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Systemy wentylacyjne Lindab
Warto zainwestować w system o podniesionej klasie szczelności
Na polskim rynku standardem jest wciąż wykorzystanie bezuszczelkowych
systemów wentylacyjnych, w których uszczelnienie wykonywane jest ręcznie
podczas montażu. Takie rozwiązania pozwalają wprawdzie ograniczyć
koszt zakupu kształtek i osprzętu o około 25% w stosunku do elementów
z fabrycznie montowanymi uszczelkami, jednak nieszczelne połączenia
będą mieć negatywny wpływ na wiele parametrów użytkowych budynku
oraz koszty eksploatacji związane ze zużyciem energii.
Normy PN-EN-12237 i PN-EN-1507 dot. szczelności kanałów nie podają jednoznacznie, do jakich
typów instalacji należy stosować konkretne klasy
szczelności. Zalecają jedynie, aby przeciek powietrza nie przekraczał 2% całkowitego przepływu
powietrza przez działający system, co odpowiada klasie B. Wybór optymalnej klasy szczelności
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dla danego projektu należy więc do projektanta
układu wentylacyjnego.
Istnieje wiele wymiernych korzyści wynikających
z zastosowania systemów o podniesionej klasie
szczelności. Najważniejszym z nich jest bezpośredni wpływ szczelnego systemu wentylacyjnego na efektywność energetyczną budynku.

Systemy wentylacyjne Lindab z certyfikatem
Eurovent i 10-letnią gwarancją

W 2018 roku systemy wentylacyjne Lindab jako pierwsze na
świecie zostały objęte prestiżowym certyfikatem Eurovent potwierdzającym zgodność procesów, maszyn, surowców, przyrządów pomiarowych i produktów ze stan10 l
dardami norm europejskich.
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Eurovent certyfikuje aż 36 różnych kategorii produktowych. Na centralach wentylacyjnych i klimatyzatorach logo Eurovent jest już na polskim rynku standardem, zaś
w przypadku stalowych systemów wentylacyjnych Lindab jako pierwszy spełnił wymagania audytorów. Certyfikat Eurovent to nie tylko prestiż – dokument ma wysoką
wartość dla osób zaangażowanych w inwestycję: gwarancja wymiarów i szczelności pozwala projektantowi uwzględnić w projektach mniejsze tolerancje i zapewnić, że każdy element
będzie idealnie pasował do założeń, wyeliminowane też zostają problemy na placu budowy.
Warto zaznaczyć, iż Lindab jako pierwsza firma na polskim rynku zaoferowała już w 2017 r.
bezpłatną 10-letnią gwarancję na wszystkie okrągłe systemy wentylacyjne Lindab.
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Bardziej szczelne systemy mogą pracować przy
niższym ciśnieniu, a co za tym idzie mniejszym
poborze energii przez wentylatory.
Szczelność jest kluczowym czynnikiem w instalacjach wykorzystujących urządzenia grzewcze
lub chłodzące, nieszczelności bowiem są miejscami, gdzie występują straty ciepła, które później muszą być kompensowane zwiększonym
poborem prądu. Szacuje się, że różnice w poborze energii pomiędzy klasami A i D w układach,
które korzystają z rekuperacji i klimatyzacji dochodzą nawet do 30%. Kolejnym czynnikiem jest
czystość transportowanego powietrza. Nieszczelności mogą być drogą, którą kurz i zanieczyszczenia dostają się do systemu wentylacyjnego.
Nieszczelne układy są także trudne w zbalansowaniu i generują dodatkowy hałas.

Dodatkowo, w świetle dużej wagi przywiązywanej do ochrony środowiska, inwestycja w system
o podniesionej klasie szczelności zapewni zgodność z normami, nawet w przypadku ewentualnych zaostrzeń przepisów w przyszłości.
Podejmij decyzję w oparciu o fakty
– badania Lindab
Na zlecenie Lindab ośrodek badawczy TÜV przeprowadził eksperyment porównujący charakterystykę 4 najbardziej popularnych rozwiązań,
opartych na identycznym układzie, zbudowanych
z wykorzystaniem różnych technik montażowych.
W eksperymencie wykorzystano: kanały okrągłe
Lindab uszczelniane taśmą łączone blachowkrętami; kanały okrągłe Lindab uszczelniane silikonem,
łączone blachowkrętami; kanały okrągłe Lindab

