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VL-F
Füstelvezeto légcsatorna - egyszakaszos



Típus:
VL-F - egyszakaszos füstelvezető légcsatorna - négyszög

A füstelvezető csatornákat rendszerint füst- és hőelvezető 
rendszerekben használják, hogy megakadályozzák a füst és az 
égéstermékek terjedését. 
A füstelvezető csatornát a következő alapfeladatokra tervezik:
� a  füst elvezetése egy tűzszakaszból az épületen kívülre
� a füst elvezetése az épület tűzszakaszaiból egy- vagy több 

tűzszakaszhoz csatlakozó hő- és füstelvezető rendszer 
segítségével

� túlnyomás alkalmazása, hogy füstmentes, tiszta légtereket 
tartson fenn.

Két különböző füstelvezető légcsatornát különböztethetünk meg, 
melyeket eltérő szabványok szerint vizsgálnak és részben más 
előírások vonatkoznak rájuk: 
� Az egyik azon füstelvezető légcsatronára vontakozik, 
mely nem halad át más tűzszakaszon. Az ilyen légcsatornát az        
MSZ EN 1366-9:2008 szabványban leírtak szerint kell 
vizsgálni. (Tipikus példa: mélygarázsok gépi hő- és füstelvezetése)

� Azokat a füstelvezető csatornákat, melyek más szakaszokon 
is áthaladnak az MSZ EN 1366-8:2005 szabvány szerint kell 
vizsgálni.     

Az AEROPRODUKT Zrt. egyszakaszos füstelvezető 
légcsatornát gyárt és forgalmaz, mely sehol sem léphet át 
idegen tűzszakaszba. 

VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna feladata 

VL-F
Füstelvezeto légcsatorna - egyszakaszos
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VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna minősítése  

Az egyszakaszos füstelvezető légcsatornát 120 percen át 
tesztelték 600 C-os hőmérsékleten, a szabványban megadott o

legnagyobb nyomáskülönbségek mellett (nyomáskülönbség 
környezeti hőmérsékleten: 1500 Pa és nyomáskülönbség a 
tűzpróba ideje alatt: 500 Pa), vízszintes és függőleges helyzetben 
az MSZ EN 1366-9 szabvány szerint.
A következő szabványok tartalmazzák azokat a követelményeket 
és vizsgálati módszereket, melyek szükségesek a füstelvezető 
légcsatorna vizsgálatához:

Szabványok:
� A CE-jelölés előfeltétele az MSZ EN 12101-7:2011: Füst- és 

hőszabályozó rendszerek 7. rész: Füstelvezetők -  európai 
szabvány szerinti megfelelőség. Ezen szabvány tartalmazza a 
füstelvezető légcsatornára vonatkozó alapvető előírásokat. 

� Ezen szabvány előírja a MSZ EN 1366-9:2008: 
Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 9. rész: 
Önálló tűzszakaszok füstelvezető csatornái - szerinti 
tűzállóságra vonatkozó kemencében történő vizsgálatot.

� Osztályozása : MSZ EN 13501-4:2007+A1:2010
Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi 
osztályozása. 4. rész: Osztályba sorolás a füstgátló rendszerek 
elemei tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával 
- szerint történik. 

� Valamint minden helyileg illetékes előírást be kell tartani 
(54/2014. (XII.5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról).

Füst- és hőelvezetésre szolgáló szellőztetés az 
MSZ EN 12101-7:2011 szabvány szerint

1. 2. 4. 5. Tűzszakasz;  Füstgyűjtőtér;  Levegő bevezetés;  Füstakadály
6. Füst- és hőelvezető ventilátor 

