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A textil légcsatornák és légelosztók rendeltetése
Termékeink általánosságban légcsatornák, ugyanakkor elosztó és gyűjtő elemek is egyben. Megkülönböztethetünk 
befúvó rendszereket (textil légcsatornákat és légelosztókat) és elszívó légcsatornákat, amelyek kivezetik az 
elhasznált levegőt a helyiségekből.

1. 

A levegő kiáramlása a textil légcsatornából1.1.
A levegő V irányból beáramlik a légelosztó rendszerbe és különböző módokon távozhat a csatornából:

A  - légáteresztő szöveten keresztül
B - mikroperforáción át - 0.2 - 0.4 mm-es lyukak a szövetben
C - perforáción át - 4 mm-es átmérőnél nagyobb lyukakon
D - fúvókán át - lásd az 5. fejezetben
E - átmeneti idomon keresztül - a levegő átvezetésre kerül egy másik csatornába 
F - tovább vezetés egy másik csatornába

A B C D

V
levegő bevezetése E

a levegő tovább vezetése átmeneti idomon keresztül

Mindig igaz, hogy:  V = A + B + C + D + E + F

(az A, B, C, D, E, F bizonyos értékei lehetnek zérók)
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a levegő 
tovább veze-

tése másik 
csatornába  

 F
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A textil légcsatornával ugyanolyan áramlási képek alakíthatók ki mint a hagyományos légtechnikai 
eszközökkel. A légáramlási módokat tetszőlegesen tudjuk ötvözni egyetlen légelosztóban.

A textil légcsatorna áramlási tartománya

Egységes 
mikroperforáció

Irányított 
mikroperforációPerforációSugárfúvóka

A légelosztás a textil légcsatornából különféle méretű és eloszlású lyukakon át történik. A lyukak méretének és 
eloszlásának kombinációja - együtt a különféle kiáramlási lehetőségekkel - megszámlálhatatlan variációt biztosít. 
A légelosztás kisebb árasztástól a nagy távolságra kiterjesztett légáramlásig megvalósítható. Mikroperforációról 
beszélünk a 0.2 – 0.4 mm-es átmérőjű lyukak esetében, melyek a levegő megfelelő áramlását biztosítják. A 4 mm-
es vagy ennél nagyobb lyukak sorozatát perforációnak nevezzük, és a levegő irányított bevezetésére használjuk. A 
tartózkodási zónába való légbevezetésnél figyelembe kell venni a hőmérséklet különbséget a kiáramló légsebességgel 
együtt.

A kialakuló légáramlási képek a textil légcsatornában lévő statikus nyomás és a hőmérséklet különbség függényében 
változnak.
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A textil légcsatornából különböző távolságra kiáramló levegő áramlási képe meghatározható tervező szoftverrel, 
mely folyamatosan fejlesztésre kerül, és amely számításba vesz minden ismert hatást: statikus és dinamikus 
nyomást, befúvó nyílások méretét és a hőmérskéklet különbséget. Abban az esetben, ha a légáramlást nem lehet 
megbízhatóan meghatározni (pl. környezeti hatások, több légáram kölcsönhatása, stb.), a Fluent szoftverrel el lehet 
végezni a szimulációt.

Légáram minták a PRIHODA tervező szoftverrel szimulálva 

A textil légcsatornákat általában hasonló áramlási sebességeknél használjuk, mint a hagyományos légcsatornákat. A 
maximálisan alkalmazható sebességet a keletkező áramlási zaj miatt korlátozni kell. A keletkező turbulens áramlások 
a textil rezgését okozhatják, ezért ennek kialakulását is kerülni kell. Tervezésnél figyelembe kell venni a statikus 
nyomást, a textil súlyát és az egyéb légáramlási körülményeket.

