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Velkommen til Ølands IK-kanaler
Denne guide vil lede dig gennem håndtering og installation af Ølands IK-kanal-
system og tilhørende produkter: Ølands IK-kanaler (IK Kanaler) og Ølands IK-
fittings (IK Fittings).

Indholdsfortegnelse:

Løs 2 opgaver i en arbejdsgang

Kort oversigt

IK kanaler leveres fladt i forseglede plastposer, i en længde på 2350 mm. 
De er pakket sammen til et samlet indhold på  ca. 20 kg.

IK fittings leveres pakket i genanvendelige papkasser.
IK kanal emballage og IK fitting kasser er vandafvisende, men skal beskyttes 
mod regn og stillestående vand.

IK kanaler og IK fittings beskadiges ikke af fugt.
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IK produkter

IK kanaler

IK nippel 

IK spændebånd

IK adapter 

IK tape 

IK aluCover 

IK spændebånd

IK manchetIK fittings 

momentnøgle kniv
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IK reduktion



Tilskæring bør ske langsomt for at 
undgå at rive den indre folie. Undgå 
vinklet nedskæringer for at sikre 
enklere montering med højest mulig 
tæthed i dit system.

Ved skæring af mindre end 10 cm, 
hold da på indersiden i den åbne 
ende af kanalen, da der ellers er 
risiko for i at rive den indre eller ydre 
beskyttende folie fra hinanden. 
 
Efter kanalen er skåret til den korrekte 
længde, skal en IK manchet placeres 
på de åbne ender.

IK manchet tjener fire hovedformål:

• Beskytte den indre folie på IK 
kanaler mod at blive beskadiget 
ved indførelse af nye forbindelser.

• Forhindre at isolering kommer 
ind i transporteret luft i 
ventilationssystemet.

• Forhindre at fugt kommer ind i 
isoleringen laget.

• At give den højest mulige tæthed af 
systemet. 
 

Hver kanal er individuelt emballeret 
fladt i  plastpose. IK kanaler vil hur-
tigt udvide sig til deres runde form, 
når forseglingen på plastik posen er 
brudt. Når du skærer i emballagen, 
pas på ikke at beskadige kanalen. Når 
plastposen åbnes, vil den indvendige 
del være åben for støv og andre foru-
renende stoffer 

IK fittings i kasser indeholder varier-
ende mængder af hver type, afhængig 
af størrelse. Vær omhygelig med at 
beskytte IK fittings fra eksterne foru-
renende stoffer, såsom vand og støv, så 
meget som muligt.  
 
Brug en savtakket isoleringskniv eller 
en stor hobbykniv ved tilskæring af 
IK kanaler, det giver det mest lige 
snit. Start med at ”stikke” et hul i IK 
kanal helt gennem både den ydre og 
den indre folie med kniven, derefter 
skæres forsigtigt rundt i omkredsen af 
kanalen. 
 

90º

Forberedelse
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Anvendelse af IK Manchet

Trin 2  
Sørg for, at den sekskantede pakning 
på muffen er orienteret korrekt til den 
sekskantede form af kanalen.

Trin 1 
Til at begynde med, placer muffen, 
som den leveres over den åbne ende 
af kanalen.

Trin 4 
Pakningsdelen af manchetten skal 
være anbragt på den indre overflade 
af IK kanalen. Vær omhyggelig med, 
at manchetten har dækket den 
indvendige folie tilstrækkeligt.

Trin 3  
Fastgør manchetten på kanalen ved at 
vikle tape rundt i samlingen.

Trin 5  
Placer spændebånd over muffen.
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IK Fittings og Kanaler

Trin 6.1 
Skub kanalen over IK fitting indtil den 
dækker halsen. Kanten af kanalen 
skal komme i kontakt med den større, 
centrale del af fittings. Anvendelse af 
et glidemiddel på muffen kan gøre 
dette trin lettere

Trin 7.1 
Brug en 8mm hex bit og drej indtil 
kanal og fittings er helt stramt samlet.

Dette burde være tilstrækkeligt, men 
overskrid ikke 8 Nm.

Trin 6.2 
IK nippel skal placeres i begge 
åbne, manchet-dækkede ender af IK 
kanaler. De to kanaler skal mødes over 
IK nippel. IK klemmer bør derefter 
strammes som i trin 7.1

IK kanal til IK kanal 
Den samme, IK manchet og IK spændebånd, følges gennem fra trin 5, når to IK 
Kanaler samles.

