
l indab  |   velünk egyszerű az építés

Szállítási és összeszerelési útmutató

Lindab Moduláris légkezelő berendezések



Fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli módosítás jogát
2017. február

Fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli módosítás jogát
2017. február2

l indab  |   moduláris légkezelő berendezések száll ítási és összeszerelési útmutatója

Szállítási és összeszerelési útmutató

1 Általános .................................................................................................................................................................... 3

2 Figyelmeztetések és Tanácsok ................................................................................................................................. 3

3 Szállítás  .......................................................................................................................................................................... 3

3.1 Kamion rakodása és targoncás emelés  .............................................................................................................. 3

3.2 Darus emelés ........................................................................................................................................................... 4

3.3 Nem homogén súlyeloszlású egységek szállítása ...................................................................................................4

4 Összeszerelés és telepítés ..................................................................................................................................... 5

4.1 Telepítési helyigény ...................................................................................................................................................... 5

4.2 Gépalap kialakítása ...................................................................................................................................................... 5

4.3 Légkezelő berendezés rögzítése tartólábakra .............................................................................................................. 6

4.4 Légkezelő berendezés összeszerelése ........................................................................................................................ 7

4.4.1 Összeszerelési ellenőrző lista ..................................................................................................................................... 8

4.5 Légkezelő berendezések kültéri telepítése .................................................................................................................. 9

4.6 Légcsatorna-csatlakozás ............................................................................................................................................ 9

4.6.1 Légkezelő berendezés négyszög keresztmetszetű, flexibilis légcsatorna-csatlakozással .................................... 9

4.6.2 Légkezelő berendezés négyszög keresztmetszetű, fix légcsatorna-csatlakozásokkal ......................................... 9

4.6.3 Légkezelő berendezés kör keresztmetszetű, fix csatlakozásokkal ....................................................................... 9

4.6.4 Légkezelő berendezés az egység burkolatához rögzített légcsatornával .......................................................... 10

4.7 Szifon telepítése ...................................................................................................................................................... 11

4.7.1 Szifon méretezése ................................................................................................................................................... 11



Fenntartjuk az előzetes értesítés nélküli módosítás jogát
2017. február 3

l indab  |   moduláris légkezelő berendezések száll ítási és összeszerelési útmutatója

1 Általánosan

• A légkezelő berendezés több, gyári védelemmel 
(pl. fagerendákkal vagy raklapokkal, védőfóliával, 
támasztékokkal és egyéb tartókkal) ellátott szállítási 
egységekben kerülhet kiszállításra a biztonságos 
szállítás érdekében. Ellenőrizze a csomagolási listát, 
hogy hiánytalan legyen annak tartalma és ellenőrizze a 
szállítási sérüléseket.

• Felhívjuk figyelmét, hogy a légkezelő berendezés 
néhány alkotórésze nem a gyárban kerül felszerelésre, 
hanem külön csomagolásban, de azzal együtt kerül 
kiszállításra. Minden egyes különálló alkotórész 
rendelkezik az alkotórész gyártója által biztosított 
útmutatóval. Az összeszerelés előtt kérjük távolítsa 
el a csomagolást és kövesse az egyes alkotórészek 
telepítési utasításait.  

• Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos alkotórészek, 
mint például a ventilátorok, rögzítőkkel kerül-
nek kiszállításra, amelyek az összeszerelés előtt 
eltávolítandók.

• A légkezelő berendezésen elvégzett bármilyen munka 
előtt olvassa el a szállítási és összeszerelési útmu-
tatót.

• A telepítés előtt a légkezelő berendezést tárolja fedett, 
száraz helyen.

• A légkezelő berendezést mindig sík talajra helyezze le. 
A légkezelő berendezést az útmutatóban leírt emelési 
eljárás alkalmazásával emelje meg.

2 Figyelmeztetések és Tanácsok

• A légkezelő berendezés telepítését, ellenőrzését, 
üzembe helyezését és karbantartását kizárólag olyan 
szakképzett személyzet végezheti, aki betartja a 
műszaki szabványokat és a helyi biztonsági szabály-
zatokat.

• A Lindabtól eltérő gyártótól származó opcionális 
alkotórészek telepítésekor, üzembe helyezésekor és 
karbantartásakor az alkotórész gyártója által előírt 
utasításokat be kell tartani.

• A légkezelő berendezés kizárólag az AirCalc++ 
kiválasztó szoftver által generált műszaki adatlapok-
ban meghatározott célra és üzemeltetési körülmények 
között alkalmazható. 

