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Värt att veta
Häftet är tänkt att vara ett hjälpmedel vid beställning hos
oss på Tullinge Vent & Plåt. Detta är en kort sammanfatt-
ning. Om intresse finns för vidareutveckling med intern kurs 
kontakta oss gärna.

• Vårt rektangulära kanalsystem är typgodkänt i täthets-
klass C tryckklass 2. Standardplåten som används är 
förzinkad stålplåt Z275 (275 gr zink/m2/dubbelsida).
Alla kanaler och detaljer tillverkas med förstyvad plåt
som standard.
När ytterligare förstärkning krävs, monteras stagprofiler
(hattprofiler).
Kanalsystemen levereras i lockat utförande för att 
tillgodose kraven på invändigt rena kanaler.

• Vid beställning ange alltid alla mått i mm.

• Vid styckning av förzinkade kanaler beakta våra standard-
längder 1250 mm och 1500 mm samt för svartplåt
1250 mm och 2000 mm.

• Anpassa detaljens längd till förmån för kanalens 
standardlängd.

• Vid stora kanaldimensioner kontrollera att inpassagevägar
är tillräckligt stora för beställt material.

• Vidta extra noggrannhet vid montaget av pg-packning
samt tätning av egna stosmontage (se montageanvisning).

• Kanalsystem i andra plåtsorter kan erhållas t ex aluzink, 
magnelis, rostfritt eller lackad plåt.



3

• Lackering av kanaler och plåtdetaljer i specifika kulörer
kan erhållas.

• Offerter och prisuppgifter lämnas på kundens begäran.

• Om hjälp behövs med tak och fasadarbeten hjälper våra
takplåtslagaregärna till.

• Om möjlighet finns sänd gärna skiss via mejl, fax eller
mms och kontrollera att beställningen mottagits.

• Vid beställning ange:
Företag, projektnamn, ev projektnummer, namn och 

telefonnummer till beställaren. Om leveransen ska

ombesörjas av oss ange leveransadress och telefon-

nummer till godsmottagare.
Beställningsblad kan erhållas som block eller pdf fil.

Kontakt Tullinge Vent
Vent: Lars-Erik Jensen, tel. 08-40 80 90 91
Vent: lasse@tullingevent.se 
Vent och tak: Love von Friedrichs, tel. 08-40 80 90 92
Vent och tak: love@tullingevent.se 
Vent: Ion Bogdan, tel. 08-40 80 90 93
Vent: bobbo@tullingevent.se 
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• Ange alltid dimensionen på utslagssidan först.
• Radiens mått tillverkas efter kundens önskemål. Om inget anges vid 

beställning tillverkas radien 100 mm.
• B90º tillverkas med ledskena när dimensionen på utslagssidan eller 

svepsidan är 800 mm eller större.
• Böjen 90ºtillverkas med rund yttre radie som standard (skiss 2).  

Om annat utförande önskas anges det vid beställning.
• Böjen kan tillverkas med dimensionens förändring, men endast på 

utslagssida (se skiss 3).
• Tänk på att du kan förlänga ett eller två ben på böjen för att undvika

passbitar (se skiss 3).
• Om osäkerhet råder över böjens gradantal, kan smygvinkel (se sid 27) 

anges istället.

Beställningsex – Skiss 1: B45 500x1000 R = 100 pg-pg  
Beställningsex – Skiss 2: B90 1000x500 R = 100 pg-pg  
Beställningsex – Skiss 3: B90 1000x500-500x500 R = 100-300 pg-pg

SKISS 3
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• Rektangulärt avstick för montage på cirkulär kanal.
• Ange alltid utslagssidans mått först (se skiss 1).
• AC kan tillverkas med höjdförskjutet utförande. Ange GÖ (rak översida)

i beställningen (se skiss 2).
• Längden tillverkas efter kundens önskemål
• Flänsbordet (flb) tillverkas med bredd 30 mm, om inget annat anges

vid beställning.
• Efter montage skall noggrann tätning göras (se montageanvisning sid 20–21).
• Rita alltid en skiss om du är osäker på utförandet.

