Brandklassad kanalslang
och monteringsstos

EasyIM
Fresh EasyIM är en ”allt-i-ett”
imkanal för anslutning mellan
köksfläkt och takhuv.

Steg för steg monteringsanvisning:
1

2

Den är både typgodkänd (SP)
och brandklassad (EI15).
Snabb, smidig och säkert
montage tack vare slangens
böjlighet och treskikt.
Rensbar med nylon-/siliconviska.
Kanalslangen Fresh EasyIM är en unik
imkanal. Allt-i-ett lösningen gör att montaget
av den böjbara slangen går snabbt, enkelt och
säkert.

3
Börja med att mäta avståndet, som ska
anslutas, fläkten upp till takhuven.

Kapa om nödvändigt. Kapning sker med
kniv/såg mellan produktens inbyggda vajer.

Dra ut Fresh EasyIM och anpassa längd
efter avståndet.

Använd avbitartång för att kapa vajern.
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Viktigt! Kanalen måste vara i utsträckt läge när
den används, detta för säker och funktionell drift.
Max två 450 böj, vid 900 gäller renslucka
(samma krav som fast imkanal).

6

EasyIM är typgodkänd och är brandklassad
EI-15 (30mm brandisolering) och klarar alla krav
som ställs på en imkanal. Anslut den ena änden
direkt till takhuven och den andra änden till din
köksfläkt. Alternativt så kan man montera med
en stos i innertaket vid fläkten men detta är
ej nödvändigt. Detta ger en tryggare och mer
brandsäker installation av imkanal i ett hus.
Produkten levereras i 1,2 meters hög
förpackning men är i sin fulla längd 4 meter lång.
Fresh EasyIM montagestos
fyller funktionen att:
•

Fixera imkanalen i innertaket

•

Ge en enkel anslutning av
köksslang och köksfläkt.

Viktig att kanalen är intakt med isolering
igenom bjälklag och hela vägen upp till
takhuven. Mellan köksfläkt och innertak får
oisolerad kanal användas. Om längden räcker
kan man dra ut och nyttja innerkanalen
oisolerad.
Vid skarvning: Använd muff och för över båda ändarna av
innerkanalen, tejpa med aluminium ventilationstejp och fixera
med klammer. Förskjut ytterhöljet 10 centimeter tillsammans
med isoleringen och tejpa för att förhindra värmeläckage.

För säker och tät anslutning, fäst kanalen på
stosarna med hjälp av Fresh snabbslangklämma
och montage- eller ventilationstejp.

Kanalen underhålls och rengörs med nyloneller siliconviska.
Viskor i andra material skadar innerkanalen.
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Teknisk data
Certifikat:

SP testad för EI-15, slangen underlättar godkänd
montering för kanaldragning ihop med köksfläkt.
Även godkänd som ventilationsslang enligt SS-En13180.

Håltagning:

Ø125, hål 245 mm
Ø160 mm, hål 280 mm

Längd:

4 meter

Material:

Slang: Aluminium, polyester, brandisolering
Stos: Förzinkad stålplåt enligt SS-EN10142

Färg:

Aluminium/plåt

Temperatur

- 30 0C till 250 0C

Tryck

Max 3000 Pa

Brandklassad
och färdigisolerad
”allt-i-ett” IM-kanal
Ty pgo

Specifikation
Beteckning

Beskrivning

Art. nr.

Fresh Slang Easy-Im
Ø125, 4M

Flexibel brandklassad
isolerad IM-kanalslang,

397412

Fresh Slang Easy-Im
Ø160, 4M

Flexibel brandklassad
isolerad IM-kanalslang,

397416

Fresh Montagestos
Easy-Im Ø125

Montagestos tak/vägg för
EASY-IM kanalslang Ø125

397012

Fresh Montagestos
Easy-Im Ø160

Montagestos tak/vägg för
EASY-IM kanalslang Ø160

397016

Fresh
EasyIM
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- för snabb, säker och smidig
installation och anslutning
mellan köksfläkt och takhuv.

d
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• snabb
• säker
• smidig
installation och anslutning
mellan köksfläkt och takhuv.
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Tillbehör
Art. nr.

Beskrivning

361255

Fresh slangsnabbklämma Ø60-165, 2-pack

840125

Fresh Ventilationstejp Aluminium

361215

Fresh Köks- ventilationsslang Ø130x1500 mm

361615

Fresh Köks- ventilationsslang Ø165x1500 mm
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