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TRANS-Quick System

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian      
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie
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Klamra spinająca do kołnierzowych systemów wentylacyjnych 

FLKA 

Wymiary

Opis
Klamra FLKA jest najistotniejszym elementem dla instalacji 
wentylacyjnych typu TRANS Quick system.
Zadaniem jej jest spinanie ze sobą dwóch elementów – 
kanałów lub kształtek wentylacyjnych o przekroju okrągłym. 
Kanał lub kształtka posiada wywiniecie na zewnątrz 
końcówki elementu pod katem 90 stopni o wysokości około 
6 – 10 mm.  Elementy te dociskamy kołnierzami do siebie 
a na zewnątrz okala je opaska zaciskowa którą szybko i 
sprawnie zamykamy dośrodkowo.

Zaletami systemu jest bardzo szybki montaż i demontaż bez 
konieczności rozsuwania instalacji – dlatego można wyjąć  
1 – 3 elementy bez przesuwania innych. Brak jest również 
wsuwek wewnętrznych które mogłyby w przypadku trocin, 
czy innych nieczystości blokować przepływ powietrza.

Przykład oznaczenia

Kod produktu: FLKA  -   aaa
typ
średnica

A

A

A-A ( 1 : 2 )

Kod produktu  Średnica 

FLKA-100 100

FLKA-125 125

FLKA-160 160

FLKA-200 200

FLKA-250 250

FLKA-315 315
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Rury i kształtki TRANS Quick System 

SRGLQT / BSTQ 

SRGLQT

BSQT

Rura zgrzewana liniowo do transportu powietrza i pyłów - 
Trans Quick wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 
lub 0,6 lub 0,7 mm – w dowolnym odcinku do maksymalnej 
długości  1000 mm

 
Kod produktu:  SRGLQT-100-0100-050  
Kod 
Średnica [mm]
Długość L [cm]
Grubość blachy [ mm]

Kolano segmentowe wentylacyjne Trans Quick wykonana z 
blachy ocynkowanej o grubości 0,5 lub 0,6 lub 0,7 mm – stand-
ardowe kąty to 90, 60, 45, 30, 15 stopni – możliwe jest wyko-
nanie innego kąta na zamówienie. Produkowane w średnicach 
200, 250, 315 mm
 
Kod produktu:   BSQT-315-90  
Kod 
Średnica [mm]
Kąt [o]

 BPQT
Wentylacyjne tłoczone kolano  Trans Quick wykonana z blachy 
ocynkowanej o grubości 0,5 lub 0,6 lub 0,7 mm – standardowe 
kąty to 90, 60, 45, 30, 15 stopni. . Produkowane w średnicach 
100, 125, 160, 200, 250 mm

 
Kod produktu:   BPQT-125-90  
Kod 
Średnica [mm]
Kąt [o]
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TPCQT

RSCLQT

RPCQT

Rury i kształtki TRANS Quick System 

SRGLQT / BSTQ 

Trójnik wentylacyjny wykonany w systemie TRANS Quick łaczy się 
doczołowo z innymi elementami by transportować zabrudzone 
powietrze, trociny lub tradycyjnie rozprowadzać powietrze. 
Trójnik jest równoprzelotowy z możliwoscią odejśca pod katem 
90 stopni średnicy takiej samej jak przelot lub mniejszej. 

 
Kod produktu:   TPCQT-160-125  
Kod 
Średnica 1 i 2 [mm]
Średnica 3 [mm]

Redukcja – dyfuzor / konfuzor zmieniajaca średnicę ciagu 
wentylacyjnego przez co zmniejsza lub zwieksza ciśnienie w 
instalacji wentylacyjnej. Element  Trans Quick wykonany jest 
z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 lub 0,6 lub 0,7 mm w 
średnicach 100, 125, 160, 200, 250, 315 mm

 
Kod produktu:   RSCLQT-315-250  
Kod 
Średnica 1 [mm]
Średnica 2 [mm]

Tłoczona redukcja wentylacyjna  Trans Quick wykonany jest 
z blachy ocynkowanej w średnicach 100, 125, 160, 200, 250, 
315 mm. Krótki kształt elementu przydatny jest w prowadze-
niu instalacji HVAC gdzie potrzebna jest oszczędność miejsca. 
 

Kod produktu:   RPCQT-160-125  
Kod 
Średnica 1 [mm]
Średnica 2 [mm]
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ILSQT

TSVQT

GKQT

Rury i kształtki TRANS Quick System 

SRGLQT / BSTQ 

Przepustnica gilotynowa do TRANS Quick system posiada 
pionowe zamkniecie zsówane podczas zamykania przepustnicy. 
Zaleta produktu jest podczas pełnego otwarcia brak jakichkol-
wiek elementów konstrukcyjnych które by tamowały przepływ 
powietrza. Możliwe jest również wykonanie przepustnicy z 
siłownikiem pneumatycznym jako GKQTM.
 

Kod produktu:   GKQT-160
Kod 
Średnica 1 [mm]

Trójnik kątowy do instalacji wentylacyjnych w systemie TRANS 
Quick wykonany jest z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5 lub 
0,6 lub 0,7 mm. Łaczy się doczołowo z innymi elementami w 
ten sposób eliminowane są nawet drobne występy w ściankach 
instalacji w których mogły by się gromadzić nieczystosci w 
instalacjiach odpylania. Standardowo trójnik ma odejscie pod 
katem 45 stopni – na zamówienie może być wykonany dowolny 
kat od 15 do 75 stopni.

 
Kod produktu:   TSVQT-160-125  
Kod 
Średnica 1 i 2 [mm]
Średnica 3 [mm]

Króciec przyłaczeniowy TRANS Quick system służy do 
podłączania instalacji Trans do prostokatnych kanałów wentyla-
cyjnych. Standardowy produkt ILS ( lub ILSL z uszczalką) może 
być też wykorzystany jako przejściówka z okrągłych systemów 
SPIRO do systemu TRANS Quick system.
 

Kod produktu:   ILSQT-160
Kod 
Średnica 1 [mm]


