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Rys. 1 Kosze MOBILRACK są dostępne w naszej ofercie na zasadach opakowań zwrotnych 

Rys. 2 Drewniane skrzynie WOODBOX wykonane są z drewna fumigowanego dającego
możliwość transportu morskiego

Rys. 3 Transport i przechowywanie kanałów spiralnych w koszach lub skrzyniach znacznie przyspiesza 
załadunek i rozładunek auta 

Transport i składowanie
• kanały wentylacyjne powinny być transportowane i przechowywane w odpowiednich koszach (rys.1) 

lub specjalnych skrzyniach (rys. 2) dzięki czemu kanały są zabezpieczone przed przesuwaniem się 
podczas transportu i "rysowaniem" powierzchni przewodu. 

• dodatkowo, w firmie Alnor kanały transportowane w koszach MOBILRACK są zabezpieczone folią 
"strecz" dwoma warstwami dzięki czemu kanał nie "zaczepia" o kanał podczas transportu i się nie 
deformuje.
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• dla uzyskania wysokiej klasy czystości kanałów spiralnych, podczas transportu i magazynowania, 
zalecamy używanie plastikowych zaślepek

Rys. 4 Zaślepki z tworzywa sztucznego - CS-SPR-PVC

• kształtki i inne elementy systemu powinny być transportowane i przechowywane w kartonach, 
odpowiednio zabezpieczone folią "strecz" lub przekładkami 

• transport na miejsce montażu instalacji powinien się odbywać w odpowiednich kartonach/
opakowaniach. Zalecamy wyjmowanie elementów z opakowań/kartonów dopiero na miejscu 
montażu/składania instalacji aby uniknąć zanieczyszczenia lub uszkodzenia elementów podczas 
innych prac budowlanych. 

Nie należy transportować instalacji częściowo złożonej. W wyjątkowych sytuacjach gdy jest 
to niemożliwe do uniknięcia należy zapewnić transport, który nie uszkodzi zarówno połączeń 
jak i samej instalacji.

Rys. 5 Przykład poprawnie spakowanej i zabezpieczonej palety
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Cięcie kanałów
• zalecamy używanie piły specjalnie dedykowanej (rys. 6) do cięcia spiralnie zwijanych kanałów 

wentylacyjnych wraz z zestawem rolek (rys. 7)
• kanały powinny był cięte starannie i pod kątem 90° do osi przewodu
• następnie krawędzie oczyszczone z opiłków po cięciu (gratowanie)
• po wykonaniu cięcia należy sprawdzić czy średnica kanału nie uległa zniekształceniu

Obejrzyj krótki przewodnik po narzędziach do kanałów wentylacyjnych na naszym 
kanale YT. 

Największymi zaletami piły EQ-PIPE-CUT-100 są:
• równo prowadzona krawędź cięcia – pod kątem 90 stopni, bez falowania blachy
• brak przepalenia powłoki cynku
• wyeliminowane jest czasochłonne gratowanie końcówek rur 
• piła doskonale sprawdza się przy cieciu przewodów ocynkowanych, aluminiowych i kwasoodpornych 

– nawet z dodatkiem molibdenu

Rys. 6 Piła EQ-PIPE-CUT-100 Rys. 7 Zestaw rolek
EQ-PIPE-ROLL-3

Rys. 8 Cięcie kanału za pomocą piły EQ-PIPE-CUT-100 
oraz zestawu rolek

https://www.youtube.com/watch?v=RrQQ_O2_bpE
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NAZWANR CZĘŚCIILOŚĆELEMENT
Obejma wg zestawienia poniżejCLRL11
Pręt gwintowanyPG10-212
Podkładka okrągłaPDS-P-1013
Nakrętka sześciokątnaNKS-M1024
Tuleja stalowa rozporowaTK10-415

jaroslaw.nowakowski
Zaprojektowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez Data

Materiał

Skala

1 : 2
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Nazwa części
Schemat montażowy instalacji wentylacyjnej (przewody okrągłe) 1

FormatMasa

DataData

Nie dotyczy

Schemat mocowania okrągłych przewodów wentylacyjnych w poziomie o średnicy d1 ≤ 400 mm

