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Przegląd kanałów wentylacyjnych felcowanych

KANAŁY WENTYLACYJNE FELCOWANE –  
STAL OCYNKOWANA

Kanały i kształtki wentylacyjne, felcowane, o przekroju prosto- 

kątnym wg DIN EN 1505, 1507 i DIN 18379

Materiał: Blacha stalowa ocynkowana metodą Sendzimira

Gatunek: DX51D + Z275MA-C (DIN EN 10346 i DIN EN 10143)

Grubość blachy: dla stopni ciśnienia  N, M, HE

Klasy szczelności: A, B i C wg DIN EN 1507

Układ kierownic wg DIN EN 1505

Łączenia  felcowane, połączenie poprzeczne formowane lub za 

pomocą profila SBM

Ścianki wzmocnione za pomocą falowania lub trapezowania 

Wzmocnienie dodatkowe do stopni ciśnienia M i  HE wg standar-

dów BerlinerLuft. 

Standardowa długość kanału 1500 mm  

(również z ramką profilowaną)

Wysokość profila ramek dla stopnia ciśnienia N

Wysokość profili 20 mm:  do długości krawędzi 1000 mm

Wysokość profili 30 mm:  > Długość krawędzi 1000  

do 2000 mm

Wysokość profili 40 mm:  > Długość krawędzi 2500 mm

KANAŁY WENTYLACYJNE FELCOWANE  –  
STAL NIERDZEWNA 1.4301 
KANAŁY WENTYLACYJNE FELCOWANE  –  
STAL KWASOODPORNA 1.4404 

Kanały i kształtki wentylacyjne, o przekroju prostokątnym  

EN 1505, 1507 i DIN 18379

Kanały i kształtki wentylacyjne, felcowane,  ze stali nierdzewnej 

1 .4301 lub kwasoodpornej 1.4404

Grubość blachy 0,5 do 1,0 mm, narożniki uszczelniane lub 

uszczelnienie pełne (narożniki, ramy i felce)

Łączenia wzdłużne felcowane, połączenie poprzeczne za po-

mocą ramek profilowanych, układ kierownic wg DIN EN 1505, 

ścianki wzmocnione za pomocą falowania lub trapezowania, 

dodatkowe wzmocnienie powierzchni wg standardów  

BerlinerLuft.

Standardowa długość kanału: 1250 mm - dla grubości blach 

0,5 i 0,6 mm oraz 1500 mm - dla grubości blach 0,8 i 1,0 mm

Wysokość profili ram dla stopnia ciśnienia N

Wysokość profili 20 mm:  do długości krawędzi 1000 mm

Wysokość profili 30 mm:  > Długość krawędzi 1000  

do 2500mm
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Przegląd kanałów wentylacyjnych felcowanych

KANAŁY WENTYLACYJNE FELCOWANE–  
ALUMINIUM 

Kanały i kształtki wentylacyjne, o przekroju prostokątnym wg   

EN 1505, 1507 i DIN 18379

Kanały i kształtki felcowane z aluminium AlMg 3

Grubość blachy: od 0,8 do 1,2 mm. Narożniki uszczelniane lub 

uszczelnienie pełne (narożniki, ramy i felce)

Łączenia wzdłużne felcowane, połączenie poprzeczne za po-

mocą ramek profilowanych, układ kierownic wg DIN EN 1505, 

ścianki wzmocnione za pomocą falowania lub trapezowania, 

dodatkowe wzmocnienie powierzchni wg standardów  

BerlinerLuft.

Długość kanału do 1500 mm

Wysokość profila ramek dla ciśnienia N

Wysokość profili 20 mm:  do długości krawędzi 700 mm

Wysokość profili 30 mm:  > Długość krawędzi 700 do 2000 mm

KANAŁY WENTYLACYJNE FELCOWANE –  
STAL OCYNKOWANA, WYKONANIE PRZEMYSŁOWE

Kanały i kształtki wentylacyjne, o przekroju prostokątnym  

zwiększone wymagania

Kanały i kształtki wentylacyjne felcowane z blachy cienkiej ocyn-

kowanej metodą Sendzimira, gatunek: DX51D + Z275MA-C (DIN 

EN 10346 i DIN EN 10143)

Grubość blachy: 0,95 mm przy długości krawędzi do 1000 mm, 

1,15 mm przy długości krawędzi od 1001 mm do 2000 mm, klasa 

szczelności A lub B wg DIN EN 1507, łączenia podłużne felcowa-

ne, połączenie poprzeczne za pomocą ramek profilowanych

Układ kierownic wg DIN EN 1505

Ścianki wzmocnione za pomocą falowania lub trapezowania, 

wzmocnienie dodatkowe o wysokości 30 mm lub przy użyciu 

przymocowanych do ścian U profili 30 x 50 x 30 mm  

Przeznaczone dla stopni ciśnienia od -1500 Pa do +3000 Pa  

i wysokich prędkości powietrza

Długość kanału do 1000 mm

Wysokość profila ramek dla ciśnienia HE

Wysokość profili 30 mm:  do długości krawędzi 1000 mm

Wysokość profili 40 mm:  > Długość krawędzi 1000 mm
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Przegląd kanałów wentylacyjnych  
felcowanych, spawanych

KANAŁY WENTYLACYJNE SPAWANE –  
BLACHA STALOWA

Kanały i kształtki wentylacyjne, o przekroju prostokątnym 

spawane wg DIN EN 1505, 1507 i VDI 3803

Kanały i kształtki wentylacyjne spawane z blachy ocynkowanej 

metodą Sendzimira,  gatunek: DX51D + Z275MA-C (DIN EN 

10346 i DIN EN 10143) oraz blacha czarna S 235 JRG2, DC01 

wg DIN EN 10025

Grubość blachy dla stopnia ciśnienia  HE

Klasa szczelności C i D wg DIN EN 1507

Połączenie poprzeczne za pomocą ramek z kątownika lub zagi-

nanych, z otworami wg standardów (odstęp między otworami 

125 mm), kierownice wg DIN EN 1505 

 

Długość kanałów w zależności od rodzaju ramek

Przy ramkach z kątownika:  1500 mm

Ramka z kątownika z wywinięciem:  1480 mm

Ramka zaginana 30 mm 30/15:  1400 mm

Ramka zaginana  40 mm 40/20:  1360 mm

Ramka zaginana  60 mm 60/30:  1300 mm

Ramka zaginana  80 mm 80/40:  1240 mm

KANAŁY WENTYLACYJNE FELCOWANE –  
STAL OCYNKOWANA, IZOLOWANE

Kanały i kształtki wentylacyjne, o przekroju prostokątnym 

ocynkowane, felcowane i izolowane

Kanały i kształtki wentylacyjne felcowane z blachy cienkiej 

ocynkowanej metodą Sendzimira, gatunek: DX51D + Z275MA-C 

(DIN EN 10346 i DIN EN 10143)

Grubość blachy w zależności od stopni ciśnienia N i M 

Klasa szczelności A lub B wg DIN EN 1507

Łączenia wzdłużne felcowane, połączenie poprzeczne za po-

mocą ram profilowanych

Układ kierownic wg DIN EN 1505, ścianki wzmocnione za 

pomocą falowania lub trapezowania, dodatkowe wzmocnienie 

powierzchni wg standardów BerlinerLuft.

