Kanalsystem för energi
effektiva fastigheter
stora besparingsmöjligheter med ett tätare system
D-klassat rektangulärt kanalsystem är ur såväl ekonomiskt
som miljömässigt perspektiv det självklara valet för energi
effektiva fastigheter.

högsta kvalité
Crennas kanalsystem tillverkas och kvalitetskontrolleras av
plåtslagare med mångårig erfarenhet i branschen vilket borgar för en hög produktkvalité och montagevänliga produkter.
Vi väljer att inte kompromissa på material- eller konstruktionskvalité utan strävar alltid efter att kunna erbjuda
bästa möjliga utförande som finns på marknaden. Vårt Dklassade rektangulära kanalsystem tillverkas i ett utförande
som garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium. I Premium ingår vår senaste materialuppdatering med den miljövänliga ljudisoleringen AIRFELT TK.
Den framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är
100 % återvinningsbar. Crenna har genomfört denna
materialuppdatering då vi värnar om miljön och då det utgör ett fullvärdigt alternativ med utmärkta ljuddämpande
samt värme- och kondensisolerande egenskaper.

ledande tillverkare
Crenna är en av Sveriges största tillverkare av rektangulära
kanaler och i företaget finns en gedigen kompetens och
erfarenhet kring tillverkning av ventilationsprodukter.
Som första tillverkare i Sverige har vi typgodkänt vårt
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rektangulära kanalsystem för hållfasthet och täthetsklass D.
Ser man till vad D-klassade rektangulära kanaler innebär
för ett ventilationssystems totala investeringskostnad
och därpå minskade årliga energiförbrukning blir de ett
givet val, ur såväl ett ekonomiskt som ett miljömässigt
perspektiv, för byggnation av energieffektiva fastigheter.
På crenna.se går det att göra en enkel beräkning för att se
vilka besparingsmöjligheter som D-klassade rektangulära
kanaler kan generera för ett specifikt projekt.
Vårt kanalsystemsutbud omfattar även cirkulära längdfalsade ventilationskanaler och helsvetsade produkter.

Flexibilitet
Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter
önskemål om specialutföranden. Samtidigt gör linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark att vi klarar av att
producera stora volymer på kort tid.
Vi arbetar med en mängd olika material och godstjocklekar och vi har även en egen pulverlackeringsanläggning
för att kunna lackera produkter enligt önskemål.

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.
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• Minskad investeringskostnad
• Kortare montagetid

• Lägre energiförbrukning
• Minskad miljöbelastning
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KK
rakkanal
Rakkanal KK i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

Beskrivning

premium

Crennas D-klassade rektangulära kanaler tillverkas i ett utförande som garanterar
högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.
Crennas rakkanal tillverkas som standard i två längder, 1150 och 2300 mm, i
rillad varmförzinkad stålplåt. Den kan även levereras i valfri längd. Ändutförande
är som standard PG-skarv med monterad packning. Kanalen stagas så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.
Vi kvalitetskontrollerar våra kanaler inför leverans och lämnar alltid en
kvalitetsgaranti för utförande Premium. Kanalerna levereras med plastade ändar
och är helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att
kanalsystemet alltid håller högsta kvalité.

Vid utförande Premium tillverkas och
levereras kanalerna enligt följande:

dokumentation
Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!
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• Typgodkännandemärkning
• Rillad varmförzinkad stålplåt
alternativt aluzink
• Tät fals
• PG-skarv falsad i plåten
• Monterade PG-hörn
• Stagning med hattprofiler
• Hattprofilhörn
• Kittade skarvar
• Monterad packning
• Gejder kapade efter dimension
• Möjlighet till invändig isolering
• Plastade ändar
• Märklappar på kanal

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

Miljövänlig isolering
Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga ljudisoleringen AIRFELT TK. Den
framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är 100 %
återvinningsbar. Crenna har genomfört denna materialuppdatering då vi värnar om miljön och då det utgör ett
fullvärdigt alternativ med utmärkta ljuddämpande samt
värme- och kondensisolerande egenskaper.
Fibern är Öko-Tex-certifierad, skapar inga allergier och
det kan inte uppkomma mögel i isoleringen då fibern är
hydrofobisk. Den är klassad som B-s1,d0 enligt europeisk
brandklassning.
Isoleringen är försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål
rengöring med plastviska och våt trasa.

flexibilitet
Våra kanaler levereras som standard enligt utförande
Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade
utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna
anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt
som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör
att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.
Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna
lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss ute
slutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att ytbehandlingen ska hålla högsta kvalitet.
Vi kan även ordna en mängd alternativa ändutföranden
och förutom varmförzinkad stålplåt och aluzink kan vi
tillverka kanaler i följande material och tjocklekar;

dimensioner

cccc

a
eeee

20
bbbb

20

vikt

Tabellen redovisar kg/m kanal.
Största
Minsta sida, mm
sida,
100
150
200
250
300 400 500 600 800 1000 1200
mm
150
200
250
300
400
500
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000

3,0
3,6
4,2
4,8
6,0

3,6
4,2
4,8
5,4
6,6
7,8
9,0

4,8
5,4 6,0
6,0 7,2
7,2 7,8 8,4
8,4 9,0 9,6
9,6 10,2 10,8
12,0 12,6 13,2
15,0 15,6
20,1

9,6
10,8
12,0
14,4
16,8
21,4
24,1
26,8

12,0
13,2
15,6
18,0
22,8
25,5
28,1
30,8
33,5

14,4
16,8
19,2
24,1
26,8
29,5
32,2
34,8

19,2
21,6
26,8
29,5
32,2
34,8
37,5

24,0
29,5
32,2
34,8
37,5
40,2

32,2
34,8
37,5
40,2
42,9

• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404 i 0,7 mm tjock plåt.
• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt
EN 10 130 och aluminium EN AW 6060 i 1,5 mm tjock
plåt i standardlängderna 1250 och 2000 mm.

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.
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kk

2
0,2

0,1
0,1

0,2
500

0,3
1000

0,4

0,5

1

2000

5000

q

10 000

4

5
20 000

10

20
50 000

30
100 000

40

50

m3/s

180 000
m3/h

Storlek a x b, samt ekvivalent diameter D e, mått i cm.
Kanaler med samma ekvivalent diameter D e, kan ha olika
tvärsnittarea. De inritade hastighetskurvorna är därför
approximativa, max fel < 5 %.

definition av Ekvivalent diameter
Diametern hos den cirkulära kanal som ger samma tryckfall
som en rektangulär vid samma flöde och längd.
D e ≈ 1,3
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(a x b) 0,625
(a+b) 0,25

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

monteringsverktyg

Beställningskod

Crennas PG-verktyg underlättar montagearbetet väsentligt
och är ett perfekt hjälpmedel där det är svårt att nå, till
exempel när kanalsystemet ska monteras dikt an mot tak.

Rakkanal

Pressa ihop PG-skarvarna med verktyget på detaljerna
som ska sättas ihop. Gejden kan sedan enkelt och smidigt
skjutas på. Ange kod PG001 för beställning.

Förslag till programtext
Crennas rektangulära kanalsystem i utförande Premium
som är typgodkänt för täthetsklass D (max läckfaktor
0,05 l/sm2) och tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006. Typgodkännandet skall styrkas.

Beställningsexempel
KK-1-1500-1000-0
Rakkanal i utförande Premium med längd 1150 mm,
1500x1000 mm öppningsmått, oisolerad.