Szczegół montażowy

3

4

5

2

4

1

Długość pręta gwintowanego dobrać na obiekcie

d1/2

Lp. Średnica Pręt i tuleja Obejma Rozstaw mocowań
1 80 M10 CLRL-80 2m
2 100 M10 CLRL-100 2m
3 112 M10 CLRL-112 2m
4 125 M10 CLRL-125 2m
5 140 M10 CLRL-140 2m
6 150 M10 CLRL-150 2m
7 160 M10 CLRL-160 2m
8 180 M10 CLRL-180 2m
9 200 M10 CLRL-200 2m
10 224 M10 CLRL-224 2m
11 250 M10 CLRL-250 2m
12 280 M10 CLRL-280 2m
13 300 M10 CLRL-300 2m
14 315 M10 CLRL-315 2m
15 355 M10 CLRL-355 2m
16 400 M10 CLRL-400 2m
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Nr 
elementu

Ilość Kod produktu Nazwa produktu

1 1 CLRL Obejma wg zestawienia poniżej

2 1 PG10-2 Pręt gwintowany

3 1 PDS-P-10 Podkładka poszerzona

4 2 NKS-M10 Nakrętka sześciokątna

5 1 TK10-4 Tuleja stalowa rozporowa

Lp. Średnica Pręt i tuleja Obejma Rozstaw mocowań

1 80 M10 CLRL-80 2m

2 100 M10 CLRL-100 2m

3 112 M10 CLRL-112 2m

4 125 M10 CLRL-125 2m

5 140 M10 CLRL-140 2m

6 150 M10 CLRL-150 2m

7 160 M10 CLRL-160 2m

8 180 M10 CLRL-180 2m

9 200 M10 CLRL-200 2m

10 224 M10 CLRL-224 2m

11 250 M10 CLRL-250 2m

12 280 M10 CLRL-280 2m

13 300 M10 CLRL-300 2m

14 315 M10 CLRL-315 2m

15 355 M10 CLRL-355 2m

16 400 M10 CLRL-400 2m

Montaż
• podpory i podwieszania kanałów oraz kształtek należy rozstawić w miejscach zapewniających 

równomierny rozkład obciążenia, długość pręta tak dobierać by przewody były wypoziomowane 
(patrz rys. 9 i 10)

UWAGA! Długość pręta gwintowanego dobrać na obiekcie.

Rys. 9 Schemat mocowania okrągłych przewodów wentylacyjnych w poziomie 
o średnicach d1 ≤ 400 mm
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NAZWANR CZĘŚCIILOŚĆELEMENT
Obejma wg zestawienia poniżejCLRLpowyzej400m

m
11

Podkładka okrągłaPG8-224
Nakrętka sześciokątnaNKS-M863
Pręt gwintowanyPDS-P-822
Tuleja stalowa rozporowaTK8-425

B

B

jaroslaw.nowakowski
Zaprojektowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez Data

Materiał

Skala

1 : 5

A3

Nazwa części
Schemat montażowy instalacji wentylacyjnej (przewody okrągłe) 2

FormatMasa

DataData

Nie dotyczy

Schemat mocowania okrągłych przewodów wentylacyjnych w poziomie o średnicy d1 ≥ 450 mm

Szczegół montażowy

2

3

4

1

Długość pręta gwintowanego dobrać na obiekcie

Lp. Średnica Pręt i tuleja Obejma Rozstaw mocowań
1 450 M8 CLRL-450 2m
2 500 M8 CLRL-500 2m
3 560 M8 CLRL-560 2m
4 600 M8 CLRL-600 2m
5 630 M8 CLRL-630 2m
6 710 M8 CLRL-710 2m
7 800 M8 CLRL-800 2m
8 900 M8 CLRL-900 2m
9 1000 M8 CLRL-1000 2m
10 1120 M8 CLRL-1120 2m
11 1250 M8 CLRL-1250 2m
12 1400 M8 CLRL-1400 2m
13 1500 M8 CLRL-1500 2m
14 1600 M8 CLRL-1600 2m
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3

5

4

2

!

ALNOR® systemy wentylacji
is a registered trademark protected by a technical patent. All modification rights reserved.

Nr 
elementu

Ilość Kod produktu Nazwa produktu

1 1 CLRL Obejma wg zestawienia poniżej

2 2 PG10-2 Pręt gwintowany

3 6 PDS-P-10 Podkładka poszerzona

4 2 NKS-M10 Nakrętka sześciokątna

5 2 TK10-4 Tuleja stalowa rozporowa

Lp. Średnica Pręt i tuleja Obejma Rozstaw mocowań

1 450 M10 CLRL-450 2m

2 500 M10 CLRL-500 2m

3 560 M10 CLRL-500 2m

4 600 M10 CLRL-600 2m

5 630 M10 CLRL-630 2m

6 710 M10 CLRL-710 2m

7 800 M10 CLRL-800 2m

8 900 M10 CLRL-900 2m

9 1000 M10 CLRL-1000 2m

10 1120 M10 CLRL-1120 2m

11 1250 M10 CLRL-1250 2m

12 1400 M10 CLRL-1400 2m

13 1500 M10 CLRL-1500 2m

14 1600 M10 CLRL-1600 2m

• zmieniając kierunek prowadzenia instalacji, poprzez zastosowanie np. kolan, należy zwrócić uwagę 
na współosiowość układu przewód- kolano (zachowanie takich samych kątów pomiędzy przewodami 
jak kątów zastosowanych kształtek) 

