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Montavimo instrukcijos
Ventiliavimo sistemai HITAC. Tipo patvirtinimo Nr: 1666/78

HITAC ortakių sistema, sumontuota pagal šias instrukcijas vadovaujant darbų vadovui, turinčiam darbo su ventiliavimo sistemo-
mis patirties, yra patvirtinta pagal D sandarumo klasę. Kad šis patvirtinimas galiotų, visos komponentų dalys turi būti įtrauktos į 
atitinkamą patikrinimo sutartį ir pažymėtos šia arba ekvivalentiška etikete.

Jungtys be patvirtinimo žymėjimo gali būti naudojamos tik ribota apimtimi ir turi būti 
sumontuotos pagal specialias darbų vadovo instrukcijas. Patikrinimo žymėjimo  
reikalavimai paprastai gali būti netaikomi oro tiekimo ir ištraukimo difuzorių  
prijungimo jungtims, galiniams įrenginiams ir jungtims, skirtoms pritaikyti prie  
pastato konstrukcijos. Atsiminkite, kad šios jungtys paprastai nėra įtraukiamos į  
jokius ortakių sistemos slėgio bandymus.

1. Patikrinkite, ar nėra medžiagų pažeidimų, kurie galėtų turėti įtakos sumontuotos ortakių sistemos sandarumui. Pažeistų 
jungčių naudoti negalima. Pirmiausia patikrinkite sandarinimo žiedą ir jungties apskritumą.

2. Nupjaukite vamzdį stačiu kampu. Idealiai atlikite pirmą pjūvį, kad vamzdžio galas būtų tiesus. Kruopščiai pašalinkite  
visas atplaišas nuo nupjauto paviršiaus.

3. Jei įmanoma, sumontuokite tinkamas dalis ant grindų. Kad būtų lengviau sujungti vamzdžius ir jungtis, montuodami truputį 
pasukite jungtį. Jungtys įstumiamos iki ribojančios briaunos (rumbo). Montuodami patikrinkite, ar iškyšos ant sandarinimo 
juostelės nukreiptos tiesiai į išorę. Jei sumontuoti ant grindų nėra galimybės, montuokite taip pat tik tiesiogiai įrengimo 
vietoje.

4. Tada jungtys užspaudžiamos patvirtintais gnybtais pagal žemiau pateiktą lentelę, kad būtų užtikrintas pakankamas sanda-
rumas. Tačiau dažnai būna reikalingi papildomi tvirtinimo elementai, nei nurodyti žemiau, kad būtų užtikrintas pakankamas 
stabilumas. Naudokite aštrius savisriegius sraigtus, sraigtus su patrumpintu grąžteliu arba sandarias aklinąsias kniedes. 
Atsiminkite, kad vietinėse institucijose gali būti nurodyta, kokio tipo tvirtinimo elementai turi būti naudojami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gnybtas aplink ortakį turi būti išdėstytas tolygiai, ypač pasistenkite užtikrinti, kad tarpas tarp vamzdžio ir jungties būtų 
kaip galima tolygesnis ir mažesnis. Pavyzdžiui, verždami laikrodžio 12–6–3–9 valandų eilės tvarka. Ypač svarbu užtikrinti, 
kad tvirtinimo elementas nebūtų per daug arti sandarinimo žiedo, nes gali jį pažeisti. Kruopščiai užsandarinkite visas angas 
atlikę matavimus ir išėmę sraigtus bei aklinąsias kniedes iš tvirtinimo elementų, kurie bus naudojami pakartotinai.

5. Sumontuokite laikiklius pagal jų instrukcijas. Maksimalus leidžiamas atstumas tarp skląsčių ant neizoliuotų ortakių yra 3,0 
metrai. Atstumai ant izoliuotų ortakių yra 2,0 metrai. Atstumas nuo skląsčio iki jungties gali būti daugiausia 0,5 metro.

6. Jungtys, kurioms netaikomas tipo patvirtinimas, yra užsandarinamos montuojant taip, kad atitiktų esamus sandarumo 
reikalavimus pakankama atsarga. Užsandarinkite visas angas, kurias randate ortakių sistemoje. Pavyzdžiui, angas, likusias 
išėmus varžtus arba aklinąsias kniedes. 
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 Matmuo Ø Min. tvirtinimo elementų/ 
jungčių kiekis

63 - 160 3

200 - 315 4

400 - 500 5

630 6

800 - 1000 8

1250 10
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