KK-a-bbbb-cccc-d-eeee-f

Utförande*
1 = Kanallängd 1150 mm
2 = Kanallängd 2300 mm
3 = Passbit, ange kanallängd ”eeee”
Största sida i mm
Minsta sida i mm
Isoleringsalternativ
0 = Oisolerad
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering
6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt ”f”
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt ”f”
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering
För a = 3 ange kanallängd i mm

Alternativa ändutföranden
Som standard levereras kanalerna med PG-skarv men vi
kan även ordna följande alternativa ändutföranden:
Pass, kanalände utförs slät

P

PG-skarv, medlevereras lös

PGL

Botten med PG-skarv

B

Botten punktsvets – monterad invändigt

BF

Botten – monterad utvändigt

BFU

Flänsbord 40 mm

FB

Trådnätsbotten/Rutnätsbotten

TN

För d = 7 eller 8 ange ytskikt
1 = Ytskikt av perforerad plåt
2 = Ytskikt av slät plåt
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt
Övrigt
Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange
även ändutförande om annat än standard önskas.

tillbehör
Hattprofil, i längder om 2000 mm

HP

Hattprofilhörn

HPH

Gejdskena för PG, i längder om 2000 mm

PGG

PG-stång, i längder om 2500 mm

PGS

PG-stång, löpmeter

PGSM

PG-hörn

PGH

Packning, 16x12 mm

PGLM

L-profil, 30x30 mm

LP30

L-profil, 50x50 mm

LP50

PG-verktyg

PG001

* Helsvetsade kanaler har följande standardlängder:
1 = 1250 mm
2 = 2000 mm
© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.
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Kb
böj
Böj KB i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav
som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass. Finns i flera
olika vinklar som standard.

Beskrivning

premium

Crennas D-klassade böjar tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möjliga
material- och konstruktionskvalité, Premium.
Böj KB tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt med PG-skarv och monterad packning. Den finns som standard i utföranden enligt dimensionsillustrationerna. KB tillverkas som standard med rund ytterradie och en ledskena monteras
när bbbb ≥ 800 mm, enligt AMA VVS & Kyl 09. Böjen stagas så att tryckklass 2
enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.
Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar en
kvalitetsgaranti för utförande Premium. Böjarna levereras med plastade ändar
och är helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att
kanalsystemet alltid håller högsta kvalité.

Vid utförande Premium tillverkas och
levereras böjarna enligt följande:

dokumentation
Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!
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• Typgodkännandemärkning
• Rillad varmförzinkad stålplåt
alternativt aluzink
• Tät fals
• PG-skarv falsad i plåten
• Monterade PG-hörn
• Stagning med hattprofiler
• Hattprofilhörn
• Kittade skarvar
• Monterad packning
• Gejder kapade efter dimension
• Möjlighet till invändig isolering
• Plastade ändar
• Märklappar på böj

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

dimensioner & utföranden
90° böj

90° böj med förlängt ben

Delkod a = 1

Delkod a = 2 och 4
20

20

cccc

20

ledskena, bbbb
3

130

cccc

20

ledskena, bbbb
3

bbbb

R 100

bbbb

R 100
ffff *

bbbb
utslagssida

130

130
KB-2 = benlängd 450
KB-4 = valfri benlängd

*

45° böj

bbbb
eeee

30° böj

Delkod a = 3

Delkod a = 5
20

50

cccc

20

50
50

20

cccc

20

50

45°

30°

bbbb

bbbb
bbbb

bbbb

15° böj
Delkod a = 6
20

50

50

cccc

20
15°

bbbb
bbbb

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.
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Miljövänlig isolering

flexibilitet

Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga ljudisoleringen AIRFELT TK. Den
framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är 100 %
återvinningsbar. Crenna har genomfört denna materialuppdatering då vi värnar om miljön och då det utgör ett
fullvärdigt alternativ med utmärkta ljuddämpande samt
värme- och kondensisolerande egenskaper.
Fibern är Öko-Tex-certifierad, skapar inga allergier och
det kan inte uppkomma mögel i isoleringen då fibern är
hydrofobisk. Den är klassad som B-s1,d0 enligt europeisk
brandklassning.
Isoleringen är försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål
rengöring med plastviska och våt trasa.

Våra böjar levereras som standard enligt utförande Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som
linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör att vi
klarar av att producera stora volymer på kort tid.
Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna
lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss ute
slutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att ytbehandlingen ska hålla högsta kvalitet.
Vi kan även ordna en mängd alternativa ändutföranden
och förutom varmförzinkad stålplåt och aluzink kan vi
tillverka böjar i följande material och tjocklekar;
• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404 i 0,7 mm tjock plåt.
• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130
och aluminium EN AW 6060 i 1,5 mm tjock plåt.
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monteringsverktyg

Beställningskod

Crennas PG-verktyg underlättar montagearbetet väsentligt
och är ett perfekt hjälpmedel där det är svårt att nå, till
exempel när kanalsystemet ska monteras dikt an mot tak.

Böj

Pressa ihop PG-skarvarna med verktyget på detaljerna
som ska sättas ihop. Gejden kan sedan enkelt och smidigt
skjutas på. Ange kod PG001 för beställning.

Förslag till programtext
Crennas rektangulära kanalsystem i utförande Premium
som är typgodkänt för täthetsklass D (max läckfaktor
0,05 l/sm2) och tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006. Typgodkännandet skall styrkas.

KB-a-bbbb-cccc-d-eeee-ffff-g

Utförande
1 = 90° böj med standardbenlängd 130 mm
2 = 90° böj med ett ben
förlängt till 450 mm
3 = 45° böj
4 = 90° böj med förminskad
utslagsida och/eller valfri
benlängd, ”eeee” och ”ffff”
måste anges.
5 = 30° böj
6 = 15° böj
Sida bbbb i mm (utslagssida)
Sida cccc i mm

Beställningsexempel
KB-1-1500-1000-0
90° böj i utförande Premium med standardbenlängd 130
mm, 1500x1000 mm öppningsmått, oisolerad.
KB-4-1500-1000-0-1500-400
90° böj i utförande Premium med ett förlängt ben,
1500x1000 mm öppningsmått, oisolerad, benlängd 130
samt 400 mm.
KB-4-1500-1000-0-1200-400
90° böj i utförande Premium med förminskad utslagssida
och med ett förlängt ben, 1500x1000 mm öppningsmått,
oisolerad, 1200 mm x 1000 mm i andra änden, benlängd
130 samt 400 mm.

