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ANVÄNDNING
ABC-Wide ME har marknadens bästa separation av 
regn och dimma med uppemot 100 % verkningsgrad. 
Den har väldigt lågt tryckfall t.ex. 27 Pa vid 3 m/s.
Gallret är testat för säkerhetsklass 4. 

UTFÖRANDE 
Ram och galler i saltvattenbeständig aluminium 
som standard. ABC-Wide ME levereras normalt för 
utvändig montering men vid önskemål kan 
ABC-Wide ME fås för invändig montering. Som 
standard dräneras vattnet ut på framsidan av 
ramen, om så önskas kan vattnet dräneras ut  
invändigt via en dräneringsstos. 

DIMENSIONERING

STORLEK 
Finns i storlekarna från 200x300-4000x3600 mm

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
ABC-WIDE ME av ABC Ventilationsprodukter  
AB fabrikat. Storlek 200x300, utförd i 
saltvattenbeständig aluminium.

Panelbredd B

Testad vid SP Borås enligt EN 3741 och EN 5135

Strömningsbredd

Hålrad för dränering 
uppströms

Detalj montering 
Spalt 5
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Separation av dimma

Ljudnivå dBA vid 10 meter

Lufthastighet m/s
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ABC-Wide ME är utvecklat för droppavskiljning i
luftintag eller efter kylbatterier och befuktare i
ventilationsanläggningar. Profilen ger ett bra skydd 
mot vattenskador i ventilationsanläggningen.

ABC-Wide ME Tryckfallet över torr panel är under 
30 Pa vid en lufthastighet på 3 m/s. 

TryckfallSeparation av 115 um vattendroppar

Light (at 8L/Min/m2) Heavy (at 25L/Min/m2)

Lufthastighet m/s

Lufthastighet m/s

Statiskt tryckfallTotalt tryckfall
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