
Menardi FH-S filterskåp för pås- och kompaktfilter 
Menardi FH-S 

• Robust och flexibelt utförande.
• Finns i flera olika material.
• Passar alla pås- och kompaktfilter i Filtac’s

sortiment.
• God täthet i hölje och filterinfästning garanterar

att filterklassen uppfylls.
• Anslutningarna kan helt kundanpassas.
• Servicelucka för access från sidan.
• Anslutningar för differenstryckmätning är

standard.
• Kan levereras kondensisolerat.
• Kompakt utförande för enkel inbyggnad.
• Kan levereras med PG, fläns eller runda

anslutningar.
• Finns i storlekar från 300x300 mm upp till

1800x1800 mm som standard.

Menardi FH-S är ett filterskåp avsett för alla pås- och kompaktfilter i G-, M- och F-klass med 
filterdjup upp till 650 mm. I standardutförande har Menardi FH-S ett byggdjup på 850 mm. Stor 
flexibilitet i storlek gör det enkelt att bygga in i alla typer av ventilationssystem, både nya och 
befintliga.  

Menardi FH-S har en servicedörr för filterbyte och rengöring från sidan. Servicedörren är 
försedd med enkla låsvred, men kan levereras med låsning som kräver speciellt verktyg där så 
krävs. Filtren, som kan vara antingen pås- eller kompaktfilter med 25mm:s ram, skjuts in från 
sidan genom servicedörren i en parallellogramskena. Parallellogramskenan har rejäla handtag 
för säker och lufttät filterinfästning. 

Vidare kan filterskåpet levereras oisolerat eller kondensisolerat med invändigt godkänd 
isolering. 

Menardi FH-S är i standardutförandet försett med sk PG- eller LS-skarv. Kan även levereras 
med fläns och vid behov även med dränering, mjuka övergångar och plana anslutningar. 
Menardi FH-S är som standard tillverkad av galvaniserad stålplåt, Z275, men kan även 
beställas i rostfritt, syrafast eller lackerat utförande. 
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Storlekstabell 

Bredd, B [mm] Höjd, H [mm] 
300 600 900 1200 1500 1800 

300 0.5x0.5 0.5x1 0.5x1.5 0.5x2 0.5x2.5 0.5x3 
600 1x0.5 1x1 1x1.5 1x2 1x2.5 1x3 
900 1.5x0.5 1.5x1 1.5x1.5 1.5x2 1.5x2.5 1.5x3 
1200 2x0.5 2x1 2x1.5 2x2 2x2.5 2x3 
1500 2.5x0.5 2.5x1 2.5x1.5 2.5x2 2.5x2.5 2.5x3 
1800 3x0.5 3x1 3x1.5 3x2 3x2.5 3x3 

• Vikt på respektive utförande och anslutningsritningar lämnas på begäran. 
• Rådgör med Menardis personal om du är osäker på vilket utförande du skall ha. 

Exempel på filter som passar i menardis FH-S: 
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