Alternativa ändutföranden
Som standard levereras böjarna med PG-skarv men vi kan
även ordna följande alternativa ändutföranden:
Pass, kanalände utförs slät

P

PG-skarv, medlevereras lös

PGL

Botten med PG-skarv

B

Botten punktsvets – monterad invändigt

BF

Botten – monterad utvändigt

BFU

Flänsbord 40 mm

FB

Trådnätsbotten/Rutnätsbotten

TN

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

Isoleringsalternativ
0 = Oisolerad
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering
6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt ”g”
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt ”g”
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering
För a = 4 ange förminskad sida i mm
(vid oförändrad utslagssida ange bbbb)
För a = 4 ange valfri benlängd i mm
(vid standardbenlängd ange 130)
För d = 7 eller 8 ange ytskikt
1 = Ytskikt av perforerad plåt
2 = Ytskikt av slät plåt
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt
Övrigt
Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange
även ändutförande om annat än standard önskas.
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KÖ
övergång
Övergång KÖ i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

Beskrivning

premium

Crennas D-klassade övergångar tillverkas i ett utförande som garanterar högsta
möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.
Övergång KÖ från rektangulär till cirkulär anslutning finns i olika utföranden
beroende på den cirkulära anslutningens placering i förhållande till den rektangulära anslutningen. Övergången tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt
och har PG-skarv med monterad packning i den rektangulära änden och nippel
med gummipackning som ändavslut på den cirkulära anslutningen. Övergången
stagas så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.
Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga
ljudisoleringen AIRFELT TK. Den framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är
100 % återvinningsbar. Isoleringen har utmärkta ljuddämpande egenskaper och är
försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål rengöring med plastviska och våt trasa.
Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar en
kvalitetsgaranti för utförande Premium. Övergångarna levereras med plastade
ändar och är helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar
i att kanalsystemet alltid håller högsta kvalité.

Vid utförande Premium tillverkas
och levereras övergångarna enligt
följande:

dokumentation

• Typgodkännandemärkning
• Rillad varmförzinkad stålplåt
alternativt aluzink
• Tät fals
• PG-skarv falsad i plåten
• Monterade PG-hörn
• Stagning med hattprofiler
• Hattprofilhörn
• Kittade skarvar
• Monterad packning
• Gejder kapade efter dimension
• Möjlighet till invändig isolering
• Plastade ändar
• Märklappar på övergång

Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!
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© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

dimensioner

Beställningsexempel
KÖ-5-1500-1000-0-315-500
Övergång i utförande Premium med centrumplacerad cirkulär anslutning, 1500x1000 mm öppningsmått, oisolerad, 315
mm cirkulär anslutningsdiameter, standardlängd 500 mm.

eeee
cccc

Beställningskod

bbbb

ffff

KÖ-a-bbbb-cccc-d-eeee-ffff-g

Utförande
1, 2, 3, 4, 5

eeee

cccc

Övergång

Sida bbbb i mm
bbbb

ffff

utförande
Den cirkulära stosens placering i förhållande till det
rektangulära öppningsmåttet, sett från den rektangulära
änden.

1

2

3

4

5

4

3

STANDARD

2

cccc

1

bbbb

flexibilitet
Våra övergångar levereras som standard enligt utförande
Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade
utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna
anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt
som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör
att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.
Vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar;
varmförzinkad stålplåt, aluzink AZ 185, rostfritt EN 1:4301
samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130 och aluminium EN AW
6060. Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att
kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss
uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå
högsta kvalitet. Vi kan även ordna alternativa ändutföranden.
© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

Sida cccc i mm
Isoleringsalternativ
0 = Oisolerad
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering
6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt ”g”
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt ”g”
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering
Cirkulär anslutning i mm, utförande som nippel
Längd i mm
Ange valfri längd eller följande standardlängder:
300 mm om bbbb eller cccc < 500 mm
500 mm om bbbb eller cccc ≥ 500 - 1000 mm
600 mm om bbbb eller cccc > 1000 mm
För d = 7 eller 8 ange ytskikt
1 = Ytskikt av perforerad plåt
2 = Ytskikt av slät plåt
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt
Övrigt
Vid val av utförande (a) utgår man alltid från den rektangulära änden. Vid beställning var god ange önskemål om
material. Ange även ändutförande om annat än standard
önskas. Levereras som KÖ-5 om inget annat anges.
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rektangulärT

KÖ

kanalsystem - rektangulärT

KD
dimensionsförändring
Dimensionsförändring KD i utförande Premium tillverkas
enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem
i D-klass.

Beskrivning

premium

Crennas D-klassade dimensionsförändringar tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.
Dimensionsförändringen finns i flera utföranden beroende på den mindre
anslutningens placering i förhållande till den större anslutningen. KD tillverkas
som standard i varmförzinkad stålplåt och har PG-skarv med monterad packning.
Dimensionsförändringen stagas så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.
Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga
ljudisoleringen AIRFELT TK. Den framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är
100 % återvinningsbar. Isoleringen har utmärkta ljuddämpande egenskaper och är
försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål rengöring med plastviska och våt trasa.
Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid
en kvalitetsgaranti för utförande Premium. Dimensionsförändringarna levereras
med plastade ändar och är helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden
och resulterar i att kanalsystemet alltid håller högsta kvalité.

Vid utförande Premium tillverkas och
levereras dimensionsförändringarna
enligt följande:

dokumentation
Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!
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• Typgodkännandemärkning
• Rillad varmförzinkad stålplåt
alternativt aluzink
• Tät fals
• PG-skarv falsad i plåten
• Monterade PG-hörn
• Stagning med hattprofiler
• Hattprofilhörn
• Kittade skarvar
• Monterad packning
• Gejder kapade efter dimension
• Möjlighet till invändig isolering
• Plastade ändar
• Märklappar på dimensionsförändring

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

dimensioner

Beställningsexempel

eeee

KD-5-1500-1000-0-1200-800
Dimensionsförändring i utförande Premium med centrumplacerad anslutning, storände med öppningsmått
1500x1000 mm, oisolerad, lillände med öppningsmått
1200x800 mm, standardlängd 500 mm.

ffff
cccc

500 alt.
gggg

bbbb

Beställningskod
Dim. förändring

KD-a-bbbb-cccc-d-eeee-ffff-gggg-h

Utförande
1, 2, 3, 4, 5

cccc ffff

Mått i mm, storänden
=

eeee

500 alt.
gggg

=

bbbb

utförande
Lilländens placering i förhållande till storänden, sett från
storänden (bbbb).

1

4

3

2

3

5

4

2

1

STANDARD

cccc

bbbb

flexibilitet
Våra dimensionsförändringar levereras som standard enligt
utförande Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade utföranden. Crennas produktion är flexibel för att
kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark
gör att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.
Vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar;
varmförzinkad stålplåt, aluzink, rostfritt EN 1:4301 samt EN
1:4404, svartplåt EN 10 130 och aluminium. Vi har en egen
pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter
enligt önskemål. Vi använder oss uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå högsta kvalitet. Vi kan
även ordna alternativa ändutföranden.
© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

Isoleringsalternativ
0 = Oisolerad
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brand
isolering
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brand
isolering
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brand
isolering
6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange
ytskikt ”h”
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange
ytskikt ”h”
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering
Mått i mm, lilländen
Längd i mm (om annan än 500 mm)
För d = 7 eller 8 ange ytskikt
1 = Ytskikt av perforerad plåt
2 = Ytskikt av slät plåt
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt
Övrigt
Vid val av utförande (a) utgår man alltid från storänden. Vid
beställning var god ange önskemål om material. Ange även
ändutförande om annat än standard önskas. Levereras som
KD-5 om inget annat anges.
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kanalsystem - rektangulärT

KG
gavel
Gavel KG i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav
som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

Beskrivning

premium

Crennas D-klassade gavel tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.
Gavel KG tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt och är avsedd för att
monteras på rektangulär kanal med PG-skarv. Gaveln stagas så att tryckklass 2
enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.
Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en
kvalitetsgaranti för utförande Premium.