7.  (EN 12101-8 és EN 1366-10)Egyszakaszos füstelvezető zsaluk  
8. (EN 12101-7 és EN 1366-9) Egyszakaszos füstelvezető csatornák 
9. (EN 12101-7 és EN 1366-8) Többszakaszos füstelvezető csatornák 
10. (EN 12101-8 és EN 1366-10)  Többszakaszos füstelvezető zsaluk 

     falon/padlón belül vagy kívül 
11. (EN 12101-8 és EN 1366-10) Többszakaszos füstelvezető zsaluk 

    füstelvezető csatornára szerelve 
12. Elektromos berendezések 

VL-F füstelvezető légcsatorna tűzvizsgálat alatt 
- vízszintes beépítés - 



VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna tűzállósági osztályba sorolása
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VL-F
Füstelvezeto légcsatorna - egyszakaszos

Tűzállósági osztályba sorolás:    
     E  120 ( v  , h  ) S1500 egyszakaszos / single600 e o

Jelmagyarázat:                                                                    
Integritás:                                                       E600

Besorolási idő percben:           120 perc

Függőleges beépítési mód:                                                                                                  ve

Vízszintes beépítési mód:                                                                                                          ho

S :              szimbólum hozzáadása extra tömörséget jelent   S1500
egyszakaszos vagy többszakaszos:                         egyszakaszos

Az Európai Unióban gyártott termékeket illetően a gyártó 
feladata, hogy elvégeztesse a megfelelőségértékelést, elkészítse a 
műszaki dokumentációt, kiadja a Teljesítménynyilatkozatot és 
ellássa a terméket a CE-jelöléssel.
VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna idomokat CE 
jelöléssel látjuk el a légcsatorna külső felületén. 
Az AEROPRODUKT Zrt. által gyártott VL-F típusú 
egyszakaszos füstelvezető légcsatorna rendelkezik a szükséges 
Európai Uniós engedélyekkel és megfelelnek a korábban említett 
nemzetközi normáknak.
Teljesítmény Állanósági Nyilatkozat száma:

1391-CPR-2015/0245

VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna főbb jellemzői 

Legfontosabb jellemzők

EN 12101-7

szabvány

követelményei

Teljesítménykritériumok Megfelelés

- Integritás 11.2
MSZ EN 1366-9,

MSZ EN 13501-4
szabvány szerint

Működési nyomáskülönbség környezeti

hőmérsékleten: -1500 Pa
A csatorna szivárgása nem lehet több, mint 10 m3/h a
belső felület 1 m2 területére vonatkoztatva

megfelel

- Integritás
4.1.2 a)

11.3.2
E

MSZ EN 1366-9,

MSZ EN 13501-4
szabvány szerint

Nyomáskülönbség a tűzvizsgálat során: -500 Pa.

A csatorna szivárgása nem lehet több, mint 10 m3/h a
belső felület 1 m2 területére vonatkoztatva.

megfelel

- Szivárgás (extra)
4.1.2 b)

11.3.2
E … S

MSZ EN 1366-9,

MSZ EN 13501-4
szabvány szerint

A csatorna szivárgása nem lehet több, mint 5 m3/h a

belső felület 1 m2 területére vonatkoztatva
megfelel

- Keresztmetszet állandóság
4.1.2 d)

11.3.3
MSZ EN 1366-9

A csatorna belső méretei nem csökkenhetnek 10%-

nál nagyobb mértékben a vizsgálat ideje alatt a
kemencén belül és kívül.

megfelel

- Mechanikai állandóság
4.1.2 c)

11.3.4
MSZ EN 1366-9 A csatorna nem omolhat össze a vizsgálat alat t. megfelel

Kritériumok tűz esetén

Kritériumok környezeti hőmérséklet esetén

Követelmény

Tűzállósági osztályozás

VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna méretei

A VL-F típusú egyszakaszos füstelvezető légcsatorna 0,9 mm 
vastag horganyzott lemezből készül ponthegesztett kivitelben. 