• Az útmutatóban található információk betartásának 
elmulasztása, illetve az elektromos és mechanikai 
alkotórészek előzetes gyártói jóváhagyás nélküli meg-
változtatása esetén, a légkezelő berendezés gyártóját 
nem terheli felelősség.

3 Szállítás

3.1 KAMION RAKODÁSA ÉS VILLÁS EMELÉS

• Óvjon valamennyi egységet a be- és kirakodás, illetve 
szállítás közben bekövetkező borulásból, csúszásból 
vagy a járműtől való véletlen elszabadulásból eredő 
sérülésektől. Ezen túlmenően ügyeljen a személyzet 
védelmére min- denfajta egészségügyi és biztonsági 
kockázattal szemben.

• Valamennyi légkezelő berendezést rögzíteni kell, és a 
telepítési helyre történő kiszállítás során a védőesz-
közöket (kereszttartók, tartókeret alatti fatámaszok/
raklapok, védőfólia, stb.) tilos eltávolítani.

• A szállítás során a légkezelő berendezés bármilyen 
kezelését a tartókeret rögzítésével kell végrehajtani. A 
burkolatra tilos nyomást kifejteni!

• Szállítási egységek gyári védőeszközei:
• fagerendák (tartókeretes berendezés), lásd 1. ábra

• vagy fa raklapok (tartókeret nélküli berendezés), 
lásd 2. ábra

• Villás emelővel való be- és kirakodáskor a légkezelő 
berendezést mindig a hozzá tartozó fagerendán vagy 
raklapon szállítsa (3. ábra)

• Darus emelővel való be- és kirakodáskor mindig 
használja az emelőcsöveket, a 4. ábrán látható 
módon.

1. ábra

3. ábra

4. ábra

2. ábra
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• Mindig figyeljen a szállítási csomag súlyára és helyz-
etére (tömegközéppont).

• Fordítson különös figyelmet rá, hogy ne érje 
nyomás a légkezelő berendezés alsó burkolatát 
vagy a burkolat aljához csatlakoztatott 
alkotórészeket (pl. talaj cseppvízcsövek – 6. ábra)

• A villás emelők kizárólag a légkezelő berendezés 
keretének alját emelhetik meg. A villáknak túl kell nyúl-
niuk a tartókereten – 5. ábra

3.2 Darus emelés

Bármely csomagolt alkotórész darus emelését kizárólag 
az alkotórészek alatti tartókeret rögzítésével szabad 
végrehajtani. 

• Használjon erre alkalmas csöveket (ø 48,3 mm külső 
átmérőjű és 10 mm falvastagságú cső). 

1 - fagerendák vagy raklap
2 - villák
3 - szállítási egység 

5. ábra

6. ábra

• a tartókeret körkörös vezetőibe. Az emeléshez 
használjon fém emelőkábelt vagy láncot; minden eset-
ben alkalmazzon két távtartót (7. ábra, A részlet). A 
csövek mindkét végét megfelelő rögzítőkkel kell ellátni 
(7. ábra, B részlet).  

• Távtartók nélkül (8. ábra) tilos emelni, mert megsérül-

het a burkolat.

7. ábra

8. ábra

3.3 Nem homogén súlyeloszlású egységek 
szállítása

Rövid vagy aránytalanul magas egységek esetében a 
szállítási csomagot külön kell összeállítani, megelőzve 
ezzel a felborulás veszélyét a szállítás és raktározás 
során és növelve a közreműködő személyek biztonságát.

• Ha a forgódobos vagy lemezes hővisszanyerő külön 
kerül kiszállításra, a gyártó további útmutatói a mér-
vadók.

A RÉSZLET

B RÉSZLET
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4 ÖSSZESZERELÉS ÉS TELEPÍTÉS 

4.1 Telepítési helyigény

A karbantartási műveletek és az üzemeltetés lehetővé 
tétele érdekében biztosítson a berendezés szélességének 
legalább 1,3-szorosának megfelelő szabad területet a 
légkezelő berendezés kezelési oldalán.

• Az összeszerelés megkönnyítése érdekében 
legalább 0,5 m szabad területet kell biztosítani az 
ellentétes oldalon (9. ábra).

9. ábra

10. ábra

• Emelvényre történő telepítés esetén biztosítsa az 
emelvény biztonságos megközelíthetőségét és azon a 
szükséges kezelőterületet.

• Amennyiben a légkezelő berendezések TELJES 
magassága meghaladja a 2 m-t, biztosítsa a légkezelő 
berendezés magasan lévő részeihez való akadálytalan 
és biztonságos hozzáférést a karbantartó személyzet 
számára.