Rys. 10 Schemat mocowania okrągłych przewodów wentylacyjnych w poziomie 
o średnicach d1 ≥ 450 mm

UWAGA! Długość pręta gwintowanego dobrać na obiekcie.

Rys. 11 Schemat łączenia kształtek wentylacyjnych i przewodów wentylacyjnych
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• sprawdź czy kanały i kształtki nie są uszkodzone, szczególną uwagę zwróć na uszczelkę
• przy łączeniu kanału z kształtką, kanał należy dosunąć aż do ogranicznika STOP FOLD. Delikatne 

obracanie elementu ułatwi jego wsunięcie - nie należy nasuwać przewodów na ogranicznik, który 
znajduje się na kształtce. 

• przymocuj element do przewodu za pomocą wkrętów

• w celu poprawnego spasowania należy zachować odpowiednią kolejność montażu wkrętów i ich 
ilość, istotne jest równomiernie rozmieszczonych na średnicy. Zaleca się ich montaż na krzyż, 10mm 
od krawędzi kanału/złączki mufowej (rys. 13 i 14)

Rys. 12 Przykładowy schemat instalacji SPIRAL system
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Ød
[mm]

min. średnica
[mm]

liczba
wkrętów

80 – 250 3,2 3

280 – 500 3,2 4

560 – 710 3,2 6

710 - 1250 4,0 12

1400 – 1600 4,0 16

• poniżej przedstawiono rekomendowane grubości i ilość wkrętów:

• do montażu zalecamy odpowiednie wkręty szczelne  dp < d (rys. 15) w celu uzyskania klasy szczelności 
D instalacji wentylacyjnej

Rys. 13 Błędny sposób montażu - niewłaściwa kolejność montażu wkrętów

Rys. 14 Właściwy sposób montażu - właściwa kolejność montażu wkrętów

Rys. 15 Wkręt szczelny 
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• szczelność instalacji wentylacyjnej zależy od wybranego systemu kanałów i kształtek - prawidłowo 
zmontowana instalacja systemu uszczelkowego SPIRAL System spełni klasę szczelności D. Poniżej 
przedstawione są błędy których należy się wystrzegać podczas montażu. 

• stosuj złączki mufowe zamiast krótkich odcinków kanałów spiralnych

Rys. 16 Złączka mufowa MSF

Przy trójniku nie jest 
zachowane kątowe 
ustawienie przewodu 

Brak współosiowości 
przewodów

Brak dosunięcia 
przewodu do 
ogranicznika stop fold 
kształtki

NIEPOPRAWNY
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Sprawdzenie szczelności
• instalacja do badań szczelności powinna być przygotowana według normy 12237:2005:

"Przed rozpoczęciem badania należy zaślepić przeznaczony do badania odcinek oddzielając go 
od pozostałej części instalacji. Próbka do badania powinna zawierać reprezentatywny wybór 
wymiarów przewodów i kształtek. Pole powierzchni tego odcinka powinno wynosić co najmniej 
10% całkowitego pola powierzchni sieci przewodów, przy czym, jeśli jest możliwe, co najmniej 10m2. 
UWAGA: Stosunek całkowitej długości połączeń (L) do pola powierzchni sieci przewodów (Aj) wynosi 
najczęściej 

1 ≤       ≤ 1,5 m-1

Wynika z tego że:
• pole powierzchni badanej instalacji powinno wynosić co najmniej 10% pola powierzchni całej 

instalacji (minimum 10m2)
• na jeden metr kwadratowy instalacji musi być od 1 do 1,5m długości połączeń. 

Pomiar pola powierzchni powinien być wykonany wg PN-EN 14239:2004.

L
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POPRAWNY

Przewód na odejściu 
trójnika zamontowany 
prostopadle do osi 
przelotowej

Współosiowo ustawione 
przewody

Przewód dosunięty do 
końca ogranicznika stop 
fold

Dla kolanka kątowego 90o 
montaż kanałów pod tym 
samym kątem (prostym)