Példák légsugár mintákra, melyeket a PRIHODA teszt központban füstpróba alkalmazásával hoztak létre

egységes mikroperforáció

irányított perforáció

irányított mikroperforáció

közeli kép perforáción át kiáramló levegőről

5
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Pozice  1        Úsek  1        Režim větrání        Rozdíl teplot  0 ° C

0,500

0,420

0,330

0,250

0,170

0,080

0,000

m/s

Pozice  2        Úsek  1        Režim větrání        Rozdíl teplot  0 ° C

0,500

0,420

0,330

0,250

0,170

0,080

0,000

m/s

Légáram minták a Fluent programmal szimulálva 
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Légáramlás a textil légcsatornában 

A levegő beáramlása az elszívó légcsatornába

A nem légáteresztő vagy szigetelt légcsatornák (lásd az 5.3. fejezet) a hagyományos (spiko) 
légcsatornáknak megfelelően használhatók. Rendelkezésre állnak elágazó, szűkítő idomok és egyéb 
kiegészítők, légcsatorna hálózatok kialakításához.

A levegő elszívása perforáción keresztül történik.

kiáramlás idomon keresztül

levegő beszívása perforáción keresztül

elvezetés
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A termékek alapvető jellemzői

Keresztmetszet

CS
AK

BE
FÚ

VÁ
S

C KÖR alap változat, egyszerű karbantartás.

H FÉLKÖR
alacsony belmagasság, igényes kialakítás 
belső tereknél.

Q NEGYEDKÖR
sarokban történő vezetésnél, alacsony 
belmagasság, igényes kialakítás belső 
tereknél.

SG SZELET
alacsony belmagasság, igényes kialakítás 
belső tereknél.

SC KÖRCIKK
helyiségek sarkának kialakítása, ha az a 
hagyományostól eltér.

 B
EF

ÚV
ÁS

 É
S 

EL
SZ

ÍV
ÁS

S NÉGYZET
A formát csak egy speciális keretszerkezettel 
lehet fenntartani, amely a légcsatorna összes 
sarkát tartja.

T HÁROMSZÖG
A légcsatorna keresztmetszete úgy marad 
meg, hogy a keretszmetszet alsó sarkába 
súlyt helyezünk, és ezáltal feszítjük.

A keresztmetszet részlegesen deformálódhat a megfelelő feszítés ellenére a túlnyomásnak vagy a negatív 
nyomásnak és az anyag rugalmasságának „köszönhetően“ (ez vonatkozik az S és T keresztmetszetekre).

Félkör alakú keresztmetszet Szelet

   Testre szabott légcsatornák
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 2.3.

Méret

100-tól 2000 mm átmérőig elérhető a textil 
légcsatorna, minden esetben alapul véve a részletes 
specifikációkat. A csatlakozó rész méretezése mindig 
10-15 mm-rel nagyobb, mint ahogy az a megrendelés 
műszaki leírásában rögzítve van.

Az A és B értékek alap sorozata:
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1 000, 1 120, 1 250, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000

Hosszúság

A textil légcsatorna hosszúságának meghatározása elsődlegesen a rendlekezésre álló helytől függ. Bármely helyiség 
teljes hosszában – pld 1-200-ig – ugyanaz a légelosztás biztosított, az alkalmazott anyagtól és a rendelkezésre álló 
nyomástól függően.

LEGGYAKORIBB ESET

- Az egyes részek cipzárral kapcsolódnak egymáshoz; a cipzárak száma a vevő igényének megfelelően módosulhat.
- A specifikációban csak a teljes hosszúság kerül meghatározásra mm-ben (tehát A + B + C); a légcsatornák részekre  
  történő felosztása a gyártás során zajlik.

