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ANVÄNDNING
ABC-KFSK är ett kanalfilterskåp avsett för kassett och 
kompaktfilter med rambredd upp till 300 mm.

UTFÖRANDE
ABC-KFSK tillverkas vanligen i förzinkat. Korrosivitetsklass 
C3. Tillverkas som standard i 750 mm längd för 
kassett/kompaktfilter med rambredd upp till max 300 mm.
ABC KFSK levereras i oisolerat enkelväggsutförande med 
en servicelucka som är dubbelmantlad och värme/
kondensisolerad som standard.
 

ABC–KFSK 
KASSETTFILTERSKÅP

ABC-Manometer - Tryckmätare
Manometer för att indikera filterbyte. 
Mäter tryckfall över filter.

ABC-ÖGKC, konad övergång 
till spirorör-nippelmått.

TILLBEHÖR

Serviceluckan är högerhängd som standard, 
alternativt utförande är med vänsterhängd lucka. 
Luckan är försedd med sprintgångjärn och låses 
med ABC-JH lås. Tryckmätningsnipplar ingår. 
I standardutförande tillverkas ABC-KFSK med 20 
mm PG-anslutning för kanalmontage, alternativt 
utförande är med 40 mm flänskant. 
ABC-KFSK är som standard utrustad med 
excenterlåsning för kassett/kompaktfilter  
upp t.o.m. 300 mm längd.
Avsett användningsområde är för kassett/ 
kompaktfilter med kol eller kemikaliemedia.

DRIFT OCH UNDERHÅLL 
Genom regelbundet 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.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Kemfilterskåp ABC-KFSK av 
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 610x610/750, utförd i förzinkat. 
Korrosivitetsklass C3. PG-anslutning.
Gejdanslutning. Excenterlås.

MÅTT

Storlek ABC-KFSK
Vikt kg              

exkl filter   
Bredd Höjd

Längd
PG/F40 
750/800

310x310 16 310 310 750/800

310x620 24 310 620 750/800

620x310 24 620 310 750/800

620x620 32 620 620 750/800

620x930 40 620 930 750/800

1240x620 48 1240 620 750/800

Längd

Konad övergång
till spirorör TT

Nippel
mått

Bredd
x
Höjd
+ 40 mm
(PG)

Vid beställning, ange mått på
spirorör om det avviker från måttabell.

Lucksida = Höjdsida.

Höjd

Bredd
Längd

20

20
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Miljövarudeklaration:
För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.  