Długość kanału do 1500 mm

Wysokość profila ramek dla ciśnienia N

Wysokość profili 20 mm:  do długości krawędzi 1000 mm

Wysokość profili 30 mm:  > Długość krawędzi 1000  

do 2000 mm
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Przegląd kanałów wentylacyjnych  
felcowanych, spawanych

KANAŁY WENTYLACYJE SPAWANE  –  
STAL  NIERDZEWNA, MATOWA LUB BŁYSZCZĄCA 

Kanały i kształtki wentylacyjne, o przekroju prostokątnym wg 

DIN EN 1505, 1507 i VDI 3803

Kanały i kształtki wentylacyjne spawane ze stali nierdzewnej 

1.4301, 1.4404, 1.4571 powierzchnia matowa lub błyszcząca  

Grubość blachy wg wymagań, klasa szczelności C i D wg DIN 

EN 1507, wyższe wymagania n.p. szczelność sprawdzona meto-

dą bąbelkową za pomocą środka nekal wg DIN na zapytanie

Połączenie poprzeczne za pomocą ramek z kątownika lub 

ramek zaginanych, z otworami wg standardów BerlinerLuft. 

(odstęp między otworami 125 mm), kierownice wg DIN EN 1505 

 

Długość kanałów w zależności od rodzaju ramek

Przy ramkach z kątownika:  1500 mm

Ramka z kątownika z wywinięciem:  1480 mm

Ramka zaginana 30 mm 30/15:  1400 mm

Ramka zaginana 40 mm 40/20:  1360 mm

Ramka zaginana 60 mm 60/30:  1300 mm

Ramka zaginana 80 mm 80/40:  1240 mm

KANAŁY WENTYLACYJE SPAWANE  –  
ALUMINIUM

Kanały i kształtki wentylacyjne, o przekroju prostokątnym wg 

DIN EN 1505, DIN EN 1507 i VDI 3803

Kanały i kształtki wentylacyjne spawane z aluminium   

AL 99,5 hh i ALMg 3, grubość blachy 2,0 mm i 3,0 mm

Klasa szczelności C i D wg DIN EN 1507. Wyższe wymagania 

n.p. szczelność sprawdzona metodą bąbelkową za pomocą 

środka nekal wg DIN na zapytanie

Połączenie poprzeczne za pomocą ramek z kątownika z otwo-

rami  wg standardów BerlinerLuft. (odstęp między otworami 

125 mm). Kierownice wg DIN EN 1505 

 

Długość kanałów w zależności od rodzaju ramek

Przy ramkach z kątownika:  1500 mm

Ramka z kątownika z wywinięciem:  1480 mm

Ramka zaginana 30 mm 30/15:  1400 mm

Ramka zaginana 40 mm 40/20:  1360 mm

Ramka zaginana 60 mm 60/30:  1300 mm

Ramka zaginana 80 mm 80/40:  1240 mm
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Wykonanie kanałów wentylacyjnych – ramki

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA

Przewody wentylacyjne są elementem składowym syste-

mów wentylacyjnych. Przy projektowaniu tych systemów 

należy uwzględnić różne wymagania:

Prędkość powietrza w kanale wentylacyjnym

Ciśnienie w kanale wentylacyjnym (VDI 3803)

Klasa szczelności (DIN EN 1507)

Wymagania higieniczne (VDI 6022)

Ustalenie rodzaju wykonania (felcowane lub spawane)

Wybór materiału w zależności od transportowanego me-

dium, np.: powietrze przeciętnie zanieczyszczone, powietrze 

zanieczyszczone mechanicznie, powietrze zanieczyszczone 

chemicznie 

Wykonanie kanałów wentylacyjnych prostokątnych 
 
Kanał wentylacyjny spawany z ramką zaginaną na pra-
sie krawędziowej (3)

Warunek przy najwyższych wymaganiach szczelności klasy 

D (np. wykonanie elementów z możliwością odkażania)

Kanał wentylacyjny spawany z ramką z kątownika (4)

Specjalne wymagania zastosowania, osiągalna klasa szczel-

ności D

1 | Kanał wentylacyjny felcowany z ramką formowaną

2 | Kanał wentylacyjny felcowany z ramką z profila SBM

3 | Kanał wentylacyjny spawany z ramką zaginaną na prasie  
          krawędziowej

4 | Kanał wentylacyjny spawany z ramką z kątownika

1 2 43
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WG PN-EN 1505, PN-EN 1507 I DIN 18379

Kanały i kształtki wentylacyjne

l a
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b

V1 V2

1 | K – Kanał l > 900

2 | KT –  Krótki kanał l ≤ 900

3 | KD –  Kanał z przepustnicą 

4 | KS –  Króciec
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5 | SS –  Króciec wsuwany

6 | SU –  Króciec redukcyjny

7 | SR –  Króciec okrągły

8 | BS –  Łuk symetryczny



39Przewody i kształtki wentylacyjne, osprzęt   |

a

d

α

e

r
f

b

a
V2

V1

af

α

r

b
e

V2

V1

1 | BA –  Łuk asymetryczny

2 | WS –  Kolano symetryczne prostokątne 

3 | WA –  Kolano asymetryczne prostokątne

4 | KOM  odgałęzienie – Kolano / Kanał
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5 | KOM  3 Odgałęzienie – Kolano / Kolano 

6 | US –  Zwężka symetryczna

7 | UA –  Zwężka asymetryczna

8 | RS –  Zwężka symetryczna

WG PN-EN 1505, PN-EN 1507 I DIN 18379
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Podać długość kanału a lub b
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6 | HS –  Trójnik portkowy