Vid utförande Premium tillverkas och
levereras gavlarna enligt följande:

dokumentation

• Typgodkännandemärkning
• Rillad varmförzinkad stålplåt
alternativt aluzink
• Gejder kapade efter dimension
• Möjlighet till invändig isolering
• Märklappar på gavel

Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!
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© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

dimensioner

Förslag till programtext

Gavel för gejdmontage (a = 1)

Crennas rektangulära kanalsystem i utförande Premium
som är typgodkänt för täthetsklass D (max läckfaktor
0,05 l/sm2) och tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006. Typgodkännandet skall styrkas.

20

bbbb

9

20

Beställningsexempel
cccc

KG-1-1500-1000-0
Gavel i utförande Premium för montage med gejdanslutning, 1500x1000 mm öppningsmått, oisolerad.

Beställningskod
Gavel

Miljövänlig isolering
Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga ljudisoleringen AIRFELT TK. Den
framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är 100 %
återvinningsbar. Crenna har genomfört denna materialuppdatering då vi värnar om miljön och då det utgör ett
fullvärdigt alternativ med utmärkta ljuddämpande samt
värme- och kondensisolerande egenskaper.
Fibern är Öko-Tex-certifierad, skapar inga allergier och
det kan inte uppkomma mögel i isoleringen då fibern är
hydrofobisk. Den är klassad som B-s1,d0 enligt europeisk
brandklassning.
Isoleringen är försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål
rengöring med plastviska och våt trasa.

flexibilitet
Våra gavlar levereras som standard enligt utförande Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som
linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör att vi
klarar av att producera stora volymer på kort tid.
Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna
lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss ute
slutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att ytbehandlingen ska hålla högsta kvalitet.
Vi kan även ordna en mängd alternativa ändutföranden
och förutom varmförzinkad stålplåt och aluzink kan vi
tillverka gavlar i följande material och tjocklekar;

KG-a-bbbb-cccc-d-e

Utförande
1 = Gejdanslutning
2 = Invändigt bottenfast
3 = Utvändigt bottenfast
Största sida i mm
Minsta sida i mm
Isoleringsalternativ
0 = Oisolerad
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering
6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt ”e”
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt ”e”
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering
För d = 7 eller 8 ange ytskikt
1 = Ytskikt av perforerad plåt
2 = Ytskikt av slät plåt
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt
Övrigt
Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange
även ändutförande om annat än standard önskas. Vid beställning av isoleringsalternativ 1-9 ange tjocklek på
kanalisolering där gaveln ska monteras. Önskas gavel för
popnitsmontage anges detta separat.

• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404 i 0,7 mm tjock plåt.
• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130
och aluminium EN AW 6060 i 1,5 mm tjock plåt.

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.
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KR
stosram
Stosram KR i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

Beskrivning

premium

Crennas D-klassade stosram tillverkas i ett utförande som garanterar högsta
möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.
Stosram KR finns i flera storlekar. KR används som avstick från kanalsida eller
gavel. Ramen kan även fås med två raka sidor om så önskas. KR tillverkas som
standard i varmförzinkad stålplåt och är försedd med skruvkant (fläns) och PGskarv med monterad packning. Vikbleck kan fås på begäran. Stosramen stagas så
att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.
Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en
kvalitetsgaranti för utförande Premium. Stosramarna levereras helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att kanalsystemet alltid
håller högsta kvalité.

Vid utförande Premium tillverkas och
levereras stosramarna enligt följande:

dokumentation
Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!
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• Typgodkännandemärkning
• Rillad varmförzinkad stålplåt
alternativt aluzink
• Tät fals
• Monterade PG-hörn
• Stagning med hattprofiler
• Hattprofilhörn
• Kittade skarvar
• Monterad packning
• Gejder kapade efter dimension
• Möjlighet till invändig isolering
• Plastade ändar
• Märklappar på stosram

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

dimensioner

cccc

40
bbbb
40

50

flexibilitet

Förslag till programtext

Våra stosramar levereras som standard enligt utförande
Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade
utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna
anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt
som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör
att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.
Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna
lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss ute
slutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att ytbehandlingen ska hålla högsta kvalitet.
Vi kan även ordna en mängd alternativa ändutföranden
och förutom varmförzinkad stålplåt och aluzink kan vi tillverka stosramar i följande material och tjocklekar;

Crennas rektangulära kanalsystem i utförande Premium
som är typgodkänt för täthetsklass D (max läckfaktor
0,05 l/sm2) och tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006. Typgodkännandet skall styrkas.

• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404 i 0,7 mm tjock plåt.
• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130
och aluminium EN AW 6060 i 1,5 mm tjock plåt.

Alternativa ändutföranden
Som standard levereras kanalerna med PG-skarv men vi
kan även ordna följande alternativa ändutföranden:
Pass, kanalände utförs slät

P

PG-skarv, medlevereras lös

PGL

Botten med PG-skarv

B

Botten punktsvets – monterad invändigt

BF

Botten – monterad utvändigt

BFU

Flänsbord 40 mm

FB

Trådnätsbotten/Rutnätsbotten

TN

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

Beställningsexempel
KR-1-1000-500
Stosram i utförande Premium för montage mot oisolerad
kanal, 1000x500 mm öppningsmått. Med en längd på 50 mm.

Beställningskod
Stosram

KR-1-bbbb-cccc

Kanalutförande
1 = oisolerad kanal
Största sida i mm
Minsta sida i mm
Övrigt
Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange
även ändutförande om annat än standard önskas.
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KA
avstick
Avstick KA i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

Beskrivning

premium

Crennas D-klassade avstick tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.
Avstick KA är avsett att användas som avgrening på rektangulär kanal. KA tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt. I lilländan är avsticket försett med
PG-skarv och monterad packning. Storändan är försedd med skruvkant (fläns).
Avsticket stagas så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.
Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga
ljudisoleringen AIRFELT TK. Den framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är
100 % återvinningsbar. Isoleringen har utmärkta ljuddämpande egenskaper och är
försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål rengöring med plastviska och våt trasa.
Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en
kvalitetsgaranti för utförande Premium. Avsticken levereras helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att kanalsystemet alltid håller
högsta kvalité.

Vid utförande Premium tillverkas och
levereras avsticken enligt följande:

dokumentation

• Typgodkännandemärkning
• Rillad varmförzinkad stålplåt
alternativt aluzink
• Tät fals
• PG-skarv falsad i plåten
• Monterade PG-hörn
• Stagning med hattprofiler
• Hattprofilhörn
• Kittade skarvar
• Monterad packning
• Gejder kapade efter dimension
• Möjlighet till invändig isolering
• Plastade ändar
• Märklappar på avstick

Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!
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dimensioner

Alternativa ändutföranden
Som standard levereras kanalerna med PG-skarv men vi
kan även ordna följande alternativa ändutföranden:

cccc

40
bbbb

40

40

Pass, kanalände utförs slät

P

PG-skarv, medlevereras lös

PGL

Botten med PG-skarv

B

Botten punktsvets – monterad invändigt

BF

Botten – monterad utvändigt

BFU

Flänsbord 40 mm

FB

Trådnätsbotten/Rutnätsbotten

TN

Beställningsexempel
a

30

bbbb
utslagssida

100

KA-1-1500-1000-0
Avstick i utförande Premium, 1500x1000 mm öppningsmått,
oisolerad. Med en längd på 130 mm.