Az egyes keresztmetszetek méretei az alábbiak 
szerint:

Forma Méret (értékek: A,B)

köralakú  átmérő (A)

félkör alakú   átmérő (A)

negyedkör alakú   sugár (A)

szelet  húr, magasság (A,B)

körcikk  sugár (A)

négyzet alakú  szélek hossza (A,B)

háromszög alakú  alap, magasság (A,B)

A  -  kezdet – hosszúság 100 - 200 mm
B  - egyenes csatorna – hosszúság 5000 – 10 000 mm, sokszor ismétlődhet a sorban
C  -  záró rész – hosszúság 1000-től 11 000 mm-ig

A
B

C

   Testre szabott légcsatornák



Nyomás

A textil légcsatornák nyomásvesztesége nagyon 
hasonlít a hagyományos légcsatornákéhoz. Számítással 
alátámasztva: egy bonyolultabb textil légelosztó 
rendszer hasonló eredményeket ért el, mint a fémlemez 
légcsatorna. Minimális statikus nyomás szükséges, 
hogy a textil légcsatorna megtartsa a megfelelő formáját, 
ami függ a felhasznált szövet súlyától. 20 Pa elegendő 
a könnyű anyagoknak, és 50 Pa a közepes vagy nehéz 
fajtáknak. A nyomáselosztás a textil légcsatornákon 
eltérő az átlagos légcsatornákhoz képest, mivel a 
csökkenő légáram miatt a légsebesség csökken.

 2.4.
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Végződések típusai 2.5.

F    KEZDET H    SZEGÉS

WOUT    KÜLSŐ PEREMEK WIN    BELSŐ PEREMEK  

B    ZÁRT VÉGZŐDÉS Z    CIPZÁR

S    VARRAT

100-200 mm

Textil légcsatornában a nyomás eloszlásának ábrázolása

   Testre szabott légcsatornák
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Szerelés

Szerelésiszám Keresztmetszet séma A felfüggesztés 
típusa További kiegészítők

0 függesztő anyagok és kampók vagy nagyobb 
szalagok nélkül

1 huzal D, F, K, M

2 huzal D, F, K, M

3 profil, kampó A, B, C, G, J, L, H

4 profil B, C, G

5 függesztett profil A, B, C, G, I, D, E, F, K, L, M

6 függesztett profil A, B, C, G, I, D, E, F, K, L, M

7 feszítő
D, F, H 
bármilyen egyéb szereléshez 
kapcsolható

8 profilok, kampó A (csak háromszög keresztmetszet 
esetén), B, C, G, L, H, J

9 profilok A, D, E, F, K, L, M 

10 profilok A, L

11 profilok A, E, K, L, M 
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kampók aluminium profil műanyag bevonatú huzal

szétvágott 
huzal

erősített szalagok (A) műanyag profil (B) aluminium profil akasztókkal (C)

huzal akasztók (D,F) menetes szár (E) rozsdamentes profil (G)

megerősített aluminium profil (I) Tépőzár (J) Gripple akasztók (M)

 Jelöletlen kampók, aluminium profilok vagy huzalok általi felfüggesztés

A erősített szalag

B műanyag profil

C aluminium profil aluminium akasztókkal

D rozsdamentes huzal és rozsdamentes függesztő anyag

E menetes szár

F műanyag bevonatú huzal és rozsdamentes függesztő anyag

G rozsdamentes profil

H feszítő a zárórészben

I megerősített aluminium profil

J tépőzár

K horganyzott lánc

L csavaros feszítő a profilban

M Gripple akasztók

További kiegészítők áttekintése

   Testre szabott légcsatornák
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Specifikációk

C710/10000 A2 FB DD M EQS/PMS-2F NMM/LGO + INC710F EQr + 2OUT(2xC500Z) + 

+ 710/R800 AArch-90°/4 SS+ DSC800x600-710/500 F/WOUT +TYp/IN/PL + 2DMr + AS  

A specifikáció teljes mértékben csak egy egyszerű légcsatornát jellemez. Ez hozzávetőleges meghatározásra 
használható, és általában nem elegendő a megrendeléshez. A legtöbb esetben vagy rajz, vagy részletesebb leírás 
szükséges. A következő tételek jelenhetnek meg a specifikációban:

1 Szekció C - kör, H - félkör, Q -negyedkör, SG - szelet, SC - körcikk, S - négyzet, T - háromszög, 
lásd 2.1. fejezet

2 Végződés típusa  F - kezdet, Z - cipzár, H - szegés, S - varrat, B - végződés, WOUT/WIN - külső/belső 
peremek, lásd 2.5. fejezet