Systemy wentylacyjne LINDAB
Lindab jest producentem najwyższej jakości rozwiązań wentylacyjnych.
W szwedzkich i czeskich zakładach produkowane są kompleksowe
systemy wentylacyjne, Safe Click oraz elementy systemu ICS. W Lindab Polska w siedzibie głównej w Wieruchowie k. Warszawy produkowane są natomiast produkty wchodzące w skład kompletnego systemu wentylacyjnego o przekroju okrągłym – marka Centrum Klima.
Lindab Safe to grupa produktów, w skład której wchodzą kanały
okrągłe, kształtki, trójniki itd. System oparty jest na fabrycznie instalowanej, podwójnej uszczelce EPDM, która ułatwia i przyspiesza
montaż systemu. Dzięki uszczelce system osiąga klasę szczelności D.
Produkty z tej grupy znajdują zastosowanie w wentylacji przemysłowej, komfortowej oraz mieszkaniowej.
Lindab Safe Click to innowacyjny, łatwy i szybki montaż kanałów
i kształtek za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki specjalnie ukształtowanym elementom wystarczy tylko wcisnąć oba produkty, aż do usłyszenia charakterystycznego „kliku”. Tak połączone elementy są trwałe,
bezpieczne i co najważniejsze z najwyższą klasą szczelności D. Lindab
Safe Click to mniej otworów od wkrętów i brak ostrych zakończeń, wyższa szczelność, łatwiejszy i szybszy montaż, lepsza ergonomia i prostsza instalacja w trudno dostępnych miejscach.
System Lindab Safe Click obejmuje szeroki zakres kanałów oraz kształtek o przekroju okrągłym.
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z fabrycznie montowanymi uszczelkami łączone za pomocą blachowkrętów; Lindab Safe Click
– połączenie bez konieczności stosowania blachowkrętów ani dodatkowego uszczelnienia.
Wyniki pomiarów szczelności jednoznacznie wykazują, że systemy uszczelkowe jako jedyne są
w stanie osiągnąć klasę szczelności D. Nieszczelność w badanej instalacji dla systemów uszczelkowych Lindab nie przekroczyła wartości 0,8 l/s
przy ciśnieniu 400 Pa. W systemach uszczelnianych ręcznie podczas montażu nieszczelność była
prawie 10 razy większa zarówno przy ciśnieniu
dodatnim, jak i ujemnym. Różnice są jeszcze bardziej widoczne w teście przy ciśnieniu podniesionym do 1000 Pa. Systemy uszczelkowe Lindab
osiągnęły wyniki o ponad połowę lepsze od wartości granicznych podanych w normie. W przypadku testów przy podciśnieniu 750 Pa – wyniki
systemów uszczelkowych Lindab były ponad trzykrotnie lepsze od wartości krańcowych podanych
w normach. Jednoznacznie dowodzi to, że systemy Lindab gwarantują najwyższą szczelność znacznie przekraczającą wymagania regulacji prawnych.
Znacznie krótszy czas montażu i niższe
ryzyko błędów
Wyniki testów wskazują na jeszcze jedną istotną przewagę systemów uszczelkowych nad tradycyjnymi rozwiązaniami. Dwóch instalatorów
spędziło jedynie 4 godziny i 25 minut, montując
system uszczelkowy Lindab. Dla kanałów okrągłych łączonych śrubami i uszczelnianych taśmą
okres ten wydłużył się o 38%. Wniosek z badania
jest bardzo prosty: krótszy czas montażu oznacza mniejsze koszty inwestycji.

Wartości graniczne
Klasa

Nieszczelność
w l/s

Klasa
A

Klasa
B

Klasa C

Klasa
D

1000 Pa+

l/s

l/s

l/s

l/s

Przewody
okrągłe Lindab
uszczelnianie taśmą

B

14,33

83,9

27,9

9,3

3,1

Przewody okrągłe
Lindab uszczelnianie
silikonem

B

9,66

83,9

27,9

9,3

3,1

Przewody
okrągłe Lindab
z uszczelkami

D

1,47

83,9

27,9

9,3

3,1

Lindab Safe Click

D

1,31

83,9

27,9

9,3

3,1

Wyniki pomiarów szczelności w teście przy ciśnieniu 1000 Pa.
Zobacz wszystkie wyniki testów

Warto też zauważyć, że dokładność połączeń
w systemach uszczelkowych jest bardziej powtarzalna, mniej uzależniona od jakości pracy
instalatora i mniej podatna na błędy niż ma to
miejsce w przypadku systemów montowanych
na placu budowy. Nie występuje też ryzyko nałożenia zbyt małej ilości substancji uszczelniającej lub uszkodzenia taśmy. Co ważne gumowe
uszczelki są dużo bardziej trwałe i gwarantują
utrzymanie właściwości przez wiele lat.
Wykorzystując w projekcie systemy Lindab z fabrycznie montowanymi uszczelkami, uzyskuje się
najlepszy możliwy system wentylacyjny, który zagwarantuje najwyższą dostępną na rynku szczelność i jakość, a także zgodność z normami na wiele
lat. Przełoży się to na wzrost efektywności energetycznej, niższe koszty utrzymania, zwiększenie
komfortu klimatu wewnętrznego i zmniejszenie
negatywnego wpływu budynku na środowisko.
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Wieruchów, ul. Sochaczewska 144
05-850 Ożarów Mazowiecki
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