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Wentylacyjne kanały
i kształtki prostokątne

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.

SQUER

INFORMACJE TECHNICZNE

Wykonanie

Szczelność
Przewody wentylacyjne są wykonywane w dwóch klasach 
szczelności zgodnie z normą PN-B-76001 „Przewody 
wentylacyjne - Szczelność, Wymagania i badania”, oraz  
PN-EN 1507 „Wentylacja budynków – Przewody proste  
i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym 
– Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
przewodów”:
Klasa szczelności A: w przypadku wykonania normalnego 
- standardowo; 
klasa szczelności B: w przypadku wykonania o podwyższonej 
szczelności. 

O systemie
Przedstawiamy Państwu ofertę produkcyjną przewodów  
i kształtek o przekroju prostokątnym.
Katalog zawiera prostokątne przewody i kształtki z wymiarami 
zgodnie z normą: PN-EN 1505: 2001 „Przewody proste  
i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym” 
oraz normami przez nią powołanymi.
Obmiar powierzchni kanałów i kształtek wentylacyjnych 
dokonywany jest na podstawie normy DIN 18379 „German 
construction contract procedures – Part C: General technical 
specifications for building works – Room ventilation systems”. 
Stosowane są one w niskociśnieniowych i średniociś nieniowych 
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. 
Na zamówienie, jeśli jest wymagana większa ochrona przed 
korozją możemy wykonać kanały i kształtki ze stali nierdzewnej 
lub aluminium. Realizujemy również zamówienia nietypowych 
kształtek nie ujętych w katalogu według Państwa szkicu.

Konstrukcja kanałów i kształtek prostokątnych opiera się na 
łączeniu blach za pomocą zamków blacharskich na zakładkę, 
poprzez zgrzewanie lub nitowanie elementów.
Kanały i kształtki są wykonywane jako niskociśnieniowe 
i średniociśnieniowe (min. Podciśnienie/max. Nadciśnienie):
 klasa wykonania N (wykonanie niskociśnieniowe):
jest to wykonanie Standardowe od - 400 Pa do +1000 Pa

 klasa wykonania S (wykonanie średniociśnieniowe): 
od -1000 Pa do 2500 Pa

Wielkość odchyłek i grubości blach dobiera się według:
 wymiaru dłuższego boku przewodu prostego,
 wymiaru najdłuższego boku przekroju przyłącznego
 kształtki.

Tabela 1 (poniżej) zawiera dopuszczalne odchyłki i minimalne 
grubości blach.

Wymiary
Wielkość nominalna będąca wymiarem umownym używanym 
do oznaczania i obliczeń przewodów prostych i kształtek 
stanowi wewnętrzny wymiar boków a i b, gdzie a jest 
widocznym bokiem (patrz rys. 1). Długości boków mniejszego 
zakończenia kształtki przejściowej są oznaczone c i d, gdzie 
c stanowi widoczny bok.
Wymiar L jest długością użyteczną kanału prostego, czyli 
wymiarem, który wpływa na całkowitą długość sieci 
przewodów.
Wymiar l jest długością użyteczną kształtki, czyli wymiarem, 
który wpływa na całkowitą długość sieci przewodów.

Wymiary kanałów i kształtek prostokątnych traktuje się jako 
standardowe od 130 mm do 2500 mm wielkości dowolnego 
boku. Kanały i kształtki o mniejszych lub większych wymiarach 
w stosunku do podanych podlegają specjalnemu zamówieniu. 
Wymierzenie calej powierzchni, oraz termin realizacji 
zamówienia ustalane są na indywidualnych zasadach.

Klasy szczelności są umieszczone w tablicy poniżej.