4.2 Gépalap kialakítása

• A légkezelő berendezést telepítse megfelelő 
magasságú, vízszintes és sima betonra vagy acéla-
lapra.

• A gépalap minimális magasságát a kondenzszifon 
magassága határozza meg. A gépalapot a technikai 
számításoknál felsorolt egységek mérete és tömege 
alapján kell méretezni. 

• FONTOS: a 2 m-es vagy annál szélesebb lég-
kezelő berendezéseket a légkezelő berendezés 
egységének közepe alatt, az egész egység 
hosszában, hosszanti támasztórúddal kell ellátni, 
a 10. ábrán látható módon. Amennyiben kétsége 
merülne fel, keresse fel a helyi Lindab képvisele-
tet.

           NEM KEZELŐOLDAL

          KEZELŐOLDAL

B szélesség > 2 m
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11. ábra

12. ábra 13. ábra

4.3 Légkezelő berendezés rögzítése 
tartólábakra

• A gépalap kiváltható a légkezelő berendezés Lindab 
típusú, szerkezeti zaj- és rezgésszigetelő szár-
ral felszerelt tartólábakra való rögzítésével, amely 
lehetővé teszi a szintezést 30 mm-es tartományban 
(13. ábra).

• A tartólábakat a helyszínen kell rögzíteni. A 
tartólábakat rögzítse a tartókerethez a belső oldalról, 
M10x20 csavarokkal, a 13. ábrán látható módon.

• Az egyes tartólábak 30 mm-es tartományú 
szintezéséhez használjon M16 csavarokhoz való 
csőkulcsot. A tartóláb magassága az alsó anyacsavar-
ral állítható – lásd 13. ábra. A megfelelő szint elérése 
után szorítsa meg a felső anyacsavart.

• További, opcionális rezgés- és zajszigeteléshez 
Mafund típusú szigetelést kínálunk.

KONDENZSZIFON HANGSZIGETELT TARTÓLÁB
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4.4 Légkezelő berendezés összeszerelése

Távolítsa el a védőfóliát, a védőeszközöket, a kereszttartókat, a fatámaszokat, a tartókeret alatti raklapokat stb. és 
bizonyosodjon meg róla, hogy a gépalap vízszintesen és egyenesen áll.

17. ábra Az egységek kapcsokkal vannak felszerelve, mind 
a függőleges, mind a vízszintes oldalon, belül és kívül is.

14. ábra Az egységek alumínium profilhoz való 
csatlakoztatásakor alkalmazzon 20 x 8 mm 
keresztmetszetű, öntapadós EPDM gumi tömítőszalagot 
(légkezelő berendezéssel együtt szállítjuk) az érintkező 
homlokfelületeken (vázkeret).

15. ábra A tömítőszalagnak át kell fednie a sarkokat. 
Két egység csatlakoztatásakor csak az egyik egységnél 
alkalmazza a tömítőszalagot.

18. ábra: Húzza össze az egyes egységeket a tartókeret 
nyílásaiba előzőleg beszerelt szorítókapcsokkal. A 
burkolatra tilos nyomást kifejteni! 

19. ábra Miután összehúzta az egységeket, rögzítse őket 
egymáshoz az egységek keretére felszerelt excenter 
kapcsokkal. Az excenter kapcsok mind a függőleges, mind 
a vízszintes oldalakra fel vannak szerelve vagy belül (20. 
ábra) vagy kívül (19. ábra).

16. ábra Acél profilú egységekhez (pl. lemezes hőcserélő 
vagy forgódobos hővisszanyerő egység) további 15 x 5 mm 
keresztmetszetű EPDM gumi tömítőszalag használatos, lásd 
még kék jelzésű szalag.
A 20 x 8 mm keresztmetszetű öntapadós EPDM gumi 
tömítőszalagot ott kell felvinni, ahol a szalag pirossal van 
jelölve.

TÖMÍTŐSZALAG
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• Távolítsa el a csomagolást.

• Bizonyosodjon meg róla, hogy a gépalap vízszintesen és egyenesen áll.

• Alkalmazzon gumi tömítőszalagot az egységek érintkező homlokfelületén.

• Húzza össze az egyes egységeket.   

• Az egység keretére felszerelt kapcsok rögzítésével kösse össze az egységeket.

• Rögzítse a tartólábakat.   

• Nyisson ki minden egységet és távolítsa el a szállítási rögzítőket.

