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Instrukcja montażu
Dla systemu wentylacji HITAC Homologacja typu nr: 1666/78

System kanałów HITAC zamontowany zgodnie z niniejszą instrukcją pod kierownictwem doświadczonego w pracach wentylacyj-
nych kierownika ds. prac montażowych jest zatwierdzony w klasie szczelności D. Aby homologacja ta miała moc obowiązującą, 
wszystkie wchodzące w skład systemu podzespoły powinny być objęte ważną umową o kontroli oraz oznakowane odpowiednią 
etykietą.

Elementy bez oznakowania poświadczającego ich homologację mogą występować 
jedynie w niewielkim zakresie i należy je montować pod szczególnym nadzorem 
kierownika prac.  
Wyjątki od wymogu oznakowania kontrolnego są zwykle dozwolone w odniesieniu do 
elementów przyłączeniowych powietrza dolotowego i wylotowego, urządzeń koń-
cowych oraz elementów dopasowania do bryły budynku. Należy pamiętać, iż elementy 
takie normalnie nie powinny być obejmowane ewentualnym badaniem ciśnieniowym 
systemu kanałów.

1. Sprawdzić, czy w materiale nie występują uszkodzenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na szczelność gotowego systemu 
kanałów. Nie wolno stosować uszkodzonych elementów. W pierwszej kolejności należy sprawdzić pierścień uszczelniający i 
okrągłość elementu.

2. Rurę przecinać prostopadle. W celu zapewnienia prostopadłego cięcia można użyć ukośnicy z mocowaniem. Podczas cięcia 
dokładnie zniwelować ewentualne kąty.

3. W miarę możliwości montować odpowiednie sekcje na podłodze. Rury i ich elementy najłatwiej montować lekko obracając 
je przy złączaniu. Elementy należy wsunąć aż do krawędzi oporowej (rowek krawędziowy). Podczas łączenia sprawdzić, 
czy brzegi listwy uszczelniającej wystają prosto na zewnątrz. Jeżeli nie da się przeprowadzić montażu na podłodze należy 
wykonać te same czynności bezpośrednio w miejscu montażu.

4. Następnie w celu osiągnięcia wystarczającej szczelności należy zabezpieczyć złącza zatwierdzonym elementem mocującym 
zgodnie z poniższą tabelą. Aby osiągnąć wystarczającą wytrzymałość często konieczne jest użycie większej liczby ele-
mentów mocujących niż podano poniżej. Stosować blachowkręty, wkręty ze zmniejszoną końcówką wiercącą lub odporne na 
ciśnienie nity ślepe. Należy pamiętać, że lokalne władze mogą określić, jaki typ elementu mocującego ma być zastosowany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabezpieczenie należy równomiernie rozmieścić wokół kanału, zwracając szczególną uwagę, aby szpara między rurą a 
elementem była jak najbardziej równa i jak najmniejsza. Np. poprzez przykręcanie w kolejności odpowiadającej na zegar-
ze godz. 12-6-3-9. Uważać zwłaszcza, aby nie nałożyć elementu mocującego zbyt blisko pierścienia uszczelniającego, co 
mogłoby grozić jego uszkodzeniem. W częściach, które mają być ponownie zastosowane, dokładnie uszczelnić wszelkie 
otwory po pomiarach, usuniętych śrubach lub nitach ślepych.

5. Zamontować urządzenia podwieszające zgodnie z załączoną do nich instrukcją. Maksymalny dopuszczalny odstęp międ-
zy wahadłami dla niezaizolowanego kanału wynosi 3,0 m. Dla kanału zaizolowanego odstęp wynosi 2,0 m. Odstęp między 
łączeniem a wahadłem może wynosić maksymalnie 0,5 m.

6. Elementy, które nie są objęte homologacją typu należy tak uszczelnić podczas montażu, aby za pewno spełniały obowiązu-
jący wymóg szczelności. Uszczelnić wszystkie ewentualne otwory, które mogą znajdować się w systemie kanałów. Np. 
otwory po usuniętych śrubach lub ślepych nitach. 
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Wymiar Ø Min. liczba elementów  
mocujących/złącze

63 - 160 3

200 - 315 4

400 - 500 5

630 6

800 - 1000 8

1250 10
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