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Filterram FRH
och FRV

 Ett bra alternativ när filterhus ej kan användas
 Filterram i rostfritt
 Montage i tak med FRH
 Montage vertikalt med FRV

Ibland kan det vara svårt att få plats 
med ett vanligt filterhus, då kan man 
istället använda filterramen.
Ramen är så utformad att den kan 
fästas direkt mot en plåtyta, kanal el-
ler i tak.

Ramen är utformad som en bockad 
profil och har utvikt kant med hål för 
montering.

Typ FRH för horisontellt montage 
har en stor droppskål, som hänges i 
filterkassettens handtag. För denna typ 
kan endast filtervariant 1, stickat filter 
användas.

Typ FRV är för vertikalt montage och 
har en smal droppskål hängande under 
ramen. I den vertikala ramen kan an-
vändas filter av variant 1 (stickat) och 
variant 2 (labyrint)
Samtliga detaljer är utförda av rostfri 
stålplåt kvalitet EN 1.4301 omagne-
tisk.

Filterram FRV monterad mot 
kanal i en kökskåpa

Filterram FRH monterad i botten av en kanal 
inuti en kökskåpa

Måttuppgifter

Typ FRH horisontellt montage Typ FRV vertikalt montage

Typ   Antal     A       B
                 filter   
1-5025 1 540 290
2-5025 2 1035 290
1-5050 1 540 540
2-5050 2 1035 540

Luftflöde och tryckfall hittar Du i katalogdel 2:10 Filterhus
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Konstruktion



Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelanden

Huvudkontor  Tel  0291 - 107 50  
Box 39  81040 Hedesunda Fax 0291 - 109 40 

Försäljningskontor Tel 036 - 18 40 15 
Instrumentvägen 3  553 02 Jönköping Fax 036 - 18 40 55Tovenco AB

För filterram FRV kan man använda 
både stickade filter och labyrintfilter

För filterram FRH kan man endast 
använda stickade filter 

Horisontalt montage  H
Vertikalt montage V
Antal filter 
Filterstorlek

Tovenco filterram typ           FR- a  -  b   

Så här betecknas filterramar

Förslag till text i beskrivning
I kåpan monteras 2 st filterram Tovenco typ 
FRH-1-A5025 kompletta med stickade filter och droppskål.

Se våra nyheter på www.tovenco.se
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Vanliga filterhus hittar Du på sidan 2:10


