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Stačiakampių ortakių ir fasoninių dalių 

Montavimo instrukcija 

Ši montavimo instrukcija yra skirta UAB Leovira gaminamiems stačiakampiams ortakiams ir fasoninėms dalims. 

Gaminiai atitinka standartą LST EN 1505:2001. Išsamesnė informacija pateikiama kiekvieno gaminio tipo 

produkto aprašyme arba konsultuojantis su UAB Leovira komanda. 

Montavimo darbai turi būti atliekami laikantis darbo saugos reikalavimų, naudojant reikalingas apsaugos 

priemones bei darbus turėtų atlikti kvalifikuoti specialistai. 

 

Prieš pradedant montuoti vėdinimo sistemą, reikia įsitikinti, jog turima įranga ir gaminiai yra tinkamai paruošti, 

švarūs, detalės neturi defektų bei atitinka projekte nurodytus kriterijus. 

 

• Stačiakampių ortakių ir fasoninių dalių sistemos komponentų jungimas tarpusavyje: 

Flanšais – K profilio (K20, K30, K40) 

     

Sujungiant ortakius, tarp flanšų klijuojama sandarinimo tarpinė, kuri turi būti vientisa per visą jungties 

perimetrą, bei neuždengti tvirtinimo skylių. Flanšų kampai suveržiami varžtais, tarpusavyje flanšai 

užspaudžiami C tipo profiliu arba spaustukais. 
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C tipo profilis uždedamas per visą flanšo profilio ilgį, o spaustukai dedami po 1 kiekvienai 250mm ilgio 

kraštinės atkarpai (minimalus kiekis vienoje kraštinėje 1vnt). 

 

• Stačiakampių ortakių ilgio trumpinimas: 

Ortakius galima trumpinti pagal reikalingą ilgį atpjaunant statmenai išilginei ašiai. Sutrumpinto ortakio gale 

dedamas flanšas, susidarantis iš 4 kampainių ir 4 profilių, pagal atitinkamus kraštinių ilgius. Flanšas prie ortakio 

tvirtinamas specialia užspaudimo mašinėle arba skardvaržčiais, kniedėmis. Flanšinės jungties kampus 

užsandarinti naudojant specialų hermetiką. Objekte sutrumpinto ortakio sandarumas gali būti prastesnis nei 

surinkto gamykloje.  
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• Stačiakampių ortakių sistemos pakabinimas: 

Stačiakampius ortakius galima kabinti pakabomis (L, Z, R-T), kronšteinais (KRC). Rekomenduojama montuoti 

pakabas minimaliai kas 2 metrus tiesių ortakių ruožams, maksimalus atstumas nuo pakabos iki flanšinės 

jungties – 0,5m.  

Apkabos prie pastato konstrukcijų tvirtinamos ilgasriegiais. Tvirtinimo elementų stiprumą reikia parinkti pagal 

kabinamų sistemos dalių (su visomis papildomomis medžiagomis, pvz. apšiltinimu) svorį su atsargos 

koeficientu 1,5 (pagal LST EN 12236:2002). 
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• Ortakių sistemos priežiūra: 

Sistema turi būti tinkamai prižiūrima ir periodiškai valoma. Pravalymo angos montuojamos ties ortakių 

skerspjūvį keičiančiais elementais, išsišakojimais, posūkiais (didesniais nei 45°), tiesiuose ruožuose kas 7,5 

metro (pagal LST EN 12097:2006). 

 

  

Atsižvelgiant į išorės veiksnius, norint apsaugoti ortakius nuo kondensato, korozijos, ar kitų išorės pažeidimų, 

sistemai rekomenduojama naudoti išorinę izoliaciją, įvairias apsaugines dangas. Atliekant sistemos veikimo 

apžiūrą ir pastebėjus korozijos paveiktas vietas, padengti purškiamais cinko dažais. Taip pat svarbu ortakius 

įžeminti, kad nesusidarytų statinis krūvis ir sumažinti pavojų įvykus elektros srovės nuotėkiui (pvz. jei sugenda 

ventiliatoriai arba kita įranga, turinti kontaktą su sistema). 