Klasa 
szczelności 
przewodów

Wartość graniczna  
wskaźnika nieszczelności

(fmax ) m3s-1m-2

Wartości graniczne 
ciśnienia statycznego (ps ) Pa

Podciśnienie dla 
wszystkich klas

Nadciśnienie dla klas

1 2 3

A 0,027 × ptest
0,65  × 10-3 200 400

B 0,009 × ptest
0,65 × 10-3 500 400 1000 2000

C 0,003 × ptest
0,65 × 10-3 750 400 1000 2000

D* 0,001 × ptest
0,65 × 10-3 750 400 1000 2000

Przewody do specjalnych zastosowań

Wymiar 
dłuższego boku

[mm]

Dopuszczalne 
odchyłki boku 

przewodu 
[mm]

Klasa N 
minimalna 

grubość blachy
[mm]

Klasa S 
minimalna 

grubość blachy
[mm]

100-500 0-4 0,6 0,7

501-1000 0-4 0,8 0,9

1001-2000 0-4 1,0 1,1

2001-4000 0-5 1,1 1,2

Istnieje możliwość wykonania elementów prostokątnych  
z innych materiałów takich jak: blacha kwasoodporna lub 
blacha aluminiowa (tabela 2).

Wymiar dłuższego boku
[mm]

Blacha 
kwasoodporna

Blacha aluminiowa

100-500 0,6 0,8

501-1000 0,6 0,8

1001-2000 0,8 1,0

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

SQUER

INFORMACJE TECHNICZNE
O systemie
Tolerancja długości L kanału prostego wynosi ±0,005 L.
Tolerancja kątów wynosi ±2 .̊
Odchyłki wartości a, b, c, d, e, f wynoszą 0-4 mm.

Wymiary dotyczące kanałów, obejmujące odpowiadające 
sobie pola przekroju poprzecznego Ac, średnicy hydraulicznej 
dh, średnicy równoważnej de i pola powierzchni kanału na 
długości 1 metra Al podano w tablicy 3.

Tabela 3 (poniżej)
Wymiary i wartości dotyczące przewodów wg normy PN-EN 1505 
„Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym”.

Oznakowanie
Wyroby firmy ALNOR oznaczane są  znakiem 
budowlanym, oraz kodem towaru zgodnym ze 
specyfikacją techniczną zawartą w niniejszym 
katalogu.

Kanały i kształtki prostokątne posiadają atest higieniczny
a) wykonane z blachy aluminiowej 

HK/B/1652/03/2007
b) wykonane z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej

HK/B/1652/01/2007

Długość boku
[mm]

100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

200 0,02 0,03 0,04 Ac

133 171 200 dh

149 186 218 de

0,6 0,7 0,8 Al

250 0,025 0,038 0,05 0,063 Ac

143 188 222 250 dh

165 206 241 273 de

0,7 0,8 0,9 1 Al

300 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 Ac

150 200 240 273 300 dh

180 224 262 296 327 de

0,3 0,9 1 1,1 1,2 Al

400 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,16 Ac

160 218 267 308 343 400 dh

205 255 299 337 373 436 de

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 Al

500 0,075 0,1 0,13 0,15 0,2 0,25 Ac

231 286 333 375 444 500 dh

283 331 374 413 483 545 de

1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2 Al

600 0,09 0,12 0,15 0,18 0,24 0,3 0,36 Ac

240 300 353 400 480 545 600 dh

307 359 406 448 524 592 654 de

1,5 1,6 1,7 1,8 2 2,2 2,4 Al

800 0,16 0,2 0,24 0,32 0,4 0,48 0,64 Ac

320 381 436 533 615 686 800 dh

410 463 511 598 675 745 872 de

2 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,2 Al

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

SQUER

INFORMACJE TECHNICZNE
Tolerancja i odchyłki
c.d. tabela 3
Wymiary i wartości dotyczące przewodów

Długość boku
[mm]