7 | BO –  Podstawa

8 | AE –  Wycięcie prostokątne

9 | AR –  Wycięcie okrągłe

Kanały i kształtki wentylacyjne

Podać długość kanału a lub b9
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Wykonanie elementów kanałów

Wymagania techniczne Materiał
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Wykonanie

felcowane

spawane

•
• •

•
• •

•
•

•

Połączenia

za pomocą ramki z profila

wsuwane

kołnierzowe

spawane stykowo

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
 

•

 

Szczelność

klasa szczelności  B

klasa szczelności  C

klasa szczelności  D

uszczelnienie odporne na kwasy 

tłuszczowe

•
•
•
•

•

 

•
•
•
•
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•
•
•
•

•
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Powierzchnia

ocynkowana ogniowo

gruntowana / lakierowana

lakierowana z odpornością na chlor

lakierowana z odpornością na kwasy 

tłuszczowe

pokryta proszkowo

•
•
•

•

•
•
•
•

• •

 
•

 

•

Izolacja

podwójny płaszcz

wełna mineralna na welonie / blacha 
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•
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Normy i dyrektywy

NORMY I DYREKTYWY

Normy i przepisy dotyczące techniki wentylacyjnej i klimaty-

zacyjnej znajdują się w fazie przełomowej: normy DIN zostały 

częściowo usunięte i zastąpione przez normy europejskie. 

Pomimo tego, że istnieje dowolność zawierania umów, nie 

wolno stosować wycofanych norm DIN.

ZGODNOŚĆ Z VDI 6022

Przewody wentylacyjne z blachy firmy BerlinerLuft. po-

siadają certyfikat zgodności higienicznej zgodnie z VDI 

6022 i zostały umieszczone w rejestrze Instytutu Higieny  

Powietrza w Berlinie pod numerem: HKP 02/19 - 01 do 13.

* DIN 24193 cz. 1  i cz. 2 zostały wycofane. Zastosowanie może być uzgodnione, ponieważ nie ma odpowiednika normy europejskiej.

W przypadku sporów prawnych ważne są tylko normy eu-

ropejskie.

Dlatego też istnieje obowiązek stałej kontroli aktualności 

norm. 

Aktualne normy, które powinny być uwzględnione w zakre-

sie przewodów wentylacyjnych, to:

PN - EN  1505
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 
Wymiary

PN - EN 1507
Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym.  
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

PN - EN  12097
Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów 
ułatwiających konserwację sieci przewodów

PN - EN  12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe

PN - EN  12599
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wen-
tylacji i klimatyzacji

PN - EN 16798-3
Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - cz. 3:
Wentylacja budynków niemieszkalnych.

DIN 18379
Procedury zawierania umów na roboty budowlane. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych. 
Obmiar

DIN 18869 cz. 4 Urządzenia do wentylacji przemysłowych pomieszczeń kuchennych

DIN 24193 cz. 1* Elementy kanałów wentylacyjnych do instalacji. Kołnierze kątowe cz. 1

DIN 24193 cz. 2* Elementy kanałów wentylacyjnych do instalacji. Kołnierze kątowe cz. 2

DIN 1946 cz. 4 Urządzenia wentylacyjne w szpitalach

VDI 2052 Wymagania dotyczące urządzeń wentylacyjnych w dużych pomieszczeniach kuchennych

VDI 2087 Systemy przewodów wentylacyjnych - podstawy pomiarów

VDI 2089 Techniczne wyposażenie budynków pływalni

VDI 3803 Wymagania budowlane i techniczne centralnych urządzeń wentylacyjnych

VDI 6022 Wymagania higieniczne urządzeń wentylacyjnych
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BLACHY

Przewody wentylacyjne mogą być produkowane z blach w róż-

nych gatunkach w zależności od ich późniejszego zastosowania. 

 

WYKONANIE FELCOWANE I SPAWANE

1 Wszystkie środki uszczelniające zawierają wyłącznie materiały bez silikonu 
2 Uszczelnienia specjalne w zależności od zastosowania są wykonywane na życzenie Klienta

Materiały

Rodzaj materiału  Gatunek Norma
Maks. temperatura  

zastosowania tmax (°C)

Stal ocynkowana (blacha  
ocynkowana metodą Sendzimira)

DX51D + Z275 MA-C DIN EN 10346 
DIN EN 10143

+ 250 °C

Blachy VA 1.4301 (V2A), 1.4571 (V4A) 
1.4404 (V4A)

DIN EN 10088 + 500 °C

Aluminium ALMg 3 DIN EN 485
DIN EN 573-3

+ 160 °C

FAL (blacha stalowa aluminiowana 
ogniowo)

DIN EN 1396 + 700 °C

Blacha platerowana tworzywem 
sztucznym (tylko wykonanie felco-
wane)

DX51D + ZA255
OS: 200 µm PVC St.Nr....
US: 5 µm + K-

DIN EN 10346
DIN EN 143

– 20 °C/+ 80 °C

Blacha stalowa czarna (tylko wyko-
nanie spawane)

S 235 JRG 2, DC01 DIN 10130 + 250 °C

Materiały uszczelniające 1 2

Baza:
Nie zawierające silikonu
Akryl
Polymer modyfikowany (SMP)
Odporność na kwasy tłuszczowe
Elastyczne i odporne na promienie 
UV

VDI 6022 + 80 °C
certyfikowany
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Materiały

OBRÓBKA POWIERZCHNI

Przewody wentylacyjne mogą być produkowane z blach w 

różnych gatunkach w zależności od ich późniejszego zasto-

sowania. Rodzaj obróbki powierzchni oraz ochrony korozyjnej 

jest dobrany zgodnie z wymaganiami.

Należy określić wymagane grubości warstwy w zależności  

od przeznaczenia i z uwzględnieniem obowiązujących wytycz-

nych z zakresu ochrony antykorozyjnej. Obróbce poddawana 

jest powierzchnia blachy czarnej i ocynkowanej.

Stal czarna i ocynkowana 

przygotowanie podłoża / mycie i pasywacja

gruntowanie lub nałożenie podkładu

lakierowanie

malowanie proszkowe

pokrycie KTL (patrz strona 450)

Stal  nierdzewna

trawienie i pasywacja 

polerowanie

szlifowanie

szczotkowanie
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Kierownice

UKŁAD KIEROWNIC  W KSZTAŁTKACH O KĄCIE 90° WG DIN EN 1505 1

Wskazówka: Przy kątach ≤ 45° nie stosuje się kierownic

b

b

b
3

b
2

b
1

r ≥100 mm

Kierownice standardowo mocowane są za pomocą dybli 

z uszczelnieniem.

