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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Króćce amortyzujące drgania kanałów wentylacyjnych

ILA

Opis
ILA - Króciec amortyzujący nyplowy do połączenia  
z dwoma kanałami okrągłymi SPIRAL lub gładkimi. Najczęściej 
stosowany przy centralach wentylacyjnych, rekuperacyjnych  
i wentylatorach kanałowych. Eliminuje drgania urządzeń które 
nie są przenoszone na instalacje kanałową – w konsekwencji 
polepszając wartości akustyczne całej instalacji. Wykonany 
jest na bazie taśmy amortyzującej AMT, która dostępna jest 
w różnych wymiarach, materiałach również o podwyższonej 
odporności temperaturowej.
Standardowo wykonane w wymiarze nyplowym.
Możliwe wykonanie mufowe do połączenia dwóch kształtek 
wentylacyjnych.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
ILA-...  - blacha ocynkowana
ILA-KWS-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304

Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  ILA  -  aaa

typ
Ød1

Ød1 nom

[mm]
L

[mm]
L1

[mm]

80 150 60

100 150 60

125 150 60

140 150 60

150 150 60

160 150 60

180 150 60

200 150 60

224 150 60

250 150 60

280 150 60

300 150 60

315 150 60

355 150 60

400 150 60

450 150 60

500 150 60

560 150 60

600 150 60

630 150 60

710 240 100

800 240 100

Na zamówienie dostępne są długości: 130, 165 mm.

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

ILA-K - Krócice wykonany jest na bazie ILA z dodatkowymi 
kołnierzami stalowymi FLS dodatkowo usztywniającymi 
element. Najczęściej stosowany przy centralach wentylacyjnych, 
rekuperacyjnych i wentylatorach kanałowych. Eliminuje 
drgania urządzeń które nie są przenoszone na instalacje 
kanałową – w konsekwencji polepszając wartości akustyczne 
całej instalacji. Wykonany jest na bazie taśmy amortyzującej 
AMT która dostępna jest w różnych wymiarach, materiałach 
również podwyższonej odporności temperaturowej. 

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
ILA-K... -   blacha ocynkowana
ILA-K-K-...-blacha kwasoodporna 1.4301/304

Opis

Króćce amortyzujące okrągłe z kołnierzami stalowymi

ILA-K
Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  ILA-K  -  aaa

typ
Ød1

Ød1

[mm]
ØD

[mm]
Ød2

[mm]
Ød3

[mm]
n

80 132 112 9,5 4

100 152 132 9,5 4

125 177 157 9,5 4

140 192 172 9,5 6

150 202 185 9,5 6

160 212 192 9,5 6

180 232 212 9,5 6

200 253 233 9,5 6

224 277 257 9,5 6

250 303 283 9,5 6

280 343 317 9,5 8

300 363 339 9,5 8

315 378 352 9,5 8

355 418 392 9,5 8

400 464 438 9,5 8

450 514 488 9,5 8

500 564 538 9,5 8

560 634 600 9,5 12

600 676 641 9,5 12

630 704 670 9,5 12

710 784 750 9,5 12

800 874 840 9,5 16

Na zamówienie dostępne są długości: 100, 120, 210 mm.
L = 135 (w standardzie)
L1 = 75 (w standardzie)

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

ILA-TK jest elastycznym łącznikiem antywibracyjnym 
stosowanym w okrągłych przewodach wentylacyjnych. 
Dostępny jest jako zestaw tkaniny elastycznej o szerokości  
145 mm zgrzanej na odpowiednią średnicę, oraz dwóch 
opasek zaciskowych dostosowanych do wielkości przewodu. 
Opaskami są kwasoodporne taśmy i zaciski ze śrubą ze stali 
węglowej TKS-A.
Największa zaletą oprócz właściwości antywibracyjnych jest 
możliwość dostosowania opaski do nietypowych średnic , np.  
95 - 102 mm - czyli przy łączeniach z innymi materiałami niż 
typowe rury Spiral.
. 

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
ILA-TK-PV  - tkanina z powłoką z polichlorku winylu PVC 
ILA-TK-PU - tkanina z powłoką poliuretanową PU

Opis

Okrągły łącznik elastyczny

ILA-TK
Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  ILA-TK - aaa - bbb - ccc

typ
materiał
Ød
szerokość 

Kod
Ød

[mm]
L

[mm]

ILA-TK-…-100-145 100 145

ILA-TK-…-125-145 125 145

ILA-TK-…-150-145 150 145

ILA-TK-…-160-145 160 145

ILA-TK-…-180-145 180 145

ILA-TK-…-200-145 200 145

ILA-TK-…-225-145 225 145

ILA-TK-…-250-145 250 145

ILA-TK-…-280-145 280 145

ILA-TK-…-315-145 315 145

ILA-TK-…-355-145 355 145

ILA-TK-…-400-145 400 145

ILA-TK-…-450-145 450 145

ILA-TK-…-500-145 500 145

ILA-TK-…-560-145 560 145

ILA-TK-…-630-145 630 145

Standardowa szerokość taśmy wynosi 145mm. 
Na zamówienie możliwa szerokość 160mm lub inny wymiar.

