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ABC–CDZ
KOMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON
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ANVÄNDNING
Kombinerat utelufts-/avluftsdon.

UTFÖRANDE
ABC CDZ är ett kombidon med mycket låga tryckfall och 
en modern smart design med ljuddämpning, flexibelt 
montage och minimering av risken för kortslutning 
mellan uteluft och avluft. 
Avluften evakueras genom en centralt placerad nippel-
anslutning och luften sprids horisontellt via en slits i över-
kant på donets front. Slitsen är designad för att bilda en 
uppåtriktad luftstråle som effektivt transporterar 
avluften från fasaden och bildar en luftridå som skyddar 
mot inträngning av regn och snö. Avluftskammaren är 
utformad med en ljuddämpande isolering som minskar 
ev. ljud från fläktar. 

Uteluftskanalen avslutas i vägg på höger eller vänster sida 
om avluftskanalen enligt måttabell. Med denna lösning får 
man ett mycket enkelt och flexibelt montage då samma 
don används som höger eller vänsterutförande
Uteluften tas in via ett väderskyddat smådjurssäkert tråd-
nätsgaller i donets undersida, konstruktionen minimerar 
kortslutning mellan avluft/uteluft samtidigt som risken 
för vattenmedryckning på uteluften effektivt förhindras i 
kombination med avluftens uppåtriktade luftridå. 

ABC-CDZ tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 
års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. 
Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är  
rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009  
och följer byggplåtens standardkulörer.  

SKÖTSEL 
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.
Medryckning av aerosoler och pudersnö eller 
isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma 
förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA 
QMB.2/QMF.2

Utelufts-/avluftsdon ABC-CDZ av 
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.  
Storlek 125. Utförd i ABC Garantiplåt i 
korrosivitetsklass C4 med 25 års garanti 
på färgbeläggningen. 
Kulör enligt kulörkarta

Simuleringsbild som visar hur avluften transporteras 
från fasaden genom en uppåtriktad luftstråle.

2023-02

https://www.abcvent.se/kulorkarta/
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DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden
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CDZ UTELUFT

UTELUFT

AVLUFT

Uteluftsanslutningen kan vara placerad 
på höger eller vänster sida om avluften.
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Vikt

125 620 270 161 125 159 206 3,3

160 725 315 183 160 180 241 4,4

200 845 355 202 200 180 281 5,6

MÅTT
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Monteringsanvisning: 
 
Gäller för ABC-CDZ

1. Exempel på montage vid isolerat utförande, 
max 30 mm isolering i standardutförande
(För att täcka håltagningen i väggen). 

2. Täckring används vid behov, ex. vid isolering.

 

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

4. Anslut vägghuven till avluftskanalen.  
Fäst vägghuven mot fasaden på lämpligt  
sätt. Täta med fogmassa eller liknande  
så att vatten inte kan tränga in.

3. Uteluftskanalen avslutas i vägg  
på höger eller vänster sida om 
avluftskanalen enligt måttabell. 