1  Układ kierownic wg DIN EN 1505 

Długość boku b wg DIN 18379 (Znormalizowane warunki 

zlecenia i wykonywania robót budowlanych Część C) 

Szerokość przewodu 
wentylacyjnego 

[mm]
Ilość kierownic

Odstęp między kierownicami  
(wartości przybliżone) [mm]

b1 b2 b3

400 < b ≤ 800 1 b/3 - -

800 < b ≤ 1600 2 b/4 b/2 -

1600 < b ≤ 2000 3 b/8 b/3 b/2
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Szczelność

SZCZELNOŚĆ

W celu spełnienia funkcji i energooszczędnego trybu pra-

cy urządzeń wentylacyjnych sieci wentylacyjnej stawiane są 

określone wymagania szczelności. W normie DIN EN 1507 

zdefiniowana została dopuszczalna nieszczelność na m2 

powierzchni  kanału w zależności od statycznego ciśnienia 

wewnętrznego. 

Za pomocą diagramu 1 można oszacować oczekiwane nie-

szczelności sieci wentylacyjnej lub jej części. 

W tym celu, zaczynając od średniego ciśnienia wewnętrzne-

go 1, odczytana zostaje odpowiednia wartość nieszczelności 

z diagramu i pomnożona przez powierzchnię kanału. W tabe-

li znajdującej się poniżej przedstawione zostały wymagania 

szczelności wg DIN EN 1507 i zalecane zastosowanie wg DIN 

EN 16798-3 i VDI 3803.

1   różnica ciśnienia statycznego między ciśnieniem wewnętrznym w  

      kanale a ciśnieniem otoczenia (przy ciśnieniu wyższym jak i niższym)

p = statyczne ciśnienie wewnętrzne

Schemat 1

Średnie ciśnienie wewnętrzne w przewodach wentylacyjnych Pa

100
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Klasa szczelności C

Klasa szczelności B

Klasa szczelności A

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI

Klasa szczelności jest określana na zamontowanym odcin-

ku systemu wentylacyjnego, który zawiera reprezentacyjną 

liczbę kanałów i kształtek i posiada minimalną powierzchnię 

10 m2 (patrz DIN EN 1507, proces pomiarowy DIN EN 12599).

Wysoka jakość montażu kanałów wentylacyjnych ma duży 

wpływ na szczelność instalacji wentylacyjnej. Podstawowym 

wymogiem osiągnięcia klasy szczelności jest zastosowanie 

odpowiednich elementów przeznaczonych dla danej klasy 

szczelności  oraz montaż o wysokiej jakości. Zaleca się prze-

prowadzenie wyrywkowej próby szczelności  wg DIN EN 15599 

już w procesie montażowym.

Klasa szczelności 
wg DIN EN 1507

Klasa szczelności
wg DIN EN 16798-3

Wartości graniczne  
nieszczelności 
m3 x s–1 x m–2

Zalecane zastosowanie 
wg VDI 3803

A ATC5 0,027 x p0,65 x 10–3 

B ATC4 0,009 x p0,65 x 10–3  Wymagania minimalne

C ATC3 0,003 x p0,65 x 10–3 Wymagania standardowe

D ATC2 0,001 x p0,65 x 10–3 Wymagania najwyższe



47Przewody i kształtki wentylacyjne, osprzęt   |

Oszczędność kosztów energii poprzez  
zastosowanie klasy szczelności C
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    D     C    B   A Strumień nieszczelności kanału wentylacyjnego (klasa szczelnosci A) Różnice przy wyborze wyższej klasy szczelności

Średnie ciśnienie wewnętrzne kanału [Pa]

Czas amortyzacji [lata]
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Przykład

Ciśnienie 250 Pa 
1) 

Powierzchnia kanałów 300 m2

Klasa szczelności C zamiast A (A-C)

Urządzenie z ogrzewaniem powietrza

Oszczędność energii 700Eur/rok

Czas amortyzacji ok. 2 lata

Strata na badanym odcinku kanałów
wentylacyjnych w m3/h

Średnie ciśnienie na badanym odcinku1)

przewodu wentylacyjnego.
Straty szczelności są równe dla
ciśnienia niższego i wyższego.

Róznica straty  [m3/h]

Zestawienie: Zalety zastosowania klasy szczelności C  

w porównaniu do dotychczasowej klasy szczelności A

W diagramie uwzględniono następujące założenia:

Koszty energii 10 centów/kWh

Czas pracy urządzenia 24 h/dobę 

Koszty dodatkowe przewodu wentylacyjnego  5,00 Eur/m2

* Przyporządkowanie klas SFP do rodzaju urządzenia zawiera tylko koszty wentylacji (wartości orientacyjne)

A: czas amortyzacji 

Ek: rzeczywiste koszty energii na  kWh 

Bd: przeciętny czas pracy 

Mk: koszty dodatkowe przewodu wentylacyjnego na m2

A [lata]       = 
    10 Ct.       

x
       Bd       

x
       Mk [Eur]

             Ek [Ct.]              [h]                    5 Eur

Wyceny rzeczywistego czasu amortyzacji można dokonać 

za pomocą następującej formuły uwzględniając aktualny po-

ziom kosztów i czas pracy:
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Połączenia elementów – Granice wymiarów

USZTYWNIENIA ELEMENTÓW

Podstawą rozłożenia usztywnienia ścianek kanału są wyma-

gania stawiane danemu elementowi zgodnie z DIN EN 1507  

z uwzględnieniem wartości granicznych wytrzymałości i sta-

bilności formy.

Konkretne ustalenia w tym zakresie są przedstawione  

w wewnętrznej normie.

Ogólnie wykonywane są następujące usztywnienia: ścianki 

kanałów i kształtek do grubości 1,2 mm są usztywniane za 

pomocą formowania blach w kształcie fali lub trapezu.

Falowanie lub trapezowanie w odniesieniu do głębokości 

profili i kątów wykonywane w firmie BerlinerLuft. ma opty-

malne głębokości i zgodnie z  VDI 6022 ścianki traktowane 

są jako gładkie. 

