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Az EUROPAN előszigetelt légcsatorna panelekből összeállított elemeket a Műszaki Katalógusban leírtak valamint az 
alábbiak szerint javasolt felszerelni illetve rögzíteni. 
 
Maximális légcsatorna elem hossz 
Az EUROPAN Classic típusú panelből gyártott légcsatorna elemek hossza nem haladhatja meg a 4000mm-t. Az 
EUROPAN Praktico típusú panelből gyártott légcsatorna elemek hossza nem haladhatja meg a 3000mm-t.  
 
Illesztések 
Az egyes elemek összeillesztése csatlakozó alumínium profilokkal és műanyag becsúszó záró profillal (bajonett) történik. 
Az „F”, „U”, és „Szék” alumínium csatlakozóprofilok közé minden esetben öntapadó habszivacs tömítő szalagot kell 
alkalmazni a légszivárgás megakadályozása érdekében. 
 
Légterelők 
Nagy keresztmetszetű vagy nagy légsebességű levegőt szállító un. légcsatorna-könyök elemek esetében javasolt a 
légterelő lapátok alkalmazása a Műszaki Katalógus mérettáblázata szerint a nyomásveszteségek csökkentése 
érdekében.  
 
Merevítés 
A légcsatorna elemeket nagy nyomás vagy/és nagy keresztmetszet esetén merevíteni szükséges. Ezek a merevítések az 
Europan merevítő rudakkal, tányéralátétekkel és összefogó elemekkel valósíthatók meg a Műszaki Katalógusban 
leírtaknak valamint az abban megtalálható Merevítő Táblázatnak megfelelően. A légtechnikai elemek külső oldalán 
elhelyezett tányéralátéteket a légtömörség miatt szilikon tömítéssel kell ellátni. 
 
Ellenőrző nyílás 
Az Europan előszigetelt légcsatorna rendszer szükség esetén ellátható ellenőrző- vagy un. szerviznyílásokkal a 
légcsatorna rendszer belső tisztítása és karbantarthatósága érdekében. A szerviznyílásokat kialakítása az Europan saját 
anyagaiból is lehetséges. 
 
Kondenzációs szalag 
Amennyiben a légcsatornában haladó levegő hőmérséklete és a légcsatorna környezeti hőmérséklete közötti nagy 
különbség (dT) indokolja, a kondenzáció megelőzésére a csatlakozó profilokat és a merevítő tányérokat habosított 
kaucsuk alapú, alumínium fólia borítású öntapadó „kondenzáció” ellenes szalaggal kell borítani. A szigetelő réteg 
minimális vastagsága 3mm. 
 
Felfüggesztés, Rögzítés 
Az Europan légcsatorna elemeket a szakkereskedelemben beszerezhető szabvány anyagokkal lehet felfüggeszteni illetve 
a mennyezetre, falra, egyéb tartó szerkezetekre valamint tetőre rögzíteni.  
Az Europan légcsatorna elemeket a panel anyagtulajdonságai miatt önmetsző vagy ahhoz hasonló csavarokkal rögzíteni 
nem lehet.  
 
Az Europan légcsatorna elemek beltéri vízszintes függesztése esetén elegendő az elemeket alátámasztani és a helyszíni 
adottságoknak illetve műszaki előírásoknak megfelelően szorító kötéssel kell rögzíteni.  
Az Europan légcsatorna elemek beltéri függőleges szerelése esetén minden esetben szorító kötéssel rögzíteni.  
 
Az Europan légcsatorna szakaszok vízszintes és függőleges irányú rögzítését kalodába fogással kell szerelni. A „kaloda” 
a légcsatorna elem két szemközti oldalán elhelyezett megfogást takar menetes szárakkal, szorító kötéssel összekötve. Az 
alkalmazott megfogások és a légcsatorna elemek közé rezgéscsillapító anyag alkalmazása javasolt.  
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A szorító kötések megfogásai lehetnek az Europan által forgalmazott függesztő fülek vagy un. „C-sín”. Amennyiben az 
adott légcsatorna szakasz átlagos keresztmetszete meghaladja a 800x800mm-es méretet, a „C-sín”-es megfogást 
javasoljuk. 
Függesztési, Rögzítési Távolság  
Az Europan légcsatorna szakaszok felfüggesztési illetve rögzítési pontja közötti távolság   

• beltéri 1200x1000mm-nél kisebb átlagos keresztmetszetű légcsatornák esetén maximum 4000mm, 

• beltéri 1200x1000mm-nél nagyobb átlagos keresztmetszetű légcsatornák esetén 2000-3000mm között javasolt, 

• kültéri légcsatornák esetén maximum 2000mm. 
 
Kültéri telepítés 
Az Europan kültéri légcsatorna elemeket minimum 2000mm-ként rögzíteni kell, kaloda rendszerű szorító kötéssel. A 
légcsatornát a hóhatár fölé kell telepíteni és a rögzítéseknek valamint a légcsatorna rendszernek bírnia kell a 400N/m² 
szélterhelést. Ennek érdekében a légcsatornát tartó szerkezetet rögzíteni vagy megfelelő mértékben súlyozni kell.  
A kültéri alkalmazás esetében a kültéri, vagyis az egyik oldalán 200 mikron vastagságú alumínium borítású panelt kell 
alkalmazni, úgy hogy minden esetben a 200 mikronos oldalt kell a légcsatorna külső oldalaként használni. Amennyiben 
kültérre nem kültéri hanem beltéri panel lett telepítve, a panel légcsatorna teljes felületét le kell festeni a kültéri 
védőfestékkel. A védőfestéket hígítani nem szabad, az előírt vastagág 0,6kg (0,42 l)/m², amely körülbelül 2-3 réteg 
festéknek felel meg. 
A kültéri légcsatorna szakaszoknál lévő illesztéseket és a merevítő tányérokat Alubutyl védőszalaggal kell teljes 
hosszában leragasztani, mely megakadályozza csatlakozó profilokat és a tömítéseket érő káros időjárási hatásokat 
(beázás, szétfagyás). 
A kültéri légcsatorna szakaszokat ajánlott egy egyszerű tetőszerkezettel ellátni, amennyiben fennáll egy felette lévő 
tetőről, vezetékről leeső jégcsap vagy nagy mennyiségű hó veszélye. 
Ajánlott a kültéri légcsatornákat úgy telepíteni, hogy tetejük ne vízszintesen, hanem kis dőlésszöggel (kb. 5º) 
rendelkezzen, ezáltal megelőzhető a légcsatornák tetején a hó felgyülemlése vagy tócsák kialakulása, amely hosszú 
távon fölösleges terhelést és beázási veszélyt jelenthet. 
 
 
 
  