• Távolítsa el a alkotórészek belső egységeihez rögzített szigeteléseket.

• Tartsa az útmutatót biztonságos helyen.

• Zárja be az egységeket.

20. ábra: Csatlakoztassa a kültéri típusú kapcsokat 
szabványos M8x40-es csavarokkal. A csavarok külön 
kerülnek kiszállításra.

22. ábra A túlnyomásos ajtók és a levehető 
kezelőburkolatok rögzítőkkel vannak a gépházhoz 
csatlakoztatva. A rögzítők eltávolításához / rögzítéséhez 
használjon 4 mm-es imbuszkulcsot.

21. ábra Csatlakoztassa a beltéri típusú kapcsokat speciális 
excenter M8x25 csavarokkal. A csavarok külön kerülnek 
kiszállításra.

23. ábra Minden túlnyomásos ajtó további záró lánccal van 
biztosítva.

4.4.1 Összeszerelési ellenőrző lista

M8 ANYA M8 X 40 

CSAVAR

TÖMÍTŐSZALAG
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4.5  Légkezelő berendezések kültéri telepítése

• Rögzítse a légkezelő berendezést megfelelő 
magasságú gépalapra. 

• A gépalapot úgy építse meg, hogy széllökések esetén 
megakadályozza a légkezelő berendezés és része-
gységeinek elcsúszását, felborulását.

• A légkezelő berendezés teteje gyárilag rögzített. 
Azonban az egységek helyszíni összeszerelésekor a 
tetőillesztéseknek zártnak és víztömörnek kell len-
niük. A profillapokat rozsdaálló szegecsekkel rögzítse 
az illesztésekre (24. ábra) és tömítse (víztömören) az 
egységek közötti összes függőleges illesztést.

24. ábra

26. ábra

27. ábra

28. ábra

25. ábra

4.6.2  Légkezelő berendezés négyszög kereszt-
metszetű, fix légcsatorna-csatlakozásokkal

• A fix csatlakozás a négyszög keresztmetszetű légcsa-
tornához csatlakozik, vagy RJFP kapcsok rögzítésével 
a 26. ábrán látható módon, vagy RJFP profil rögzítés-
sel a 27. ábrán látható módon.

• Légcsatorna rögzítésének részletesebb útmutatójáért, 
tekintse meg a www.lindab.com honlapon elérhető 
»Rectangular duct system.pdf« dokumentumot.

4.6 Légcsatorna-csatlakozás

• A légcsatorna-csatlakozók különböző típusait alább 
részletezzük. Kültéri légkezelő berendezések eseté-
ben, a csatlakozások közötti illesztéseknek, valamint 
a beszívó és kifúvó légcsatornák összes illesztésének 
zártnak és víztömörnek kell lennie. Ha a beszívott és 
kidobott levegő ki van légcsatornázva a légkezelő ber-
endezéstől, akkor a csatlakozások közötti illesztése-
knek és a légcsatornáknak zártnak és víztömörnek kell 
lenniük. 

4.6.1. Légkezelő berendezés négyszög kereszt-
metszetű, flexibilis légcsatorna-csatlakozások-
kal

• A flexibilis csatlakozó a sarkokban M8-as csavarokkal, 
a perem mentén pedig ø 4,8 x 19 mm-es csavarokkal 
csatlakozik a légcsatornához, a következő 25. ábrán 
látható módon. 

4.6.3  Légkezelő berendezés kör 
keresztmetszetű, fix csatlakozásokkal

 

 

1 - Round duct
  

2 - Lindab Safe connection

1 2 

• A légcsatornarendszer a www.lindab.com honlapon 
elérhető »Assembly instruction Lindab Safe« 
dokumentáció szerint csatlakozik az berendezéshez.

PEREM

1 – flexibilis csatlakozó az AHU gépházán

2 – 4,8 x 19 önmetsző csavar; 3 – M8 csavarkötés;            

4 - Légcsatorna

1 – RJFP csatlakozó az AHU gépházán

2 – 19 x 5 mm gumi tömítőszalag

3 – RJFP kapocs

4 - Légcsatorna

1 – RJFP csatlakozó az AHU gépházán

2 – 19 x 5 mm gumi tömítőszalag

3 – RJFP kapocs

4 - Légcsatorna

1– Kör km. légcsatorna

2- Lindab Safe csatlakozás
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4.6.4  Légkezelő berendezés az egység 
burkolatához rögzített légcsatornával

• A légcsatornának a légkezelő berendezés 
burkolatához való közvetlen rögzítése a 29. ábrán 
látható.