Beställningskod
Avstick

KA-a-bbbb-cccc-d-e

Utförande
1 = längd 130 mm
2 = längd 450 mm
Sida bbbb i mm

flexibilitet
Våra avstick levereras som standard enligt utförande Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som
linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör att vi
klarar av att producera stora volymer på kort tid.
Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna
lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss ute
slutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att ytbehandlingen ska hålla högsta kvalitet.
Vi kan även ordna en mängd alternativa ändutföranden
och förutom varmförzinkad stålplåt och aluzink kan vi
tillverka avstick i följande material och tjocklekar;
• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404 i 0,7 mm tjock plåt.
• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130
och aluminium EN AW 6060 i 1,5 mm tjock plåt.

Sida cccc i mm
Isoleringsalternativ
0 = Oisolerad
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering
6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt ”e”
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt ”e”
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering
För d = 7 eller 8 ange ytskikt
1 = Ytskikt av perforerad plåt
2 = Ytskikt av slät plåt
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt
Övrigt
Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange
även ändutförande om annat än standard önskas.

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.
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KS
s-böj
S-böj KS i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav
som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

Beskrivning

premium

Crennas D-klassade S-böjar tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.
S-böj KS används vid nivåförändringar i kanaldragningen. KS tillverkas som
standard i varmförzinkad stålplåt och är försedd med PG-skarv och monterad
packning. S-böjen stagas så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.
Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga
ljudisoleringen AIRFELT TK. Den framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är
100 % återvinningsbar. Isoleringen har utmärkta ljuddämpande egenskaper och är
försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål rengöring med plastviska och våt trasa.
Min mått längd ffff, max mått fall eeee och sida bbbb i relation till varandra
framgår av diagrammet.
Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en
kvalitetsgaranti för utförande Premium. S-böjarna levereras med plastade ändar
och är helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att
kanalsystemet alltid håller högsta kvalité.

Vid utförande Premium tillverkas och
levereras s-böjarna enligt följande:

dokumentation

• Typgodkännandemärkning
• Rillad varmförzinkad stålplåt
alternativt aluzink
• Tät fals
• PG-skarv falsad i plåten
• Monterade PG-hörn
• Stagning med hattprofiler
• Hattprofilhörn
• Kittade skarvar
• Monterad packning
• Gejder kapade efter dimension
• Möjlighet till invändig isolering
• Plastade ändar
• Märklappar på s-böj

Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!
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dimensioner

Beställningsexempel
KS-1-1000-500-0-550-1000
S-böj i utförande Premium, 1000x500 mm öppningsmått, oisolerad, 550 mm fall på utslagssidan (bbbb), 1000 mm lång.

bbbb
bbbb
utslagssida

Beställningskod

eeee

S-böj
cccc

ffff

KS-1-bbbb-cccc-d-eeee-ffff-g

Sidor i mm

flexibilitet

Isoleringsalternativ
0 = Oisolerad
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering
6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt ”g”
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt ”g”
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering

Våra s-böjar levereras som standard enligt utförande
Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade
utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna
anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt
som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör
att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.
Vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar;
varmförzinkad stålplåt, aluzink AZ 185, rostfritt EN 1:4301
samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130 och aluminium EN AW
6060. Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att
kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss
uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå
högsta kvalitet. Vi kan även ordna alternativa ändutföranden.

Fall i mm
Längd i mm, ffff < 2000 mm
För d = 7 eller 8 ange ytskikt
1 = Ytskikt av perforerad plåt
2 = Ytskikt av slät plåt
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt

dimensioneringsdiagram
1 Utgå från önskat fallmått.
2 Följ fallmåttet ner i diagrammet till önskat sidmått bbbb.

Övrigt
Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange
även ändutförande om annat än standard önskas.

3 Läs av resulterande minimalt längdmått.

Max. fallmått eeee, mm
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Min. längdmått ffff, mm
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KL
inspektions- & renslucka
Inspektions- och renslucka KL i utförande Premium tillverkas
enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem
i D-klass.

Beskrivning

premium

Crennas D-klassade inspektions- och renslucka tillverkas i ett utförande som
garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.
Inspektions- och renslucka KL är avsedd att användas i rektangulärt kanalsystem. Luckan låses med hjälp av popnitade låsbleck. Vid leverans medföljer
stosram snarlik KR. KL tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt och stagas
så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.
Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en
kvalitetsgaranti för utförande Premium. Inspektions- och rensluckorna levereras
helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att kanalsystemet alltid håller högsta kvalité.

Vid utförande Premium tillverkas och
levereras luckorna enligt följande:

dokumentation

• Typgodkännandemärkning
• Rillad varmförzinkad stålplåt
alternativt aluzink
• Tät fals
• PG-skarv falsad i plåten
• Monterade PG-hörn
• Kittade skarvar
• Monterad packning
• Möjlighet till invändig isolering
• Märklappar på lucka

Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!
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dimensioner
OISOLERAD
KANAL
Delkod a = 1

INVÄNDIGT
UTVÄNDIGT
ISOLERAD KANAL ISOLERAD KANAL
Delkod a = 3, 4, 5

Delkod a = 7, 9

vikbleck som viks ut
efter montage
40

cccc

40

40

bbbb

40

50

50
20 KL-3 = 30
KL-4 = 50
KL-5 = 100

KL-7 = 80
KL-9 = 150

flexibilitet

Beställningsexempel

Våra inspektions- och rensluckor levereras som standard
enligt utförande Premium men vi har möjlighet att tillverka
anpassade utföranden. Crennas produktion är flexibel för att
kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark
gör att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.
Vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar;
varmförzinkad stålplåt, aluzink AZ 185, rostfritt EN 1:4301
samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130 och aluminium EN AW
6060. Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att
kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss
uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå
högsta kvalitet. Vi kan även ordna alternativa ändutföranden.

KL-1-400-250
Inspektions- och renslucka i utförande Premium för montage i oisolerad kanal, 400x250 mm öppningsmått.

Förslag till programtext
Crennas rektangulära kanalsystem i utförande Premium
som är typgodkänt för täthetsklass D (max läckfaktor
0,05 l/sm2) och tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006. Typgodkännandet skall styrkas.

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

Beställningskod
Inspektions- och renslucka

KL-a-bbbb-cccc

Utförande (för monteringsalternativ)
1 = Oisolerad kanal
3 = Invändigt isolerad kanal 30 mm
4 = Invändigt isolerad kanal 50 mm
5 = Invändigt isolerad kanal 100 mm
7 = Utvändigt isolerad kanal 50 - 70 mm
9 = Utvändigt isolerad kanal 100 -140 mm
Öppningsmått i mm
Övrigt
Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange
även ändutförande om annat än standard önskas.
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KF
avgrening
Avgrening KF i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

Beskrivning

premium

Crennas D-klassade avgrening tillverkas i ett utförande som garanterar högsta
möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.
Avgrening KF är avsedd att användas som avstick på cirkulär kanal. KF tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt och är i den rundade änden försedd
med flänsbord för anslutning på cirkulär kanal. Den rektangulära änden är
försedd med PG-skarv med monterad packning som standard eller med rak kant
som alternativ för längd 450 mm. Avgreningen stagas så att tryckklass 2 enligt
SS-EN1507:2006 uppfylls.
Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en
kvalitetsgaranti för utförande Premium. Avgreningarna levereras helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att kanalsystemet
alltid håller högsta kvalité.