100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200

1000 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 Ac

400 462 571 667 750 889 1000 dh

512 566 662 747 825 965 1090 de

2,5 2,6 2,8 3 3,2 3,6 4 Al

1200 0,36 0,48 0,6 0,72 0,96 1,2 1,44 Ac

480 600 706 800 960 1091 1200 dh

614 719 812 896 1049 1184 1308 de

3 3,2 3,4 3,6 4 4,4 4,8 Al

1400 0,56 0,7 0,84 1,12 1,4 1,68 Ac

622 737 840 1018 1167 1292 dh

771 871 962 1125 1270 1403 de

3,6 3,8 4 4,4 4,8 5,2 Al

1600 0,64 0,8 0,96 1,28 1,6 1,92 Ac

640 762 873 1067 1231 1371 dh

819 925 1022 1195 1350 1491 de

4 4,2 4,4 4,8 5,2 5,6 Al

1800 0,9 1,08 1,44 1,8 2,16 Ac

783 900 1108 1286 1440 dh

976 1078 1261 1424 1573 de

4,6 4,8 5,2 5,6 6 Al

2000 1 1,2 1,6 2 2,4 Ac

800 923 1143 1333 1500 dh

1024 1131 1323 1494 1650 de

5 5,2 5,6 6 6,4 Al

Pole przekroju poprzecznego jest iloczynem długości  
boków a i b.
Pole powierzchni kanału jest iloczynem obwodu wewnętrznego 
i długości kanału.
Średnica hydrauliczna: w odniesieniu do przewodu  
o przekroju prostokątnym średnica kanału o przekroju 
kołowym, przy której występuje taki sam spadek ciśnienia przy 
jednakowych wartościach strumienia przepływu powietrza  
i współczynnika tarcia.

Wzór dh = 2 × a × b/a + b.

Średnica równoważna: w odniesieniu do przewodu 
o przekroju prostokątnym średnica kanału o przekroju 
kołowym, przy której występuje taki sam spadek ciśnienia przy 
jednakowych wartościach strumienia przepływu powietrza 
 i współczynnika tarcia.

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

SQUER

INFORMACJE TECHNICZNE
Sztywność
Kanały i kształtki prostokątne są usztywniane przez 
poprzeczne falowanie blachy.
Kanały dodatkowo są wzmacniane rurkami ocynkowanymi 
jak na rysunku 2.

Połączenia
Połączenia przewodów wentylacyjnych wykonane są zgodnie 
z normą PN-B-76002 „Wentylacja – Połączenia urządzeń, 
przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych“
Do połączeń przewodów wentylacyjnych z urządzeniami 
wchodzącymi w skład sieci przewodów o przekroju 
prostokątnym stosuje się ramki z profili blaszanych oraz 
narożniki.
Wielkość profilu zależy od długości boku.
Zasady stosowania ramek w przewodach i kształtkach 
prostokątnych podane są w tabeli 5.

Tabela 5 
Zasady stosowania ramek w przewodach i kształtkach 
wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym z blachy 
ocynkowanej

rys. 2

Zasady usztywniania przewodów wentylacyjnych są podane 
w tabeli 4.

Tabela 4
Zasady usztywniania przewodów wentylacyjnych rurkami

A
[mm]

B
[mm]

L
[mm]

Liczba wzmocnień

<1000 <1000 <1000 0

<1000 ≥1000 <1000 1

<1000 1000–1500 <1000 2

<1000 1500–2000 1500–2000 4

1000–1500 1000–1500 <1000 1 krzyżowe

1000–1500 1000–1500 1000–1500 2 krzyżowe

Kolana i łuki są usztywniane za pomocą kierownic zgodnie  
z normą PN-EN 1505 „Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju prostokątnym”.
Kolana zaleca się stosować w systemach o małej prędkości/
ciśnieniu i przy mniejszych wymiarach boku a ≤ 400 mm.
W kolanach i łukach o kątach ≤ 45 ,̊ kierownice nie są 
wymagane.
Sposób ustawienia kierownic przedstawia tabela 7 oraz rys. 3.

