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

Wymiary

Klapa rewizyjna do izolowanych kanałów prostokątnych 

IPFQ-RD

Klapy rewizyjne IPFQ-RD od METU System do prostokątnych 
kanałów wentylacyjnych posiadają najszerszy możliwy 
asortyment wymiarowy. Dopasowywane są zarówno do normy 
EN-12097 jak i do wymagań projektowych i wielkości kanałów. 
Wykonywane są z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej, 
aluminiowej oraz z zastosowaniem różnych typów  
i materiałów do pokręteł zamykających . Dostępne są również 
różne uszczelki, standardowo klapy rewizyjne IPFQ-RD 
dostarczane są z uszczelką PE. 

W ofercie dostępne są również inne typy klap IPFQ-RD
IPFQ-RD-K  - klapa rewizyjna wykonana z blachy 

kwasoodpornej
IPFQ-RD-A  - klapa rewizyjna wykonana z blachy 

aluminiowej
IPFQ-RD-I  - klapa rewizyjna na kanał izolowany 

(przy zamówieniu należy podać grubość 
izolacji   dostępne są od 20 do 55 mm).

IPFQ-RD-HT  - klapa rewizyjna z uszczelką ceramiczną 
o odporności temperaturowej +200˚C.

IPFQ-RD-K-HT  - klapa rewizyjna z uszczelką ceramiczną 
o odporności temperaturowej +300˚C.

IPFQ-LX  - specjalne mocowanie za pomoca 
zatrzasków

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

Opis

Przykład oznaczenia
Kod produktu: IPFQ-RD  -  aaa

typ
AxB

A i B są to wymiary otworu, który należy wyciąć w kanale.

Kod
A 

[mm]
B

[mm]

IPFQ-RD-180-80 180 80

IPFQ-RD-200-100 200 100

IPFQ-RD-300-150 300 150

IPFQ-RD-300-200 300 200

IPFQ-RD-400-200 400 200

IPFQ-RD-400-300 400 300

IPFQ-RD-500-300 500 300

IPFQ-RD-500-400 500 400

IPFQ-RD-600-400 600 400

IPFQ-RD-600-500 600 500

IPFQ-RD-700-500 700 500
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Rodzaje klap izolowanych

Klapa rewizyjna do izolowanych kanałów prostokątnych 

IPFQ-RD

Klapa IPFQ-RD METU System przystosowana od montażu 
na izolowanych prostokątnych kanałach wentylacyjnych, o 
różnej grubości izolacji, z płaszczem lub bez. Dodatkowa 
osłona  przykrywa krawędź odciętej izolacji – chroni przed 
strzępieniem i zapewnia estetyczny wygląd. Ponadto, dzięki 
gumowemu profilowi, osłona przylega do kanału nie tworząc 
mostka termicznego. Przestrzeń powietrzna pomiędzy 
płaszczyznami klapy zapewnia odpowiednią izolację.

W ofercie dostępne są następujące typy klap IPFQ-RD
IPFQ-RD-I-… - uniwersalna klapa z dodatkową pokrywą  

i izolacyjną kieszenią powietrzną, 
grubość izoalcji kanału 20-55 mm

IPFQ-RD-I-3PL-… - klapa do grubości izolacji powyżej 
55 mm z podwójnym, izolowanym dnem, 
uszczelka PE

IPFQ -RD-I-3DE-… - trzecia górna płyta na izolację,
podwójne pokrętło, brak mostków 
termicznych, min grubość izoalcji  
42 mm uszczelka PE  

IPFQ -RD-I-DW1-…  - do kanałów z płaszczem, grubość 
izolacji 10-60 mm, pojedyncze pokrętło 

IPFQ -RD-I-DW2-… - do kanałów z płaszczem, podwójna 
klapa do grubych izolacji 

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

IPFQ-RD-I-3PL
Izolowana dolna pokrywa

IPFQ-RD-I-3DE
Dodatkowa, trzecia pokrywa. Minimalna grubość izolacji ze 
względu na wysokość gałki: od 42 do 80 mm.

IPFQ-RD-I-DW1
Dwie pokrywy do kanałów z płaszczem zewnetrznym.
Maksymalna grubość izolacji: od 20 do 60 mm.

IPFQ-RD-I-DW2
Dwie klapy do grubych izolacji z zewnetrznym płaszczem.
Maksymalna grubość izolacji: od 42 do 80 mm.
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