4.7 Szifon telepítése

• Minden olyan egység fel van szerelve csepptálcával és 
elvezetővel, amely esetében felmerülhet kondenzáció. 
Fontos, hogy a cseppvízcsőre rögzített szifon megfe-
lelően legyen kialakítva és méretezve.

• Az elvezetést igénylő egységekben előfordulhat 
mind túlnyomás, mind depressió. A szifon biztosítja 
a vízelvezetést és megakadályozza a kezelt levegő 
kiszökését és a kezeletlen levegő bejutását az 
elvezetőn keresztül.

• Negatív nyomás esetén, normál esetben a 31. ábrán 
látható golyós szifon használatos. Az egységben felm-
erülő túlnyomás esetén a 30. ábrán látható szifonhoz 
hasonló a használatos. Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a túlnyomásos szifon fel van töltve vízzel.

• Valamennyi cseppvízcső mérete ø40, sima csőcsat-
lakozással. 

MEGJEGYZÉS:
• Légkezelő berendezés kültéri telepítésekor a csep-

pvízcsövet és a szifont le kell szigetelni és fűtőszállal 
kell ellátni.

• Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a szifon gumi 
tömítőszalagja szorosan van rögzítve a cseppvízcső 
köré – lásd 22. ábra.

• Ne csatlakoztassa az elvezetést közvetlenül a csa-
tornarendszerbe. A kondenzvíznek szabadon kell a 
szifonból a csatornarendszerbe folynia egy nyitott 
tölcséren keresztül. A cseppvízcsövet az elvezetés 
irányába minimum 2%-os lejtéssel kell telepíteni.

• FONTOS: Gondoskodjon a gépalap megfe-
lelő magasságáról és ezáltal a bűzzár megfelelő 
magasságáról. Ha a szifonban lévő vízoszlop túl alac-
sony (Ma), akkor a víz összegyűlhet a csepptálcában.

29. ábra

30. ábra

31. ábra

32. ábra

TETŐPANEL OLDALPANEL

1 –AHU gépház; 2 – Légcsatorna; 3 – 19 x 5 mm gumi 

tömítőszalag; 4 – 4,8 x 19 önmetsző csavar
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4.7.1 Szifon méretezése

• A szifon magasságának nagyobbnak kell lennie, 
mint a légkezelő berendezésben uralkodó teljes 
depressziónak vagy túlnyomásnak. Vegye figyelembe 
a nyomásveszteség megemelkedését normál üzem 
során.

• Az alábbi két ábrán a túlnyomásos szifon (33. ábra) és 
a depressziós szifon (34. ábra) telepítése látható.

• Kérjük, hogy legalább 10 mm-rel alacsonyabb kifolyó 
hajlítást biztosítson, megelőzve ezzel, hogy összegyűl-
jön a víz a csepptálcában.

Berendezés nyomása (Pa)
Ma (mm) Túlnyomás / 

depresszió

300 40

600 75

900 110

1200 140

1500 175

1800 210

2100 240

• Felhívjuk figyelmét, hogy lemezes hővisszanyerő alatti, 
csepptálcából kiinduló csővezeték az egység alatt fut 
– lásd 35. ábra.

• Gyors választáshoz a minimális méreteket Ma a követ-
kező táblázatban találja.
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33. ábra

34. ábra

35. ábra
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A Lindabnál, a pozitív gondolkodás egy filozófia, 

melyet mindenben követünk. Missziónkká tettük, 

hogy egészséges belső klímát hozzunk létre és 

egyszerűsítsük a fenntartható épületek építését. 

Ezt úgy érjük el, hogy innovatív termékeket és 

megoldásokat tervezünk, melyeket könnyű alkal-

mazni, valamint hatékony elérést és logisztikát 

biztosítunk. Továbbá azon is dolgozunk, hogy 

csökkentsük a környezetre és klímára gyakorolt 

hatást. Olyan eljárásokat fejlesztünk megoldá-

saink gyártására, melyek minimális energia és 

természeti erőforrásokat igényelnek,és ezáltal cs-

ökkentjük a környezetre gyakorolt káros hatáso-

kat. A termékeinkhez acélt használunk. Ez azon 

kevés alapanyagok egyike, mely számtalanszor 

újrafelhasználható anélkül, hogy csökkenne a 

minősége. Mindez alacsonyabb szén-dioxid ki-

bocsátást és kevesebb energiaveszteséget je-

lent.

Velünk egyszerű az építés