W zależności  od stopnia ciśnienia i wymiarów elementów 

wymagane są częściowo dodatkowe usztywnienia bocznych 

ścianek. Są one wykonywane jako

rurki wewnętrzne    

wewnętrzne lub zewnętrzne profile z blachy  

użebrowania zewnętrzne  

(tylko w wykonaniu spawanym w razie konieczności) 

1 LP C+ formowana ramka profila kanału i kształtki (poza US, UA, HS, BE, BD) 
2 LP ramka z profila SBM w w/w kształtkach i elementach specjalnych  
3  Elementy o długości boku > 2500 mm znajdują się poza normą i są produkowane jako elementy specjalne. Rodzaj połączenia zależy od wymagań 

zastosowania i jest ustalane przez Klienta

Połączenie profili Ramka
zaginana

Ramka
z kątownika

Ramka
z płaskownikaLP C+ 1 LP 2

Stopień ciśnienia N M N M H H H

Długość boku [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0 do 500
20 20 20 20 30

30 x 3

30 x 5

501 do 1000 40 x 5

1001 do 1250
30 30 30 30 40 60 x 6

1251 do 2500 40 x 4

> 2500 3 40 40 50 50 x 5 60 x 10
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1  prosimy uwzględnić zalecenia montażowe

Połączenia kołnierzy

Elementy felcowane i spawane

Oznaczenie kołnierza Skrót Szkic
Połączenie 1

przez
Standardowa długość  

kanału  [mm]

El
em

en
ty

 fe
lc

ow
an

em
m

Połączenie za pomocą 
profila  
formowanego

LP C
4 otwory
śruby plus zaciski

1500

Połączenie za pomocą 
profila SBM LP

4 otwory
śruby plus zaciski

1500

Ramka z kątownika  
montowana  
na wywinięciu

W 1
śruby 
otwory w odstępie 125 mm  
lub otwory specjalne

1480

El
em

en
ty

 s
pa

w
an

em
m

Elementy spawane 
Ramka zaginana WA

śruby 
otwory w odstępie 125 mm  
lub otwory specjalne

 
1350 przy 40/20 mm
zagięcia przylegające  

i odwrócone

Ramka z kątownika 
spawana W 2

śruby 
otwory w odstępie 125 mm  
lub otwory specjalne

1500

Połączenia elementów – Granice wymiarów
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DOTYCZĄCE WYKONANIA POŁĄCZEŃ (KOŁNIERZY) KANAŁÓW

TOLERANCJE

Kanały wentylacyjne Kształtki wentylacyjne

HE Wykonanie przemysłowe felcowane w ograniczonym zakresie wysokiego ciśnienia z podwyższoną grubością blachy i dodatkowym   

       usztywnieniem (dostarczane w klasie szczelności B), maksymalna długość kanału 1000 mm

Zalecenia montażowe

Zakres ciśnienia 
Pa

Stopień  
ciśnienia

 Klasa  
szczelności

Materiał uszczelniający  
kołnierz

Rozstaw zacisków  
lub śrub

+ 1000/– 500 N
 
 

A taśma uszczelniająca  12 x 6 przy a lub b > 750
max. 400 mm

B taśma uszczelniająca  12 x 6 przy a lub b > 750
max. 400 mm

C taśma uszczelniająca  12 x 6 przy a lub b > 400
max. 200 mm

+ 2000/– 750 M B taśma uszczelniająca  12 x 6 przy a lub b > 750
max. 400 mm

 C taśma uszczelniająca  12 x 6 przy a lub b > 400
max. 200 mm

+ 3000/– 1500
(wykonanie przemysłowe felcowane)

HE B taśma uszczelniająca  12 x 6 przy a lub b > 550
max. 300 mm

+ 6000/– 2500 H C taśma uszczelniająca  12 x 6 odstęp między otworami 125 mm

 D taśma uszczelniająca  12 x 6 odstęp między otworami 125 mm 

Długość boku [mm]
Dopuszczalne odchylenie  

[mm]

a lub b

100 – 1000
 0

– 3

1001 – 2000 
 0

– 4

> 2000
 0

– 5

Długość elementu [mm] 0,005 x L

Wymiar elementu
Dopuszczalne odchylenie 

[mm]

a, b, c, d, e, f
 0

– 4 

l, lp, r
 0

– 5> 15/< 100 mm

> 100
 0

– 4

> 2000
 0

– 10

Tolerancja kąta  +/– 1°



51Przewody i kształtki wentylacyjne, osprzęt   |

STOPNIE WYMAGAŃ CZYSTOŚCI PRZEWODÓW  
WENTYLACYJNYCH (VDI 6022) CZ. 1

W zależności od wymagań higienicznych kanały i kształtki 

należy zabezpieczyć podczas transportu i na budowie przed 

zanieczyszczeniami  wzgl. należy je wyczyścić przed mon-

tażem. Zgodnie z normą VDI 6022 cz. 1 wymagania czystości 

elementów podzielone zostały na stopnie. 

Wykonaniem standardowym producenta są elementy czys-

te niezapakowane.

Wymagania odbiegające od powyższych (np. czyszczenie, 

zamknięcie czołowych części kanałów, kompletne proste opa-

kowania lub kompletne opakowania złożone) należy ustalić w 

fazie zamówienia.

JEDNOSTKI OBLICZENIOWE

Obliczenia kanałów i kształtek wentylacyjnych zostały ujed-

nolicone i dokonuje się ich na bazie powierzchni w m2.

Podstawę stanowi: DIN 18379 

Obliczeń dokonuje się na podstawie powierzchni w m2. 

Formuły obliczeniowe zostały ujednolicone w odniesieniu do 

każdego elementu. Obliczeń dokonuje się według grup obli-

czeniowych. 

Kanały proste do długości 900 mm przeliczane są jako 

kształtki. Obliczeniową wielkością minimalną jest 1 m2.

Transport i składowanie

Stopień
 

Opakowanie  
w zakładzie

Zabezpieczenie  
podczas  

transportu

Zabezpieczenie  
podczas  

składowania

Czyszczenie  
na budowie

Zamknięcie  
otworów  

na budowie

Stopień średni nie nie tak tak tak

Stopień wysoki tak tak tak tak tak

Grupa obliczeniowa Długość  
największego boku 

 [mm]
Kanały  

wentylacyjne
Kształtki  

wentylacyjne

L1 F1 do 500

L2 F2 > 500 do 1000

L3 F3 >1000 do 1500

L4 F4 > 1500 do 2000

L5 F5
> 2000 

(poza normą)
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Wykonania specjalne

PRZEWODY WENTYLACYJNE W POMIESZCZENIACH 
KUCHENNYCH

Z powodów higienicznych i technicznych przewodom wen-

tylacyjnym w kuchniach stawiane są wymagania szczególne. 

Podstawę stanowi DIN 18869 cz. 4 i VDI 2052. 