Trin 7.2 
Hvor det er nødvendigt, kan IK cover 
tilpasses og dække samlinger. IK 
cover monteres på samlingen og 
fastgøres derefter med et stykke IK 
tape.  
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IK til runde metalkanaler
Tæthed klasse C 
Hvis kun IK manchet anvendes uden IK spændebånd, kan tæthedsklasse C 
opnås. 
Til denne metode kan IK tape anvendes til at fastgøre positionen af fittings til 
kanalen.

Ved anvendelse af spændebånd opnås tæthedsklasse D

IK kanaler til standard runde metal fittings 
Spidsen på standard metal fittings, er for kort til af sikre en tæt og stabil samling 
med IK kanaler. Det er derfor nødvendigt at bruge en IK adapter, som er en 
simpel forlængelse af tilslutningen på fittings. Den ene ende passer med  
IK kanal, som anvist i trin 5. Den modsatte ende er dimensioneret til at passe 
sammen med runde standard metal fittings. IK adapteren monteres på det 
valgte, fittings eller bokse, og trin 7.1 følges.

IK kanaler med standard runde metal kanaler 
Runde standard nipler, passer ind i IK fittings, hvilket gør at almindelige metal 
kanaler og fittings, kan sammenkobles med IK kanal system.

For at fastgøre, brug IK tape omkring samlingerne, således at ender af både 
kanal og fitting er dækket.

Brug kun nipler og adaptere med gummitætning. Det giver en tæt samling og 
reducerer utætheder. Benyttes nipler og fitting uden gummipakning, skal der 
bruges ekstra tape for at sikre tætheded
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Rund til rektangulær
Rund IK kanal ændres til rektangulær.

En ekstra mulighed som IK kanaler tilbyder, er at omdanne en rund kanal til 
rektangulær. 

Dette gøres meget enkelt med en IK rekt. 

Ved levering af IK kanaler, vil du bemærke to langsgående linjer på overfladen, 
der er mærket ”DO NOT FOLD HERE”. Når IK kanaler produceres, bliver fire af 
de seks hjørner foldet i den sekskantede struktur. Dette giver mulighed for den 
flade emballage, og styrker strukturen under installation og brug. IK Rekt er den 
eneste godkendte metode til at ændre formen til rektangulær. 

Trin 1 
De ikke foldede hjørner af kanalen 
markeret ” DO NOT FOLD HERE” 
placeres i midten af den brede side, 
på rektanglen.

Trin 2 
Placer IK rekt på kanalen, det ønskede 
sted. Sørg for at de fire på forhånd 
bukkede hjørner placeres i de fire 
hjørner i IK Rekt.

Trin 3 
IK rekt skrues sammen med en 6mm hex bit på en skruemaskine. Stram hver 
møtrik nogle få centimeter af gangen indtil kanalen opnår den ønskede facon. 
Ved kun at stramme en lille smule af gangen forhindres at den udvendige folie 
tager skade.
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Korrekt ophængning
Ophængning af IK kanaler, bør gøres på den nemmest mulige måde, 
overholdende EN 12236 samt lokale standarder. IK kanaler transporterer ikke 
vibrationer, så IK kanaler kan uden problemer i den henseende, berøre 
øvrige installations- og bygningsdele uden at give støj eller 
vibrationsproblemer, i installationen. Bemærk at dette gælder så længe dele 
der er i kontakt med IK kanalen ikke:

• Besidder nogen form for klæbrig substans på ydersiden.

• Vibrerer af sig selv,

• Opnår temperatur på over 60°c

IK kanaler kan foldes i forskellige vinkler for at lette monteringen, og springer 
nemt tilbage til sin runde form.

Undgå gentagende mekanisk påvirkning af IK kanalen, der derved kan miste sin 
stivhed og ødelægge de gavnlige egenskaber samt den æstetiske appel.

Følg reglerne. 
IK kanalers lave vægt gør det muligt for en mand at montere disse, men det er 
vigtigt at være enig med projektchefen omkring den valgte monteringsmetode.

Hvis du monterer IK kanaler alene, er det vigtigt at der er et punkt på det 
lige stykke der er fastgjort. Dette vil forenkle senere samlinger med kanal og 
fittings.

IK fittings bør i så vid udstrækning benyttes. Hvis andre produkter anvendes, 
kan det være nødvendigt at placere rørbærere nærmere på de alternative 
produkter, da de ofte er tungere end tilsvarende IK fittings. Sørg for at overholde 
EN 12236 og eventuelle lokale krav.  
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