Vid utförande Premium tillverkas
och levereras avgreningarna enligt
följande:

dokumentation

• Typgodkännandemärkning
• Rillad varmförzinkad stålplåt
alternativt aluzink
• Tät fals
• Monterade PG-hörn
• Kittade skarvar
• Monterad packning
• Gejder kapade efter dimension
• Möjlighet till invändig isolering
• Plastade ändar
• Märklappar på avgrening

Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!
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Miljövänlig isolering

dimensioner

Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga ljudisoleringen AIRFELT TK. Den
framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är 100 %
återvinningsbar. Crenna har genomfört denna materialuppdatering då vi värnar om miljön och då det utgör ett
fullvärdigt alternativ med utmärkta ljuddämpande samt
värme- och kondensisolerande egenskaper.
Fibern är Öko-Tex-certifierad, skapar inga allergier och
det kan inte uppkomma mögel i isoleringen då fibern är
hydrofobisk. Den är klassad som B-s1,d0 enligt europeisk
brandklassning.
Isoleringen är försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål
rengöring med plastviska och våt trasa.

flexibilitet
Våra avgreningar levereras som standard enligt utförande
Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade
utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna
anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt
som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör
att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.
Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna
lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss ute
slutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att ytbehandlingen ska hålla högsta kvalitet.
Vi kan även ordna en mängd alternativa ändutföranden
och förutom varmförzinkad stålplåt och aluzink kan vi tillverka avgreningar i följande material och tjocklekar;
• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404 i 0,7 mm tjock plåt.
• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130
och aluminium EN AW 6060 i 1,5 mm tjock plåt.

Alternativa ändutföranden
Som standard levereras kanalerna med PG-skarv men vi
kan även ordna följande alternativa ändutföranden:
Pass, kanalände utförs slät

P

PG-skarv, medlevereras lös

PGL

Botten med PG-skarv

B

Botten punktsvets – monterad invändigt

BF

Botten – monterad utvändigt

BFU

Flänsbord 40 mm

FB

Trådnätsbotten/Rutnätsbotten

TN

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.

a

bbbb

eeee

cccc
30

30

Beställningsexempel
KF-1-800-500-0-400
Avgrening i utförande Premium, 40 mm lång, 800x500 mm
öppningsmått, oisolerad, för anslutning mot cirkulär kanal
med diameter 400 mm.

Beställningskod
Avgrening

KF-a-bbbb-cccc-d-eeee-f

Utförande
1 = längd 40 mm, PG-skarv
2 = längd 450 mm, PG-skarv
3 = längd 450 mm, rak kant
Sidor i mm
Isoleringsalternativ
0 = Oisolerad
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering
6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt ”f”
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt ”f”
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering
Cirkulär kanal diameter i mm
För d = 7 eller 8 ange ytskikt
1 = Ytskikt av perforerad plåt
2 = Ytskikt av slät plåt
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt
Övrigt
Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange
även ändutförande om annat än standard önskas.

31

kanalsystem
kanalsystem -- rektangulärT
rektangulärT

Kf

kanalsystem - rektangulärT

KT
T-stycke
T-stycke KT i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

Beskrivning

premium

Crennas D-klassade T-stycken tillverkas i ett utförande som garanterar högsta
möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.
T-stycke KT är utförd så att mått cccc är lika på huvudkanal och avgrening.
KT tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt och är försedd med PG-skarv
med monterad packning som standard. T-stycket stagas så att tryckklass 2 enligt
SS-EN1507:2006 uppfylls.
Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga
ljudisoleringen AIRFELT TK. Den framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är
100 % återvinningsbar. Isoleringen har utmärkta ljuddämpande egenskaper och är
försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål rengöring med plastviska och våt trasa.
Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en
kvalitetsgaranti för utförande Premium. T-stycken levereras med plastade ändar
och är helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att
kanalsystemet alltid håller högsta kvalité.

Vid utförande Premium tillverkas och
levereras T-stycken enligt följande:

dokumentation

• Typgodkännandemärkning
• Rillad varmförzinkad stålplåt
alternativt aluzink
• Tät fals
• PG-skarv falsad i plåten
• Monterade PG-hörn
• Stagning med hattprofiler
• Hattprofilhörn
• Kittade skarvar
• Monterad packning
• Gejder kapade efter dimension
• Möjlighet till invändig isolering
• Plastade ändar
• Märklappar på T-stycke

Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt
typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!
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dimensioner
130

bbbb

monteringsverktyg
Crennas PG-verktyg underlättar montagearbetet väsentligt
och är ett perfekt hjälpmedel där det är svårt att nå, till
exempel när kanalsystemet ska monteras dikt an mot tak.

cccc

130

Pressa ihop PG-skarvarna med verktyget på detaljerna
som ska sättas ihop. Gejden kan sedan enkelt och smidigt
skjutas på. Ange kod PG001 för beställning.

eeee

Beställningsexempel
130

130

KT-1-1500-1000-0-1200
T-stycke i utförande Premium, 1500x1000 mm öppningsmått, oisolerad, med avgrening 1200x1000 mm.

bbbb

Beställningskod

flexibilitet
Våra T-stycken levereras som standard enligt utförande
Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade
utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna
anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt
som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör
att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.
Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna
lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss ute
slutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att ytbehandlingen ska hålla högsta kvalitet.
Vi kan även ordna en mängd alternativa ändutföranden
och förutom varmförzinkad stålplåt och aluzink kan vi tillverka T-stycken i följande material och tjocklekar;
• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404 i 0,7 mm tjock plåt.
• Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130
och aluminium EN AW 6060 i 1,5 mm tjock plåt.

Alternativa ändutföranden
Som standard levereras kanalerna med PG-skarv men vi
kan även ordna följande alternativa ändutföranden:
Pass, kanalände utförs slät

P

PG-skarv, medlevereras lös

PGL

Botten med PG-skarv

B

Botten punktsvets – monterad invändigt

BF

Botten – monterad utvändigt

BFU

Flänsbord 40 mm

FB

Trådnätsbotten/Rutnätsbotten

TN
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T-stycke

KT-1-bbbb-cccc-d-eeee-f

Sidor i mm
Isoleringsalternativ
0 = Oisolerad
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering
6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt ”f”
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt ”f”
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering
Sida i mm
För d = 7 eller 8 ange ytskikt
1 = Ytskikt av perforerad plåt
2 = Ytskikt av slät plåt
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt
Övrigt
Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange
även ändutförande om annat än standard önskas.
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rDS
rektangulär dukstos
Den rektangulära dukstosen RDS reducerar vibrationer.

Beskrivning
Rektangulära flexibla dukstosar för reducering av vibrationer i ventilations
system. Dukstosen består av aluminiumprofiler med aluminiumhörn och grå duk
i PVC. Andra dukmaterial finns att få på förfrågan. Finns i utförande för flänseller gejdanslutning eller en kombination av båda.
Dukstosarna finns i tre storlekar lämpliga för olika intervaller av längder och
öppningsmåttet tillverkas efter beställning.
Vi kvalitetskontrollerar våra dukstosar inför leverans.
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dimensioner
delkod
d1 = 45
d2 = 19
cccc

delkod
d1 = 45
d2 = 19
a

bbbb
delkod
d1 = 45
d2 = 19

delkod
d1 = 45
d2 = 19

Dukstos
a

användningsområde
mm

RDS-1
RDS-2
RDS-3

90–100
120–150
160–200

Tekniska data

Beställningsexempel

Temperaturområde: Från -25 °C till +70 °C

RDS-1-500-500-2
Rektangulär dukstos för användningsområde mellan
90-100 mm, 500x500 mm öppningsmått, med gejdanslutning.