 

Przewody wentylacyjne w kuchniach powinny być odporne 

na tłuszcze. Wykonywane są one z blachy stalowej czarnej 

(DC01 lub S235JRG2), ocynkowanej lub nierdzewnej (V2A 

1.4301 lub V4A 1.4404, 1,4571).

ZALECANE ZASTOSOWANIE

Przewody wentylacyjne ocynkowane, przez które aerozole 

mogłyby się dostać do miejsc z artykułami żywnościowymi, 

należy polakierować.  

 

PRZEWODY WENTYLACYJNE NA PŁYWALNIACH

Wymagania dotyczące technicznego wyposażenia budyn-

ków pływalni reguluje VDI 2089.

Dla przewodów wentylacyjnych z materiałów metalowych 

stosowanych do wentylacji pływalni nie ustalono specjalnych 

wymagań. Częściowo stosuje się ustalenia dotyczące syste-

mów wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych.

W przypadku przewodów wentylacyjnych ze stali ocynko-

wanej zalecane jest dodatkowe lakierowanie powierzchni. 

Warstwę ochronną powierzchni należy nanieść w zależności 

od zastosowania wewnętrznego i/lub zewnętrznego. 

Rodzaj przewodu  
wentylacyjnego

Stal ocynkowana VA
Klasa  

szczelności
Uszczelnienie Wskazówki

Powietrze zewnętrzne / 
nawiew

x x C
odporne na tłuszcze,  

trwale elastyczne
wykonanie felcowane z dodatkowym 

uszczelnieniem

Wywiew / powietrze 
odprowadzane

x x C
felcowane  

i uszczelnione
zastosowanie warunkowe, wysoki nakład przy 

uszczelnianiu  podczas produkcji i montażu

x x D spawane
elementy są odporne na tłuszcze i aerozole, 

wymagana wysoka jakość montażu
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Izolacja dźwiękowa 
Wełna mineralna z pokrywą z blachy perforowanej

Grubość izolacji  [mm] Masa kg/m2

50  

kanał o długości do 1000
Kanał o długości > 1000

12,5
14

100  

kanał o długości do 1000
Kanał o długości > 1000

15
16,5

WYMAGANIA IZOLACYJNE PRZEWODÓW  
WENTYLACYJNYCH   

Zmniejszone utraty ciepła

Nieprzekraczanie punktu tworzenia się rosy

Zmniejszenie rozchodzenia się dźwięku 

 

Wskazówka  
Zleceniodawca sprawdza rodzaj i budowę izolacji pod wzglę-

dem przydatności w każdym przypadku zastosowania.

Izolacja cieplna zewnętrzna  
(kauczuk samoklejący)

Po kompletnym montażu przewodu wentylacyjnego istnieje 

możliwość zastosowania elementów wcześniej izolowanych. 

Ten wariant jest stosowany w przypadku montażu wewnętrz-

nego, gdzie z powodu braku miejsca wykonanie izolacji nie jest 

już możliwe.    

Izolacja cieplna dwuwarstwowa 
Wełna mineralna z pokrywą z blachy

Grubość  
izolacji [mm]

Masa kg/m²
Współczynnik  

przenikania ciepła 
W/m²K

50 0,9

kanał o długości do 1000
kanał o długości > 1000

16
19

100  0,45

kanał o długości do 1000
kanał o długości > 1000

17,5
20,5

Grubość  
izolacji [mm]

Masa kg/m²
Współczynnik  

przenikania ciepła  
W/m²K

19 mm  1.736

kanał o długości do 1000
kanał o długości > 1000

8,4
9,5

Izolacja cieplna i dźwiękowa 
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XDuct® to stalowe przewody oddymiające z blachy ocyn-

kowanej wg DIN EN 12101-7 z oznaczeniem CE. Próby zosta-

ły przeprowadzone przy podciśnieniu 1500 Pa, tempera-

turze  600 °C przy podciśnieniu 500 Pa, w czasie 120 min.  

wg DIN EN 1366-9. 

Przewody oddymiające to kompletny system z kanałami  

i kształtkami z blachy felcowanej, ocynkowanej. Zale-

tą tego systemu, w porównaniu do podobnych rozwią-

zań z płytek z krzemianów wapniowych, jest mała stra-

ta ciśnienia, zmniejszone ryzyko uszkodzeń podczas 

transportu, mniejszy ciężar i tym samym łatwiejszy montaż.  

Kanały i kształtki wykonane są z blachy ocynkowanej o grubości  

1,0 mm i wyposażone są w dodatkowe wzmocnienia i ramy  

z lekkich profili 30 mm.

 

Oddymianie – Przewody oddymiające XDuct®

Przewody oddymiające są stosowane do przekroju B x H 

= 1250 x 1000 mm. Materiał montażowy potrzebny dla kom-

pletnego systemu  XDuct® (dyble, trawersy kanałowe, taśma 

uszczelniająca, masa uszczelniająca) podlega również  do-

puszczeniom technicznym w zakresie ochrony przeciwpoża-

rowej i–o ile jest to wymagane–jest częścią dostawy. (DIN EN 

12101-7, rozdział 4.2.5 pozostałe elementy).

Przewody oddymiające XDuct® posiadają znak zgodności CE.

Osprzęt, sprawdzony wg DIN EN 1366-9, oznakowany jest ko-

dem produktu wg klasyfikacji. Dostępne są np. kompensatory, 

kratki oddymiające.
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Osprzęt do kanałów

1 | Podstawa kanału zamontowana 

2 | Podstawa kanału luzem

3 | Kanał z przepustnicą  
 
  (przełącznik klapy z zaznaczeniem ustawienia)

4 | Podstawa kanału z króćcem prostokątnym lub okrągłym

a max.  =  800 mm  

b max  =  500 mm 

b 
x 

a

min. b/2

POKRYWA REWIZYJNA – OWALNA Z DWOMA UCHWYTAMI

RD = Pokrywa rewizyjna 

RD-SKK =  Pokrywa rewizyjna z taśmą samoklejącą

RD-HT = Pokrywa rewizyjna do wysokich temperatur

IRD = Pokrywa rewizyjna izolowana

Wielkość nominalna Wymiary

Typ  RD RD-SKK RD-HT IRD

Klasa szczelności  
Zakres stosowania

 
 

B
–70 °C/+70 °C

C
–70 °C/+100 °C

 
do 400 °C

 
do grubości 50 mm

21
32
43
54
65

200 x 100
300 x 200
400 x 300
500 x 400
600 x 500

wszystkie wymienione typy i wymiary są dostępne w nast. materiałach: stal ocynkowana, 
stal antykorozyjna (V2A), aluminium

Wymagane dodatkowe wyposażenie dostarczane jest na zamówienie Klienta.

