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KANALFILTERSKÅP

ANVÄNDNING
ABC-FB är en komplett filterenhet med filterkassett,
för montering direkt i cirkulära kanalsystem.

UTFÖRANDE
ABC-FB är som standard tillverkad av förzinkat.
Med ett planfilter G4. ABC-FB är försedd med lock med 
bygellås för filterbyte och inspektion.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Filterbox ABC-FB av 
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 160, utförd i förzinkat. 
Korrosivitetsklass C3. 

MÅTT

Ø d
nippelmått

A B C H

100 160 200 250 200

125 160 200 250 200

160 160 290 250 220

200 160 290 250 290

250 250 340 380 320

315 270 420 410 380

400 315 500 485 500
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OBS!
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Miljövarudeklaration:

PRODUKTINFORMATION
1. Ingående material

Gäller för ABC - FB

Material soM ingår i produkten.
Vi erbjuder flera alternativ på material på våra produkter.

Metallinnehåll Vikt % Tätningsmedel Vikt %
Varmförzinkad plåt >99 Abra Seal & Fix <1

 

2. Produktion 
- Anläggning:  Produktionsanläggningen kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen. 

3. Distribution av färdig produkt
- Transport sker endast med miljöcertifierade transportörer.
- Produkten är tillverkad i Borås.
- Som emballage används trä, wellpapp, tejp och sträckfilm.
- Företaget är anslutet till FTI AB (Förpacknings och tidningsinsamlingen)

4. Användningsområde
- Se användning

5. Byggskedet
- Miljöpåverkan bedöms som obetydlig. Luft- eller eldrivna handverktyg används vid montering. 
Fastsättning sker med fästdon (skruv). Farligt avfall uppstår ej. Produkten används i sin helhet.

6. Bruksskedet 
Ingen känd miljöpåverkan.  

7. Drift och underhåll 
Genom regelbunden kontroll och underhåll får plåten goda förutsättningar för en  
lång livslängd. Besiktning av produkten/plåtytan ska ske minst en gång om året.  
I de flesta fall inskränker sig underhållet till att man behöver tvätta produkten med en mild  
vattenlösning några gånger under dess livslängd.  Vid ommålning används rekommenderade  
målningssystem. Som förbehandling räcker det med tvätt med en mild 5 % alkalisk vattenlösning.
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