Silikonfri:

Ja

UV-resistent:

Ja

Brandtestad:

Ja, enligt DIN 75200

Beställningskod
Rektangulär dukstos

RDS-a-bbbb-cccc-d

Storlek
1
2
3
Bredd i mm
Höjd i mm
Utförande
1 = Flänsanslutning
2 = Gejdanslutning
3 = Gejd/flänsanslutning

© CRENNA PLÅT AB. Förbehållen rätt till ändringar utan föregående avisering.
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JSP
jalusispjäll
Jalusispjäll JSP har flera tillämpningsmöjligheter i luftbehandlingssystem för komfortventilation.

Beskrivning

Standardkulörer

Jalusispjäll JSP används för avstängning, reglering eller injustering av luftflödet i
luftbehandlingssystem för komfortventilation.
Spjällen kan fås i storlekar från 100 x 100 mm till 2200 x 1500 mm. Större spjäll
delas med fördel upp i mindre enheter.
Höljet och spjällbladen är tillverkade i aluminium och har mekaniskt fastsatta
gummitätningar. Spjället kan fås för gejd- eller flänsanslutning eller en kombination av båda. JSP är konstruerat med motgående spjällblad som är aerodynamiskt utformade vilket ger ett mycket lågt tryckfall. De inbyggda kugghjulen
i nylon ger en mycket distinkt rörelse med låg eller helt utebliven inverkan på
funktionen i utsatta miljöer. Spjället klarar korrosionsklass C4 som standard och
kan fås i pulverlackerat utförande.
Trycket över spjället får aldrig överstiga 1000 Pa. Att köra anläggningen över
stängda spjäll kan bara göras under förutsättning att systemet i övrigt klarar
denna belastning utan bestående deformering/läckage.

Lagerhållna kulörer för pulverlackering:
RAL 9010
Vit
Svart
RAL 9005
RAL 7004
Grafitgrå
RAL 8004
Tegelröd
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dimensioner

tryckfall
100

delkod
d1 = 19
d2 = 30

30° öppet
spjäll

90
80
70
Tryckfall, Pa

cccc

delkod
d1 = 19
d2 = 30

50
45° öppet spjäll
40
30

bbbb

20

125

delkod
d1 = 19
d2 = 35

60

delkod
d1 = 19
d2 = 35

10

90° öppet spjäll

0
0

120
Vikt, kg ± 10 %

1

1,5

2

2,5
3 3,5 4
Lufthastighet, m/s

4,5

5

5,5

6

Beställningsexempel

vikt

JSP-4-500-500-1-0
Jalusispjäll för täthetsklass 4, 500x500 mm öppningsmått,
för gejdanslutning. Obehandlad.

100
80
60
40

Beställningskod

20

Jalusispjäll

0
0,1

1

2
Storlek m2

3

Täthetsklass:

2, 3 och 4 enligt EN 1751

Drifttryck:

Max 1000 Pa (1,0 kPa)

JSP-a-bbbb-cccc-d-e

4

Täthetsklass
2=2
3=3
4=4

Tekniska data

Sidor i mm

Drifttemperatur: Max 80 °C

Utförande
1 = Gejdanslutning
2 = Flänsanslutning
3 = Gejd/flänsanslutning

vridmoment
Gäller för täthetsklass 2.

Ytbehandling
0 = Obehandlat
1 = Pulverlackerat

30
Motormoment, Nm

0,5

25
20

Övrigt
Vid pulverlackering anges RAL-nummer för färgkod separat. Beställning av tillbehör anges separat.

15
10
5
0
0

0,5

1

1,5

2
2,5
3
Spjällstorlek m2
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3,5

4

4,5

tillbehör
Motorhylla
Längd i mm (standard 100 mm)

MOH8000-aaa

Manuellt handreglage

MPS9300000
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backspjäll
Backspjäll BSP minimerar risken för självdrag när ventilationssystemet inte är i drift.

Beskrivning

Standardkulörer

Backspjäll BSP förhindrar att ofrivilligt självdrag uppstår genom kanalsystemet. I
normal drift får trycket över spjället bladen att öppnas och vid avstängt system/
fläkt stängs bladen av sin egen vikt. Backspjället är avsett för montage i rektangulära kanaler, gärna direkt efter ett ytterväggsgaller.
BSP kan fås i storlekar från 100 x 100 mm till 2200 x 1500 mm. Större spjäll
delas med fördel upp i mindre enheter.
Höljet och spjällbladen är tillverkade i aluminium. BSP kan fås för gejd- eller
flänsanslutning eller en kombination av båda. Spjället klarar korrosionsklass C4
som standard och kan även fås i pulverlackerat utförande.

Lagerhållna kulörer för pulverlackering:
RAL 9010
Vit
Svart
RAL 9005
RAL 7004
Grafitgrå
RAL 8004
Tegelröd
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dimensioner
delkod
d1 = 19
d2 = 30

cccc

delkod
d1 = 19
d2 = 30
bbbb

125

delkod
d1 = 19
d2 = 35

delkod
d1 = 19
d2 = 35

Vikt, kg ± 10 %

vikt

Beställningsexempel
BSP-500-500-1-0
Backspjäll med öppningsmått 500x500 mm, för gejdanslutning. Obehandlat utförande.

140
120
100
80
60
40
20
0

Beställningskod
Backspjäll
0,1

0,5

1

2
Storlek m2

3

4

4,5

Tekniska data

Sidor i mm
Utförande
1 = Gejdanslutning
2 = Flänsanslutning
3 = Gejd/flänsanslutning

Drifttemperatur: Max 80 °C

tryckfall

Ytbehandling
0 = Obehandlat
1 = Pulverlackerat

120
100

Övrigt
Vid pulverlackering anges RAL-nummer för färgkod separat.

80
Tryckfall, Pa

BSP-bbbb-cccc-d-e

60
40
20
0
0

1

2

3
4
Lufthastighet, m/s
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5

6

7
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YGAL
ytterväggsgaller
Ytterväggsgaller YGAL skyddar intags- och avluftskanaler mot
regn, snö och smådjur.

Beskrivning

Standardkulörer

YGAL kan användas som intags- eller avluftsgaller och kan fås i kvadratiskt
eller rektangulärt utförande.
Gallret är gjort i strängsprutad aluminium med fasta profilerade
lameller för god vattenavledning. Bra hållfasthet i korrosivitetsklass C4.
YGAL är försett med metallnät för smådjursskydd och dropplåt.
Det kompletta gallret fästs in i vägg eller motsvarande genom att
borra och skruva i den 35 mm breda flänsen i framkant på gallret. Denna
fläns utgör också en fin täckning av eventuella ojämnheter från håltagningen i väggen.
För att undvika vattenmedryckning bör lufthastigheten över gallret
inte överstiga 2,0 m/s.

Lagerhållna kulörer för pulverlackering:
RAL 9010
Vit
RAL 9005
Svart
RAL 7004
Grafitgrå
RAL 8004
Tegelröd
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dimensioner

tryckfall

YGAL kan erhållas i ett stort antal storlekar.