1 2 3 4

3
0

 

Króćce odpływowe 1/2 «
3/4 "
1,0 "
1 1/2 “

Ramka z narożnikiem
Odstęp między otworami 125 mm lub perforacja 
specjalna

30 x 30 x 3
40 x 40 x 4
50 x 50 x 5

Materiał montażowy śruby sześciokątne  M 8 x 25
nakrętki sześciokątne M 8
podkładki  DN 9
zaciski
suwak (dł. 100 mm)
taśma samoklejąca (tylko klasa szczelności A)
masa uszczelniająca (dla klasy szczelności B, C, D)
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Opis wykonania

KANAŁY I KSZTAŁTKI FELCOWANE,  
STAL OCYNKOWANA

Kanały i kształtki ze stali ocynkowanej felcowane wg  DIN 

EN 1505, DIN EN 1507 i VDI 3803

 Stopień ciśnienia N (ciśnienie niskie): +1000/–500 Pa

 Stopień ciśnienia M (ciśnienie średnie): +2000/–750 Pa 

Grubość blachy w zależności od w/w stopni ciśnienia 

 

Możliwe wykonania przewodów wentylacyjnych 

w klasie szczelności B wg DIN EN 1507  

Systemy wentylacyjne BerlinerLuft. B-Duct lub  

w klasie szczelności C wg DIN EN 1507 

Połączenie kołnierzy za pomocą wzmocnienia z czterema 

otworami, wykonanie z profilem zaginanym.

Dodatkowe uszczelnienia felców i narożników jest trwale 

elastyczne, nierozpuszczalne w wodzie, odporne na niektóre 

chemikalia i nie zawiera silikonu.

Wzmocnienie ścianek kanałów profilem trapezowym firmy 

BerlinerLuft. z optymalnymi wartościami oporu tarcia w prze-

wodach. 

Wzmocnienia dodatkowe (wewnętrzne) wykonywane są 

pod względem technicznym i akustycznym w zależności  

od ciśnienia, grubości blachy i wymiarów elementów zgodnie 

z normami.

 

Wymagania dodatkowe (w razie potrzeby)

W celu zagwarantowania czystości przewodów wentyla-

cyjnych wg DIN EN 12097 względnie VDI 6022 cz. 1 

Stopień średni: 

 Dostawa: bez opakowania i ochrony podczas transportu  

Montaż: ochrona podczas składowania, czyszczenie przed 

montażem, zamknięcie otworów

Stopień wysoki: 

Dostawa: opakowania i ochrona podczas transportu (np. za-

mknięcia czołowych części)  

Montaż: ochrona podczas składowania, czyszczenie przed 

montażem, zamknięcie otworów 

PRZEWODY WENTYLACYJNE STOSOWANE  
W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH  

(Tekst jak wyżej) Uszczelnienia dodatkowe felców i naroż-

ników są trwale elastyczne, nierozpuszczalne w wodzie, od-

porne na kwasy tłuszczowe, aerozole i nie zawierają silikonu.

Zaleca się pokrycie wszystkich elementów z zewnątrz i/lub 

wewnątrz farbą ochronną, kolor  RAL ........

 

PRZEWODY WENTYLACYJNE STOSOWANE  
NA PŁYWALNIACH 

(Tekst jak wyżej) Uszczelnienia dodatkowe felców i naroż-

ników są trwale elastyczne, nierozpuszczalne w wodzie, od-

porne na chemikalia i nie zawierają silikonu.

Wszystkie elementy należy pokryć z zewnątrz i/lub we-

wnątrz farbą ochronną, kolor  RAL .............
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KANAŁY I KSZTAŁTKI FELCOWANE,  
STAL NIERDZEWNA  (1.4301 LUB 1.4404)

Kanały i kształtki ze stali nierdzewnej 1.4301 (1.4404), 

felcowane   

Stopień ciśnienia N (ciśnienie niskie): +1000/–500 Pa

 Stopień ciśnienia M (ciśnienie średnie): +2000/–750 Pa

Grubość blachy min. 0,5 do  1,0 mm 

Możliwe wykonania przewodów wentylacyjnych  

w klasie szczelności B wg DIN EN 1507 

Systemy wentylacyjne BerlinerLuft. B-Duct lub

w klasie szczelności C wg DIN EN 1507 

Połączenie kołnierzy za pomocą wzmocnienia z czterema 

otworami, wykonanie z profilem zaginanym

Dodatkowe uszczelnienia felców i narożników są trwale 

elastyczne, nierozpuszczalne w wodzie, odporne na niektóre 

chemikalia i nie zawierają silikonu.

Wzmocnienie ścianek kanałów profilem trapezowym firmy 

BerlinerLuft. z optymalnymi wartościami oporu tarcia w prze-

wodach. 

Wzmocnienia dodatkowe (wewnętrzne) wykonywane są 

pod względem technicznym i akustycznym w zależności  

od ciśnienia, grubości blachy i wymiarów elementów zgodnie 

z normami.

 

Wymagania dodatkowe (w razie potrzeby)

W celu zagwarantowania czystości przewodów wentyla-

cyjnych wg DIN EN 12097 względnie VDI 6022 cz. 1

Stopień średni: 

Dostawa: bez opakowania i ochrony podczas transportu 

Montaż: ochrona podczas składowania, czyszczenie przed 

montażem, zamknięcie otworów

Stopień wysoki: 

Dostawa: opakowania i ochrona podczas transportu (np. za-

mknięcia czołowych części) 

Montaż: ochrona podczas składowania, czyszczenie przed 

montażem, zamknięcie otworów

 
PRZEWODY WENTYLACYJNE STOSOWANE  
W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH  

(Tekst jak wyżej) Uszczelnienia dodatkowe felców i naroż-

ników są trwale elastyczne, nierozpuszczalne w wodzie, od-

porne na kwasy tłuszczowe, aerozole i nie zawierają silikonu.
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KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE FELCOWANE, 
WYKONANIE PRZEMYSŁOWE, STAL OCYNKOWANA  

Kanały i kształtki ze stali ocynkowanej, felcowane  

Stopień ciśnienia HE (Ciśnienie wysokie ograniczone):  

+3000/–1500 Pa

Grubość blachy min. 1,0 mm, maks. 1,2 mm 

Możliwe wykonania przewodów wentylacyjnych  

w klasie szczelności B wg DIN EN 1507 

Systemy wentylacyjne BerlinerLuft. B-Duct  

Połączenie kołnierzy za pomocą wzmocnienia z czterema 

otworami, wykonanie z profilem SBM

Dodatkowe uszczelnienia felców i narożników są trwale 

elastyczne, nierozpuszczalne w wodzie, odporne na niektóre 

chemikalia i nie zawierają silikonu.