Beställningsex – Skiss 1: 1 st AC 200x500-Ø ... (rörets diameter) L = 100 pg-flb
Beställningsex – Skiss 2: 1 st AC 200x500-Ø ... (rörets diameter)  L = 100 pg-flb GÖ

SKISS 1

SKISS 2

AC   Avstick rektangulärt för 
montage på cirkulär kanal
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• Standarddjupet är 50 mm, övriga mått enligt beställaren.
• Tillverkas med demonterbar innerdel.
• YG kan erhållas i de flesta förekommande plåtsorter.
• Vid beställning anges alltid YG:s vågräta dimension först.

YG   Ytterväggsgaller

• Tillverkas efter mått och utförande enligt kundens önskemål.
• Kontakta oss gärna för att få förslag på utförande.

SL   Samlingslåda
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Montageanvisning

• Kanalsystemet skall vara baserat på sammanfogning med 
hjälp av pg-list.

• Vid montage av kanaler/detaljer får endast skarvlist, packning
och gejder som är levererad av Tullinge Vent användas.

• Upphängningsavståndet för kanaler och kanaldetaljer får ej 
överstiga 2 400 mm oavsett dimension, och det får aldrig vara 
mer än en anslutning mellan två upphängningar. Avstånd 
mellan upphängning och skarv skall vara max 500 mm.

• Vid montage av stosar, rensluckor, stagprofiler, upphängningar 
etc. skall trycktät popnit användas.

• När kanal/detalj kapas, där sedan skarvlist ska monteras, 
skall kapsnittet vara rakt och fritt från grader.

• Monteras skarvlister, skall dessa vara ordentligt nerslagna 
över plåtkanten. Skarvlisten skall fixeras med hjälp av en tång 
som är avsedd för detta.Maximalt c/c-avstånd mellan fix-
punkter = 100 mm.

• Applicering av packningen i skarven skall ske med noggrann-
het. Inga glipor i skarven mellan packningens ändar får före-
komma. Antalet skarvar skall minimeras.

• Tätning av kanaler/detaljer, med hjälp av fogmassa måste 
alltid ske. I de fall där det ej kunnat ske vid tillverkning, skall 
montören ombesörja att tätningen görs enligt Tullinge Vents 
tätningsinstruktioner.
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Tätningsinstruktion
• Endast tätningsmassa rekommenderar av Tullinge Vent får användas
• Tätningen skall alltid göras invändigt i kanal/detalj.
• Tätning skall göras vid följande punkter:

1. Skarvlistens innerhörn.
2. Kanalen/detaljens längsgående hörnfalser.
3. Kahfalsens anslutning mot skarven.
4. Vid montage av stosar, rensluckor etc.
5. Vid alla sammanfogningar som är gjorda med hjälp av punktsvetsning

punktsvetsning, popnitning eller skruvförband.

Systemet är godkänt i täthetsklass C tryckklass 2, utan täthetsprovning
om vår montageanvisning följs. Skall provtryckning genomföras, skall den
göras före isolering och inbyggnad så att möjlighet till inspektion finns.

Tätningsinstruktion
Typgodkänt av SITAC enligt bevis nr 0513/01, med kontinuerlig 
tillverkningskontroll
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Isolering

• Vid montage av invändig isolering i rektangulära kanaler används typ-
godkänd isolering (Cleantec).

• Vid håltagningar i isolerade kanalsidor skall alltid synliga isoleringsändar
kantskos med plåtprofiler.

• Vid beställning av kanaler med brandkrav ange brandklass (se tabell).
• Vid övriga krav (värme, konens och ljud) ange isoleringens tjocklek:

20, 30, 50, 100 mm.
• Detaljer (avstick. llu. RL etc.) som ska monteras på invändig isolerad

kanal kan erhållas med integrerad kantskoning. Se RL sidan 16, skiss 2.

Brandklasser

Kanaltyp El15 El30 El60

Rektangulär kanal
Invändigt isolerad 30mm 70mm 120mm
Cleantec brand

Rektangulär kanal
Utvändigt isolerad 50mm 70mm 110mm
Nätmatta

Rektangulär kanal
Utvändigt isolerad 40mm 60mm 90mm
Skiva

Cirkulär kanal
Utvändigt isolerad 30mm 50mm 80mm
Nätmatta











Kontakt Tullinge Vent 
08-40 80 90 90

Vent
Lars-Erik Jensen, tel. 08-40 80 90 91

lasse@tullingevent.se

Vent och tak
Love von Friedrichs, tel. 08-40 80 90 92

love@tullingevent.se 

Vent
Ion Bogdan, tel. 08-40 80 90 93

bobbo@tullingevent.se 