Sposób montażu

Załóż opaski metalowe  
i nasuń tkaninę PVC lub PU 
na kanał (po 30-40 mm  
z każdej strony)

U s t a w  o d p o w i e d n i ą 
odległość między kanałami 
(ok. 15 mm) i dokręć opaski 
TKS-A

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Złączka elastyczna przeciwdrganiowa służy do połączeń 
kanałów SPIRAL lub gładkich. Posiada złącza nyplowe  
z uszczelką. Elementem elastycznym jest taśma AMT  

z włókna szklanego ze specjalną powłoką 
z PVC , pol iuretanu, neoprenu lub 
silikonu. Złączka skutecznie tłumi drgania  
w instalacji oraz zapewnia bardzo dobrą 
szczelność. W ofercie są również złączki o 
podwyższonej odporności temperaturowej.

Dostępne materiały:
ILA-NSL-PVC-…  - blacha ocynkowana, tkanina elastyczna 

z powłoką PVC
ILA-NSL-HI-T-… - blacha ocynkowana, tkanina elastyczna

z powłoką silikonową 
ILA-NSL-PU-…  - blacha ocynkowana, tkanina elastyczna 

z powłoką poliuretanową PU
ILA-NSL-NEP-… - blacha ocynkowana, tkanina elastyczna 

z powłoką neoprenową

Opis

Króciec elastyczny antywibracyjny nyplowy 

ILA-NSL
Wymiary

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  ILA-NSL - aaa - bbb 

typ
rodzaj taśmy
Ød1
 

Ød1

[mm]
L

[mm]
L1

[mm]

80 100 203

100 100 203

125 100 203

140 100 203

150 100 203

160 100 203

180 100 203

200 100 203

224 100 203

250 100 203

280 100 203

300 100 203

315 100 203

355 100 203

Na zamówienie możliwe jest wykonanie innych rozmiarów L i L1.

Zakres temperatur Uszczelka Właściwości materiału

PVC -30˚C / +80˚C EPDM Zastosowanie ogólne, ekonomiczny wybór

Silikon (HI-T) -30˚C / +260˚C Silikon (czewona) Odporność na wysokie temperatury, wysoka odporność na 
starzenie, warunki atmosferyczne i związki chemiczne

Poliuretan (PU) -30˚C / +180˚C Silikon (czewona) Wysoka odporność na ścieranie

Neopren -30˚C / +180˚C Silikon (czewona) Kauczuk syntetyczny, odpowiedni do zastosowań zewnętrznych, 
wysoka odporność na związki zasadowe i benzynę.

Dane techniczne

Taśmy AMT używane w złączkach były testowane przez 2h w temperaturze 400˚C (materiał PU i HI-T). Żadne ze złączy nie uległo 
mechanicznemu uszkodzeniu w wyniku badań.

http://www.alnor.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Prostokątne krócice amortyzujące  

QILA
Wymiary

Opis
Króciec amortyzacyjny do kanałów i elementów prostokątnych. 
Zbudowany jest z profili PQ i narożników NQ oraz taśmy AMT, 
która spełnia funkcję połączenia amortyzującego. Może być 
wykorzystany do połączeń kanałów wentylacyjnych, ale 
przede wszystkim jest to łącznik amortyzujący do central 
wentylacyjnych oraz prostokątnych wentylatorów kanałowych 
lub dachowych. Konstrukcja taśmy AMT zapewnia bardzo 
dobrą szczelność.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia
QILA -…-…-…  - blacha ocynkowana, tkanina elastyczna 

z powłoką PVC
QILA- -HI-T-…-…-… - blacha ocynkowana, tkanina elastyczna 

z powłoką silikonową 
QILA-PU-…-…-… - blacha ocynkowana, tkanina elastyczna 

z powłoką poliuretanową PU
QILA-K-PU-…-…-… - blacha kwasoodporna, tkanina 

elastyczna z powłoką poliuretanową PU
QILA-NEP-…-…-… - blacha ocynkowana, tkanina elastyczna 

z powłoką neoprenową

Przykład oznaczenia
Kod produktu:  QILA-PU - aaa - bbb - ccc 

typ
długość L
szerokość a
wysokość b
 

Zakres temperatur Właściwości materiału

PVC -30˚C / +80˚C Zastosowanie ogólne, 
ekonomiczny wybór

Silikon 
(HI-T) -30˚C / +260˚C

Odporność na wysokie 
temperatury, wysoka 

odporność na starzenie, 
warunki atmosferyczne  

i związki chemiczne

Poliuretan 
(PU) -30˚C / +180˚C Wysoka odporność na 

ścieranie

Neopren -30˚C / +180˚C

Kauczuk syntetyczny, 
odpowiedni do zastosowań 

zewnętrznych, wysoka 
odporność na związki 
zasadowe i benzynę

Dane techniczne

Taśmy AMT używane w złączkach były testowane przez 2h 
w temperaturze 400˚C (materiał PU i HI-T). Żadne ze złączy 
nie uległo mechanicznemu uszkodzeniu w wyniku badań.

Maksymalna szerokość a: 2500 mm.  
Maksymalna wysokość b: 2500 mm

Długość króćca L może wynosić 130, 150 lub 240 mm 
(w zależności od użytej taśmy AMT)

http://www.alnor.com.pl/
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