Minimális szélesség  - a - :   160 mm
Minimális magasság - b -:    160 mm
Minimális hossz        - l - :    100 mm

Maximális szélesség  - a - :   1 250 mm
Maximális magasság - b -:    1 000 mm
Maximális hossz        - l - :    1 500 mm

A minimális és a maximális méretek között minden lehetséges 
méret gyártható korlátozás nélkül. 

a l



Korcolás:
A légcsatorna összeállításánál Pittsburgh-korcot vagy Gépi 
korcot alkalmazunk. Minden légcsatorna elem lemezanyagát 
gépi bordázással merevítjük. 

Perem:
30 mm-es peremmel készítjük a légcsatorna elemeket. A 
szabványban előírt szivárgás eléréséhez és megtartásáshoz HILTI 
tömítőmasszát használunk az elemek sarkainál és a peremek 
belső csatlakozásánál. 

VL-F
Füstelvezeto légcsatorna - egyszakaszos

VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna kialakítása

a
f

VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna merevítése

Merevítés:
Az egyenes légcsatornaelemnél a távtartót az l=500 mm-nél 
hosszabb oldalra kell tenni. 
Az idomok esetében l=600 mm-ig nem kett távtartót elhelyezni.

a b
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501 – 1 250 501 – 1 000 1 251 – 1 500 l/3 l/3 a/2 b/2 
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VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna csatlakozása

Csatlakozás:
A légtömörséget a két légcsatorna között öntapadós 15x3 mm 
kerámiaszalag biztosítja. Az egyik csatlakozó keret teljes 
kerületére HILTI tömítőmasszát kell tenni. A keretek szorítására 
C peremszorítót kell használni. A peremszorítók között a 
maximális távolság 200 mm lehet.

a
80 n x ≤ (200) 

kerámia szalag 15x3 mm

tűzvédelmi tömítőmassza
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VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna szerelési alapelvei 

A füstelvezető légcsatorna tervezésekor és kialakításakor 
figyelembe kell venni a választott rendszer minősítésében 
szereplő teljesítményadatokat, pozícióját, nyomásvizsonyokat és 
méretkorlátozásokat. A légcsatorna csak akkor marad állékony, 
ha nyomvonalát, a felfüggesztéseket és rögzítéseket megfelelően 
alakítják ki.

Szerelési alapelvek:
� A csatornaszakasz rögzítésére használt épületszerkezet 
legalább ugyanazzal a tűzvédelmi teljesítménnyel rendelkezzen, 
mint a csatornára előírt követelmény.
� A légcsatorna rendszert az épület szerkezetének és súlyának 
megfelelő anyaggal kell szerelni.
� A felfüggesztésre használt acél menetes szárak legnagyobb 
megengedett húzó terhelése legyen:
      - EI 90 S vagy EI 120 S esetén: 6 N/mm2  

      - minimum menetmérete: M8
      - menetes szár maximális hossza: 2 m - toldani lehet -  
� A csatornát tartó keresztprofil minősített szerelősín vagy 
minimum 40/40/4 mm szögacél legyen.
� A csatorna falának külső síkja és a felfüggesztés tengelye 
közötti távolság legyen legalább 50 mm.
� A légcsatorna felfüggesztései között maximum 1500 mm 
távolság lehet. 
� A dübel mélysége minimum 40 mm.
� A légcsatorna fölött semmi nem helyezhető el, ami a tűzhatás 
során esetleg ráeshet vagy roncsolhatja.
� A csatorna falának áttörése nem megengedett.
�  A légcsatorna hálózatot a gyártó által meghatározott módon 
kell szerelni.

≤ 1500 mm ≤ 1500 mm

50 50 

VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna szerelési korlátai

� Az új OTSZ szerint az egyszakaszos füstelvezető légcsatorna 
követelménye 600 °C-os tűzhatás szerinti vizsgálattal 
legalább E  x - S (i↔o) C fogalmaz meg, ahol az x legalább 600

megegyezik az emeletközi födémre a beépítési helyen előírt 
időtartam-követelménnyel.

� Keresztmetszeti korlátozás: az MSZ EN 1366-9:2008 szerint 
a maximális mérete a négyszög keresztmetszetű 
légcsatornának     - szélesség:  1 250 mm                                                  

                                - magasság: 1 000 mm

� A szivárgást mind környezeti hőmérsékleten mind 600 C-os o

hőmérsékleti hatásnak kitéve mérik.