Powierzchnia przewodów 
wentylacyjnych
Obmiar powierzchni przewodów wentylacyjnych prostokątnych 
jest zgodny z normą DIN 18379 „German construction contract 
procedures – Part C: General technical specifications for 
building works – Room ventilation systems“
Kanały, których powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m2  
są liczone jako kształtka o powierzchni 1,0 m2.
Kształtki, których powierzchnia jest mniejsza niż 1,0 m2  
są liczone jako kształtka o powierzchni 1,0 m2.

Długość boku [mm] ≤1000 >1000 >2500

Wielkość profila [mm] P20 P30 P40

Narożniki i profile uszczelniane są masą uszczelniającą.

Standardowo do kanałów i kształtek z blachy kwasoodpornej 
stosowane są ramki i narożniki ze stali kwasoodpornej, do 
kanałów i kształtek z blachy aluminiowej stosowane są ramki 
i narożniki aluminiowe. 
Zasady stosowania ramek w przewodach i kształtkach 
wentylacyjnych podane są w tabeli 6. 

Tabela 6 
Zasady stosowania ramek w przewodach i kształtkach 
wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym z blachy 
kwasoodpornej lub aluminiowej.

Długość boku [mm] ≤1000 >1000 >2500

Wielkość profila [mm] PQ20 PQ30 PQ30

Szerokość 

przewodu a

[mm]

Liczba 

kierownic

L

[mm]

Odległość między 

kierownicami  

[mm]

a1 a1 a1

>400 ≤ 800 1 a/3

>800 ≤ 1600 2 a/4 a/2

>1600 ≤ 2000 3 a/8 a/3 a/2

Tabela 7
Ustawienie kierownic zgodnie z normą PN-EN 1505 „Przewody 
proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym”.

rys. 3

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

SQUER

INFORMACJE TECHNICZNE
Projektowanie
AlnorCAM to program dedykowany do samodzielnego 
wykonywania zestawień prostokątnych elementów 
wentylacyjnych. 
Efektem pracy z programem AlnorCAM są kompletne 
zestawienia z liczbą zamówionych kanałów i kształtek 
wentylacyjnych wraz z przeliczeniem na metry kwadratowe 
powierzchni i wzorcami potrzebnymi do produkcji. Używanie 
programu skraca czas otrzymania gotowego wyrobu oraz 
eliminuje błędy wynikające z nieprecyzyjnego opisania 
wszystkich wymiarów. Rysowane w programie kanały  
i kształtki widoczne są w wersji 3D oraz w postaci rysunków 
technicznych. Program automatycznie zlicza powierzchnię  
kanałów i kształtek, oraz w przypadku kanałów i kształtek 
izolowanych potrzebną izolację. Automatycznie generowane 
zestawienie pozwala zaoszczędzić czas i ułatwia codzienną 
pracę. 
Rozbudowana baza danych zawiera elementy izolowane 
i preizolowane, i dodatkowo program zlicza potrzebną ilość 
wełny dla elementów izolowanych. Do wyboru są trzy rodzaje 
grubości izolacji: 30, 50 i 100mm.
Dodatkowo jest możliwość wyboru różnego materiału 
do wykonania płaszcza oraz wnętrza elementu (blacha 
ocynkowana, aluminiowa i nierdzewna). 

Zalety korzystania z AlnorCAM

• Minimalizacja pomyłek przy obróbce dokumentacji,
• znacznie szybszy termin realizacji przy zachowaniu 

konkurencyjnej ceny i jakości,
• dokładność, pewność, elastyczność - wiesz ile metrów 

kanałów będziesz potrzebował, tym samym unikniesz 
nieprzyjemnych niespodzianek,

• maksimum korzyści łącząc AlnorCAM'a z zamówieniami 
internetowymi B2B

• Program rozpowszechniany jest darmowo
• Dostępne różne wersje językowe: polski, angielski

 

  Pobierz i zainstaluj 
  program AlnorCAM

http://www.alnor.com.pl/
http://www.alnor.com.pl/index/Download/alnorcam/

