
http://www.alnor.com.pl/produkty_pl/Kanaly-i-ksztaltki-okragle.html
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System elastycznego
rozprowadzania powietrza
FLX-REKU / FLX-REKU-OVAL

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian  
w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu 
na ciągłe ich doskonalenie

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

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

http://www.alnor.com.pl/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/wentyle-pobierz/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/alnorcam/
http://www.alnor-b2b.com.pl/
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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

System FLX-REKU

INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiary

O systemie
System FLX-REKU składa się z kanałów wentylacyjnych, 
rozdzielaczy, skrzynek rozprężnych, przepustnic wentylacyjnych 
oraz innych elementów,  które  wraz z centralą wentylacyjną 
z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperatorem), tworzą kompletny 
układ domowej wentylacji mechanicznej. Elementy te 
sprawdzają się w miejscach, gdzie liczy się elastyczność oraz 
wytrzymałość – dzięki dużej sztywności obwodowej, przewody 
mogą być zalewane betonem. 

Korzyści stosowania
Dzięki niewielkim rozmiarom i właściwej konstrukcji przewody 
FLX mogą być montowane zarówno na sufitach jak i na 
ścianach i podłogach. Można chować je pod suchymi czy 
mokrymi tynkami. Zastosowanie materiałów o wysokiej 
trwałości i wytrzymałości mechanicznej pozwala na zalewanie 
instalacji w stropach czy wylewkach. Płaskie skrzynki rozprężne 
nie zabierają wiele miejsca, przez co nie ma konieczności 
wykonywania specjalnych elementów zabudowy ścian czy 
sufitów. Antybakteryjna powłoka przewodów wentylacyjnych 
FLX-HDPE-A wykonana jest na bazie tlenku srebra. Właściwości 
antybakteryjne oraz antygrzybiczne przewodów potwierdzają 
badania.

System FLX-REKU bazuje na przewodach o zewnętrznym 
wymiarze od Ø50, Ø63, Ø75 lub Ø90 mm, gdzie średnica 
wewnętrzna wynosi odpowiednio 40, 51, 63 lub 75 mm. 
W puszkach i rozdzielaczach FLX-PLO elementy złączne 
dostosowane są do wymiaru wewnętrznego przewodu (nypel), 
natomiast FLX-PRO bazują na wymiarze zewnętrznym (mufa). 
System FLX-REKU-OVAL zawiera z kolei przewody  owalne 
(kształtem zbliżone do trapezu) o wysokości wynoszącej 
jedynie 52mm i podstawie o szerokości 132mm, dzięki czemu 
można rozłożyć je w warstwie izolacji podłogi/stropu. 
Przewody FLX-HDPE-A spełniają wymagania europejskiej 
normy PN-EN 17192:2019 dla przewodów niemetalicznych, 
która określa takie właściwości wyrobu jak szczelność, spadki 
ciśnienia, temperaturę pracy, klasę reakcji na ogień, odporność 
na ciśnenie zewnętrzne, przewodność cieplną oraz odporność 
mikrobiologiczną. 

Instrukcja montażu
Przewody FLX-HDPE nasuwane są na nyplowe uszczelkowe 
króćce w puszkach i rozdzielaczach (FLX-PLO) lub wsuwane  
w mufowe złącza z uszczelkami doczołowymi (FLX-PRO). W obu 
przypadkach połączenie jest szczelne i łatwe do wykonania. 
Kanały można rozprowadzić w warstwie wylewki betonowej  
w stropie lub w warstwie izolacji. Przewody okrągłe dostarczane 
są w 50m odcinkach, zaś owalne w 20m – minimalizuje to 
potrzebę łączenia odcinków kanałów. System zawiera 
także mufy i nyple łączeniowe. Zazwyczaj system składa się  
z rozdzielaczy  nawiewnych i wywiewnych (FLX-PLO-R lub  
FLX-PRO-R) z ilością odejść dobraną do układu i ilości 
pomieszczeń oraz odpowiedniej liczny puszek rozprężnych 
pod zawory (FLX-PLO lub FLX-PRO). Każda  puszka rozprężna 
łączy się z rozdzielaczem 1,2 lub 3 przewodami FLX-HDPE,  
w zależności od wymaganego przepływu przy zachowaniu 
optymalnej prędkości powietrza (2 – 2,5 m/s). Do uzupełnienia 
systemu FLX-REKU można użyć elementy systemu SPIRAL®, 
jak kanały ocynkowane, kolana, kształtki, czerpnie, wyrzutnie 
i inne. Z reguły system SPIRAL® używany jest na odcinkach 
czerpnia/wyrzutnia -> rekuperator -> rozdzielacze. 

Kod: FLX-PLO-R-Ød2-1-2-3-4-Ød1

gdzie:
typ  (FLX-PLO lub FLX-PRO dla Ø63mm)
Ød2 średnica odejść FLX-HDPE (Ø63, Ø75, Ø90)
1-2-3-4 ilość i konfiguracja odejść 
Ød1 80,100,125,150,160,180,200,250 mm średnica rury
 SPIRAL 
Z  brak odejścia, do samodzielnego wycięcia na
 budowie 
F  połączenie mufowe / brak = połączenie nyplowe 

Jak zamówić

Odejścia
Typowe średnice przyłączy (d1) kanałów w rozdzielaczach 
systemu FLX-REKU to Ø 100, 125, 160, 180,200 lub 
250mm ( tak jak średnica odejść w rekuperatorach), np.  
FLX-PLO-R-75-3-5-3-5-160.
Puszki i rozdzielacze FLX-PLO mają nyplowe przyłącza (d2)  
Ø75 lub Ø90 mm, natomiast FLX-PRO mufowe (d2)  Ø63 mm. 
Puszki rozprężne standardowo wykonane są z przyłączem 
nyplowym z uszczelką (d1) – np. PLX-PLO-75-2-100. Przyłacze 
mufowe (d1) określą literka – F w kodzie produktu, np.  
FLX-PLO-90-1-125-F  

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

