporna och 
delar upp molekylerna som är i luften 
för bättre oxidation. Kombinationen av 
UV-C-ljus och syre (O2) genererar ozon 
(O3) för att oxidera resten av 
partiklarna för att slutföra 
VOC-behandlingen.

Teknikområde bakom dörrarna.

UV-C reaktions kammare.

Primärluften passerar genom ett 
baffelfilter för att separera vatten- och 
fettdroppar. Luften passerar sedan över 
kondensblocken, vilket orsakar 
ytterligare fett- och vattenavskiljning 
från luftströmmen.

Luftjusteringssystem för sekundärluft 
som används för kondensering och 
temperaturreglering av primärluften.

Primärluften blandas med 
sekundärluften för att få rätt syrenivå 
och temperatur för den fotolytiska 
oxidationsprocessen. 

Varm primärluft från processen går in i 
botten av FLO-P.



Livsmedelsindustri

• Livsmedelsindustri 

• Snabbmatsprodukter

• Fiskeprodukter 

• Slakteriprodukter 

• Brödprodukter 

• Chips produkter 

• Sterilisering/desinfektion

Snabbmats prudukter

• Fisk produkter

• Slakteriprodukter 

• Brödprodukter 

• Chips produkter 

• Sterilisering/desinfektion

Kommunala anläggningar 

• Centrala reningsverk för avloppsvatten 

• Pumpa brunnar 

• Komposteringsanläggningar 

• Deponeringar

• Slamtorkar

Djurhållning 

• Sterilisering av inkommande luft 

djurbesättningar

Destruktion av djur

• Kött- och benmjölsproduktion

Foder 

• Produktion av djurfoder 

• Fiskmjöl – och fiskoljeproduktion

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING AV JIMCO 
LUFTRENARE I PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

 

ANVÄNDINGS-
OMRÅDEN
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FLO-K SYSTEM



JIMCO LUFTRENINGSSYSTEM TYP FLO-K

JIMCO Luftreningssystem typ FLO-K används för 
ett stort antal olika områden med 
lufttemperaturer lägre än 45OC.

FLO-K-systemet kräver inte sekundär luft för att 
kyla den primära luften som ska behandlas. 
Processen kallas fotolytisk oxidation, vilket innebär 
att den förorenade luften utsätts för en 
kombination av UV-C-ljus och ozon. 
Föroreningarna i luften oxideras eller 
kallförbränns.

Lukter och organiska partiklar i luften reduceras 
till ett absolut minimum. Den typiska minskningen 
av OU/m3 är i ca.90–98%.

Reaktionskammaren i ett JIMCO FLO-K-system är 
tillverkad av syrafast rostfritt stål (316) och 
innehåller ett antal JIMCO Photozonelamps™. 
Dessa är dimensionerade för den luftvolym du vill 
rengöra.

FLO-K-systemet kan pecialdesignas för 
anlägg som har ammoniak i luft som avges.

Systemet är en kombination av en skrubber och 
fotolytisk oxidationsenhet. Skrubbern är gjord 
med automatisk pH-justering eftersom 
ammoniak lätt samlas i vatten med lågt pH-värde.

Denna typ av system är mycket lämpligt för 
rensning av luftutsläpp från bl.a. 
kompostanläggningar, centrala avloppsstationer, 
biogasanläggningar etc.
 

En nyutvecklad produkt har gjort det möjligt att 
rensa luften som avges från rökugnar mycket 
framgångsrikt. Erfarenhet och analyser har visat 
att det kan uppnås en rensningseffekt på ca 95%.

UV-C & Ozone-tekniken används tillsammans 
med en katalysator som innehåller aktivt kol. 
Tester har visat att överskott av ozon som 
produceras av FLO-K-systemet regenererar de 
aktiverade kolelementen.
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JIMCO industriella system utrustas normalt med 
PLC-styrenheter som innehåller modem och 
larmsignaler.

JIMCO FLO-K-system kan användas tillsammans 
med automatiska CIP-rensningssystem. 
CIP-systemet styrs från en PLC-styrenhet för att 
programmera rensnings sekvensen efter behov.

JIMCO- och CIP-leverantörerna har gemensamt 
valt ut de mest miljövänliga tvättmedlen för 
rensningsprocessen.

FLO-K-systemer produceras och levereras till 
olika uppgifter. Systemet kan installeras i en
kombinerad utluftningskanal från olika processer 
som används vid produktion av till exempel 
färdigrätter.

Det kan utformas för att behandla ett luftflöde 
från: 0-55.000 M3/h.

Det finns många användningsområden 
för JIMCO FLO-K-systemet, t.ex.

 Offentliga avlopps- & avloppsanläggningar

 Pump stationer

 Livsmedelsbearbetningsanläggningar

 Spannmåls- & foderfabriker

 Stall & djurparker

 Farmaceutiska / kemiska produktionsenheter

 Biogas anlägg

 Destruktionsanläggningar

 Etc.