Pa
50

aaaa = Breddmått från 100 mm till 2000 mm i steg om
1 mm. OBS! Galler bredare än 1400 mm är uppdelade i 2 st galler plus mellanstolpe.

45

bbbb = Höjdmått från 150 mm till 2000 mm
i steg om 50 mm.

25

40
35
30

20
15

Håltagning i vägg: Nominellt mått b x h + 10 mm.
Gallret bygger 50 mm i djup innanför flänsen.

10
5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Lufthastighet m/s

36

Beställningskod
Ytterväggsgaller
bbbb

Öppningsmått bredd x höjd i mm
Ytbehandling
0 = Obehandlat
1 = Pulverlackerat utförande

36

35

aaaa

35
50
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YGAL-aaaa-bbbb-c

Övrigt
Vid pulverlackering anges RAL-nummer för färgkod
separat.
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figursystem
beställningsmetod för specialutföranden
Denna beställningsmetod gör det möjligt att specificera
specialutföranden direkt vid beställning av rektangulära
ventilationskanaler och kanaldetaljer.

Beskrivning
Hos Crenna kan man välja att göra sina beställningar av
rektangulära kanaler antingen enligt beställningskoderna
som presenteras i samband med varje produkt eller enligt
följande figursystem. Crennas produktion är flexibel för
att kunna anpassas efter specialutföranden och denna
beställningsmetod gör det möjligt att specificera specialutföranden direkt vid beställning. Beställningsformulär går
att ladda ner från crenna.se.

utförande
Samtliga detaljer utförs i varmförzinkad stålplåt med PGskarv och monterad packning som standard. Önskas annat
ändutförande anges detta i rutorna Ä1-Ä4 i beställningsformuläret. Det går att välja mellan följande ändutföranden:
P = Pass, kanalände utförs slät
PGL = PG-skarv, medlevereras lös
B = Botten med PG-skarv
BF = Botten punktsvets – monterad invändigt
BFU = Botten - monterad utvändigt
FB = Flänsbord 40 mm
TN = Trådnätsbotten/Rutnätsbotten
42

Det går även att få produkterna isolerade. Ange koden
för önskat isoleringsalternativ enligt nedan i avsedd ruta i
beställningsformuläret:
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering
6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering
7 = E30, 50 mm brandisolering
8 = E60, 100 mm brandisolering
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering
Vid val av något av isoleringsalternativen 7 eller 8 anges
även önskat ytskikt enligt följande koder:
1 = Ytskikt av perforerad plåt
2 = Ytskikt av slät plåt
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt
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Fig 201 - Rakkanal KK

Fig 206 - Dimensionsförändring KD

L1 = 1150 eller 2300 som standard.

L 2, L 3 = 40 som standard, max 500.
H3

4

4
A1 B1

Ä1

Ä2

3

H4

1
A1 B1

Ä1

2
L2

L1

L3

H1

Fig 202 - Rakkanal KK med öppningar

Fig 207 - böj 90° kb

L1 = 1150 eller 2300 som standard.

L1, H1 = 30 som standard, L1 max 1000, H1 max 250.

H2

A1 B1

H3
A4B4

1

H2

2
B1

L1

3

A2B2

Ä2

L1

H1

4

4

Ä1

Ä2

3

1

A1 B1

Ä1
3

L2

R 100

2

A2B2

L5

2

L1

A2 B1

Fig 203 - Avstick KA

Fig 208
Fig 220
Fig 209
Fig 210
Fig 211

L1 = 30 som standard.
L1

4

Ä1

Ä2

H1

Ä2

L3

A1 B1

1

3

- böj 90° kb
- böj 60° kb
- böj 45° kb
- böj 30° kb
- böj 15° kb

L1, H1 = 50 som standard, L1 max 1000, H1 max 250.
Vid ej standardgradtal anges närmast liggande fig nr och V1°.
L1

1

4

H1
2

A1 B1

Ä1

V1°

Ä2

3

1

Fig 204 - Laxstos
A2 B1

L1 = 30 som standard.
L1

2

4

A1 B1

Ä1

Ä2

3

1

2
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Fig 212 - rakkanal kk med avstick ka

Fig 216 - gejdbotten/gavel KG-1

V 2, V4 = 130 som standard, max 500.
H3
A4B4

H2

20

H1

A1B1

Ä4
A1 B1

Ä1

Ä2

4

3

20

1

2

A2B2

L2

V4

V2

Ä3

9

L5

L3

Fig 218 - s-böj ks

L1

L 2, L 3 = 40 som standard, max 500.
H1+A1 = max 1965.
L1 = max 2000.

Fig 213 - rakkanal kk med rund planstos

4
H3
H2

A1 B1

ØB4

Ä2

H1

Ä1

3
Ä2

4

3

Ä3

1

A1 B1

1

2

ØB2

L2

H1

Ä4

Ä1

A1 B1

L2

2

L3
L1

L5

L3
L1

Fig 219 - rektangulärt avstick kf
L1 = 40 som standard, max 500.

Fig 214 - rakkanal kk med avstick KR
V 2, V4 = 50 som standard, max 500.
H3
H2

H1

A4B4

Ä1

B1

Ä4

Ä2
A2B2

V4
A1 B1

3

Ä2

Ä1

4

1

L1

2
V2

A2B2

L2

Ä3

Fig 221 - t-förgrening/T-stycke KT

L5

L1, H1, H2 = 30 som standard, max 500.
R1, R 2 = 100 som standard.

L3
L1

Vid behov av ledskena måttsätt H3.
L1

Fig 215 - övergång kö
L1 = största fall x 1,7. Dock minimum 200.
Samtliga ”plana” sidor eller c/c måste alltid anges.
L 2 = 40 som standard, max 500.

A1 B1

Ä1

L2
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Ä2

H1
4

ØB2

3

A1B1

A4B1
R1

H3

Ä1

1
H2
2

4

Ä4

R2

Ä2

3

1

2

A2B1

L1
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Fig 223 - y-förgrening

Fig 228 - trumstos för isolerad kanal

L1, H1 = 30 som standard, max 500.
R 2 = 100 som standard.
L1

20

L2

Ä1

4
Ä3

A3B1

Ä2
ØB1

H3

Ä1

A1B1

3
R2

H1

1
L1

2

Ä2

Fig 231 - stos

A2B1

40

Fig 224 - stos för isolerad kanal

4

L 2 = 40 som standard.
Om L1 = 0 används stosen som laxstos på oisolerad kanal.

Ä1

Fig 225 - stos för isolerad kanal

Ä2

A1 B1

3

1

L 2 = > 40.
Om L1 = 0 används stosen som laxstos på oisolerad kanal.
20

L1

Ä1

2

4

Fig 232 - isoleringsstos

Ä2

A1 B1

3

20

1

L1

4
15

2
Ä1
L2

Ä2

A1 B1

3

Fig 226 - övergång special

1

2

L 2 = 40 som standard, max 500.
När L1 = 0 utföres fig som botten med laxstos.
4

A1 B1

Ä1

Ä2

A2B2

3

Fig 233 - trådnätsgaller
A1, B1 utföres som iskjutsdimension.

1

4
Ä1

2

L2

L1

H4

Ä2

A1 B1

H1

3

Fig 227 - övergång special

1

2

När L1 = 0 utföres fig som botten med trumstos.

40

4
H4
A1 B1

Ä1

Ä2

ØB2 3

1

2
L1
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