Wzmocnienie ścianek kanałów profilem trapezowym firmy 

BerlinerLuft. z optymalnymi wartościami oporu tarcia w prze-

wodach. 

Wzmocnienia dodatkowe (wewnętrzne) wykonywane są 

pod względem technicznym i akustycznym w zależności  

od ciśnienia, grubości blachy i wymiarów elementów zgodnie 

z normami.

Wymagania dodatkowe (w razie potrzeby)

W celu zagwarantowania czystości przewodów wentyla-

cyjnych wg DIN EN 12097 względnie VDI 6022 cz. 1

Stopień średni:  

Dostawa: bez opakowania i ochrony podczas transportu 

Montaż: ochrona podczas składowania, czyszczenie przed 

montażem, zamknięcie otworów

Stopień wysoki:  

Dostawa: opakowania i ochrona podczas transportu (np. za-

mknięcia czołowych części) 

Montaż: ochrona podczas składowania, czyszczenie przed 

montażem, zamknięcie otworów

Opis wykonania
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KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE SPAWANE

Kanały i kształtki wentylacyjne spawane wg   

DIN EN 1505, DIN EN 1507 i VDI 3803 

ze stali ocynkowanej, spawy ocynkowane na zimno

ze stali nierdzewnej 1.4301 (1.4404), spawy szczotkowane

Aluminium AlMg 3 

Spawy nie mogą być szlifowane.

Stopień ciśnienia H (ciśnienie wysokie): +6000/–2500 Pa

Grubość blachy z uwzględnieniem w/w stopni ciśnienia i 

przekrojów elementów (patrz dokumentacja firmy Berliner-

Luft), jednak min. 1,5 mm 

Możliwe wykonania przewodów wentylacyjnych  

w klasie szczelności D wg DIN EN 1507 

Połączenie kołnierzy W1, W2, WA, F2 z otworami co  

125 mm jako wykonanie standardowe lub specjalne zgodnie 

z życzeniem Klienta.

Wzmocnienie ścianek kanałów na zewnątrz w zależności od 

podanego ciśnienia zgodnie z normami.

 

Wymagania dodatkowe (w razie potrzeby)

Wszystkie elementy należy pokryć z zewnątrz i/lub we-

wnątrz farbą ochronną, kolor RAL ................., grubość war-

stwy  ........ µm

W celu zagwarantowania czystości przewodów wentyla-

cyjnych wg DIN EN 12097 względnie VDI 6022 cz. 1

Stopień średni: 

Dostawa: bez opakowania i ochrony podczas transportu 

Montaż: ochrona podczas składowania, czyszczenie przed 

montażem, zamknięcie otworów

Stopień wysoki:  

Dostawa: opakowania i ochrona podczas transportu (np. za-

mknięcia czołowych części)  

Montaż: ochrona podczas składowania, czyszczenie przed 

montażem, zamknięcie otworów
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Wskazówki montażowe

DLA SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH Z KLASĄ  
SZCZELNOŚCI C WG  DIN EN 1507

Uzyskanie określonej klasy szczelności jest uzależnione 

od wielu czynników. Największy wpływ ma tu staranne wy-

konanie elementów. Osiągnięcie tego celu uzależnione jest 

przede wszystkim od odpowiedniego zamówienia z podaniem 

wymaganej klasy szczelności. Ważną rolę odgrywa również 

montaż na budowie.

Jako producent chcielibyśmy udzielić kilku ważnych wska-

zówek.

Transport i rozładunek elementów na budowie

Kontrola optyczna wszystkich elementów pod względem uszko-

dzeń zewnętrznych 

Kontrola oznakowań elementu pod względem oznaczenia klasy 

szczelności C

Ostrożny rozładunek elementów z uniknięciem uszkodzeń

Transport elementów za pomocą odpowiednich środków trans-

portu (nie ciągnąć za ramki)

Bezpieczne składowanie na budowie

Montaż

Ponowna kontrola optyczna pod względem uszkodzeń zewnętrz-

nych

Sprawdzić czystość połączeń ramek

Przykleić taśmę uszczelniającą na brzegach wewnętrznych profili

Przykleić na krzyż taśmę uszczelniającą w narożnikach profili

Połączyć narożniki śrubami 

Przy długościach boków  > 400 mm zastosować zaciski, odstęp 

maks. 200 mm

Zaleca się w odpowiednim odstępie czasu (po ok. 2 dniach) 

sprawdzić zamocowanie śrub przy ramkach (ułożenie taśmy)

Dopasować elementy tylko za pomocą dostarczonej luźnej ramki 

(ramy bez materiału uszczelniającego wewnątrz)

Luźna rama jest ze względu na stabilność i niebezpieczeństwo 

uszkodzenia przymocowana prowizorycznie do boku przezna-

czonego do skrócenia

Zdemontować luźną ramkę prowizorycznie przymocowaną. 

Element w razie potrzeby skrócić, luźną ramkę przesunąć aż do 

ogranicznika  

Przymocować ramki za pomocą uszczelniających nitów zaślepia-

jących (maksymalny odstęp 150 mm), (uwaga: nie używać śrub!)

Uzupełnić uszczelnienie wzdłuż ramki profila po całej wewnętrz-

nej stronie ramy i w narożnikach profila wewnątrz (stosować wy-

łącznie materiały uszczelniające nadające się do późniejszego 

użycia, np. uwzględniając zgodność materiału uszczelniającego 

VDI 6022, możliwość usunięcia materiału, itd.)

Nie montować dodatkowych elementów do montażu śrubami 

(tylko nitami zaślepiającymi)

Uzupełnić uszczelnienie odpowiednim materiałem uszczelniają-

cym (zgodność z VDI 6022)

Produkty, takie jak króćce elastyczne, przepustnice, tłumiki ha-

łasu, itd. muszą być odpowiednio dobrane do klasy szczelności C

Kontrola szczelności

Zaleca się przeprowadzenie kontroli szczelności na budo-

wach wg DIN EN 12599 przez niezależne jednostki zewnętrz-

ne.

Kontrole powinny być określone już w fazie planowania  

i przeprowadzone w fazie montażu.