� A vizsgálatok csak nem éghető (Euroclass A1 és A2) anyagból 
készült csővezetékekre vonatkoznak.   

� A szabvány csak a négyoldalú megoldást taglalja, az egy, két 
és három oldalival nem foglalkozik. Ennek következtében 
nem használhatják a környező építményszerkezeteket a 
csatorna vagy a burkolat egyik oldalaként.

� Az AEROPRODUKT Zrt. által gyártott egyszakaszos 
füstelvezető légcsatorna függőleges és vízszintes beépítésre 
egyaránt alkalmas.



Szövetbetétes kompenzátor:

Típus: WSK 600

Mérete: 
szélesség: 155 mm 
szélesség csatlakozó kerettel: 245 mm

Feladata: 
A WSK 600 típusú szövetbetétes kompenzátort a légcsatorna 
hőtágulásának kiegyenlítésére és a tágulási feszültség 
megelőzése céljából kell alkalmazni.
Tesztelés: 
A szövetbetétes kompenzátort környezeti hőmérsékleten 1500 Pa 
nyomás alatt, valamint 120 percig 600 C-on  500 Pa nyomás alatt o

tesztelték. 

Szerelés: 
� A kompenzátort teljesen kifeszített állapotban kell a 
légcsatorna hálózatba felszerelni.
� Az 5 méternél hosszabb légcsatorna szakaszba az építésügyi 
hatósági előírások szerint kompenzátort kell beépíteni. 
� Két szövetbetétes kompenzátor közötti távolság nem 
haladhatja meg a 10 métert. A kompenzátort csak teljes 
egészében lehet cserélni.

Légtechnikai rács:

Típus: CSD

Alkalmazás:    
Közvetlenül légcsatornára szerelhető önmetsző csavarral. A 
rácsok felszerelésekor a merevítés nem sérülhet.

Anyag: 
Az egysoros rács kerete és lamellázata horganyzott 
acéllemezből készül. 

Rögzítés: 
A rácsot önmetsző csavarral lehet rögzíteni a kereten át. Az  
egyenes légcsatorna idomon maximum 50 ±5 % nyílást lehet vági 
arányosan az idom méretével. 
A rács felszereléséhez szükséges kivágás: 

(H -10 mm) x (B-10 mm)  

VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna kiegészítői

VL-F
Füstelvezeto légcsatorna - egyszakaszos
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66 66Ø4,5

VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna szállítása és tárolása

Az elemek külön nincsenek csomagolva. Közúti szállítás közben 
biztonságosan kell rögzíteni az elemeket az esetleges sérüléseket 
és deformitásokat elkerülve. 
A légcsatorna elemeket zárt és védett területen kell tárolni. 
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VL-F egyszakaszos füstelvezető légcsatorna elemválasztéka
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1391

CE megfelelőségi jelölés a 93/68/EEK irányelvvel
A bejelentett tanúsító szervezet neve, azonosító száma

A gyártó neve vagy azonosító jele és bejegyzett címe
Annak az évszámnak az utolsó két számjegye, 

amely évben a jelölést először elhelyezték,
a Tanúsítvány száma

AEROPRODUKT Zrt.
6640 Csongrád, Szegedi út 1. HUNGRARY  

Teljesítmény Állandósági Nyilatkozat

1391-CPR-2015/0245

16

Az Európai Szabvány neve és kiadásának dátuma
Termék megnevezése

Típusmegnevezés

MSZ EN 12101-7:2011

Füstelvezető légcsatorna

VL-F
Tűzállósági osztályba sorolás:

     E  120 ( v  , h  ) S1500 egyszakaszos 600 e o

Osztályba sorolás az EN 13501-4 szabvány szerint 

Munkaszám / Gyártás éve 
1S1600125 / 2016