JIMCO FLO-K-systemet kan kombineras med 
en vattenskrubber i system med stor 
ammoniakhalt.

Ammoniaken rensas lätt ut ur den 
förorenade luften. Luften rensas innan den 
kommer in i UV-C-reaktionskammaren.



 

FLO-P SYSTEM

FLO-P luftreningssystem tillverkas normalt efter 
kundens specifika krav. Det är i huvudsak två 
överväganden grunder vid utformningen av 
luftbehandlingssystemet.

Det första steget är att beräkna enhetens storlek 
för att framgångsrikt behandla luften. 
Detta baseras på processluftens organiska 
innehåll, lufttemperaturen, luftflödet, fett- och 
luktdestruktionskrav, etc.

Det andra steget är att beräkna installationen 
storlek så att den uppfyller utrymmeskraven, 
eftersom platskrav ofta är ecentiellt i 
framställningsanläggninga.

JIMCO A/S har genom åren konstruerat enheter 
som monteras på golv, utvändig tak, på väggen 
eller inne på taket för att passa alla våra kunders 
installationskrav. Tillgång till underhåll är också 
viktigt i övervägningen.

JIMCO 
LUFTRENINGSSYSTEM 
TYP FLO-P

JIMCO A/S mottog i 2000 EUs miljöpris för 
utvecklingen av:

FOTOLYTISK 
OXIDATION
SYSTEMET
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REFERENSER
FLO-K SYSTEM DANPO AARS (DK)

Luftbehandling på 20,000 m3/h. 
Luktreduktion från förbränningsugn för kycklingprodukter. 
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KLAASPUUL (NL)
Luftbehandling på 12,000 m3/hr. Luktreduktion vid kokning av räkor.

BIOIBERICA (DE)

Luktreduktion från läkemedelsfabrik. 
Luftbehandling på 18,000 m3/h
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REFERENSER
FLO-K SYSTEM JUNKERS UND MULLERS (DE)

Luktreduktion från textil tillverkning.
Luftbehandling på 18,500 m3/h

14



AARHUS KARLSHAMN (DK)

Luftbehandling vid produktion av matolja. 
Luktreducering
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REFERENSER
FLO-K SYSTEM

McCAIN (UK)

Luftbehandling vid produktion av chips.
Totalt 32,000 m3/hr.
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VON PEIN GMBH (DE)

Luftbehandling vid benmjöls produktion.  
Luktreduktion 20,000 m3/hr.

NAGEL GMBH (DE)

Luftbehandling vid produktion av Biodiesel.  
Lukt reduction. 20,000 m3/hr.
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REFERENSER
FLO-K SYSTEM

SARIA STUTTGART (DE)

Uttsläpp från luftreningsanläggningar.
Totalt 6,000 m3/hr.
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JIMCO TEKNOLOGI

MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR
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KIM’S A/S (DK)

Luftbehandling av: 10,000 m3/hr.
Luktreduktion från chipsproduktion.

 

REFERENSER
FLO-P SYSTEM
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GORTONS IN BOSTON (US)

Luftbehandling från friteringslinjen. 
Lukt- och fettreducering från 4 fritöser. 

Automatisk reningssystem

Fläck placerad på taket

PLC kontrolll

2120



DANPO FARRE (DK)

                                           Luftbehandling från 4 friteringslinjer. 
   Luktreduktion vid kycklingkokning.

Kontroll tavla 
Automatisk CIP renings enhet

 

REFERENSER
FLO-P SYSTEM
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KADI INTER SNACK (CH)

Luftbehandling av 7,000 m3/hr.
Luktreduktion från chipsproduktion.

FENLAND FOODS (UK)

Luftbehandling vid färdigrätts processer.
Totalt 7,000 m3/hr.
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AGRARFROST (DE)

                           Luftbehandling från friteringslinjer.  
 Luftbehandling av 5.600 m3/h.

 

REFERENSER
FLO-P SYSTEM

24



OCEAN CUISINE IN BOSTON (US)

Innan montering

Luftbehandling från friteringslinjer.
Lukt och fett reduktion från två frityrmaskiner.

Efter montering
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SALADWORKS (UK)

Luftbehandling vid färdigrätts processer.                                          
Totalt 7,000 m3/hr.

 

REFERENSER
FLO-P SYSTEM
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Världsomspännande patent på 
JIMCOs teknologi.

 

UTMÄRKELSER
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EU:s Miljöpris för renare teknik.
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UV-C AND OZONE SOLUTIONS FOR THE FUTURE
EUROPE · NORTH AMERICA · SOUTH AMERICA · AFRICA · ASIA · MIDDLE EAST

JIMCO TEKNOLOGI REFERENSER

Mjølbyvej 7  ·   DK-5900 Rudkøbing  ·   Danmark  ·   Tel: +45 62 51 54 56  ·   E-mail: jimco@jimco.dk

JIMCO.DK
JIMCO.DK

INDUSTRI LÖSNINGAR 
FÖR FRAMTIDEN

MILJÖVÄNLIGA