3 Kiegyenlítő EQ - tölcsér, EQS -csillag , EQP –tégely r - eltávolítható, lásd 5.9 fejezet

4 Anyag

Áteresztő képesség: P - áteresztő, N - nem áteresztő
Súlyt: M - közepes, H - nehéz, L - könnyű
Jellemzők: S - általános, E - kiváló tűzálló képesség, I - fokozottan tűzálló,  
R - fokozott szilárdságú,  F - fólia/műanyag bevonatú, lásd 6. fejezet

5 Telepítési típus  lásd 3. fejezet

6 Szín
WH - fehér, BL - kék, LB - világos kék, LG - világos szürke, YE - sárga,
DG - sötét szürke, GR - zöld, RE - piros, BC - fekete, SP - különleges,
GY - szürke, lásd 6. fejezet

7  Bemenő adapter C(szekció)710(méret)F(végződés típusa) EQ(kiegyenlítő)

8 Kimenő adapter 2(szám)C(szekció)500(méret)Z(végződés típusa)

9  Ív A710(méret)/R800(sugár)Ív-90°(szög)/4(szeletek száma) SS(végződés típusa), 
jelzés nélkül - szelet, A  - állítható, S - hosszanti szalagok

10 Szűkítő D(szűkítő)S(szekció)C(szekció)800x600(első méret)-710(második 
méret)/500(hossz)F/WOUT(végződés típusa) 

11 Megerősítő elemek TY -  abroncs, RA - ívek, p - abroncsok tartozékai, BE/KI, PL/ST/AL - műanyag/
rozsdamentes/aluminium, lásd 5.8. fejezet

1

méret

hosszúság

2x állítható 
hosszúság

2

dupla 
légcsatorna 

légcsatorna 
membrán 

3

4

5

nincs függesztő 
anyag

6

irodai 
kialakítás

7

8

9

állítható 10

11

2x szabályzó

antisztatikus 
kialakítás
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Légcsatorna membrán

Ez kétfajta légcsatornát egyesít magába. A membránt, ami egy könnyű, nem áteresztő szövetből készül, 
vízszintesen varrják rá a légcsatorna közepére. Ez vagy a felső, vagy az alsó részt takarja le. A membrán első vége 
egy szervomotor által össze van kapcsolva egy füllel. Ez lehetővé teszi, hogy két pozíció közül választhassunk, hűtés 
vagy fűtés funkcióra. Fűtésnél a membrán letakarja a légcsatorna felső részét, és így a kiáramló levegő a perforáción 
halad át. Hűtésnél a membrán letakarja az alsó részt, és a kiáramló levegő csak felfelé haladhat a szöveten vagy a 
mikroperforáción át.

fűtés hűtés

FÜL: két üzemmód közti váltás. A fül PMS/NMS vagy PMI/NMI anyagból (tűzállóságnak megfelelően); a belső kialakítás   
        és a külső keret horganyzott acélból készül. A hosszúsága mindig 400 mm. A fülhöz tartozik egy 220 V vagy 24  
           V-os szervomotort.

membrán mikroperforáció

perforáció

LÉGCSATORNA: A membrán mindig letakarja a légcsatorna valamelyik felét, a másikat szabadon hagyja a légellátás 
miatt.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK:
- Maximális légsebesség a csatornán belül 6.0 m/s (nagyobb sebességnél fennáll a sérülés veszélye).
- Csak kör keretszmetszettel.

Légcsatorna kétféle levegő kiáramlási módra

Tervezési segédlet

sz
er

el
és

i m
ag

as
sá

g 

D <= 630 mm D>630 mm
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 5.3.

Elszívó légcsatornák Textil légcsatornák elszívásra

Kizárólag négyszögletes vagy háromszög keresztmetszetű légcsatorna lehet. A szövet kifogástalan hosszanti és 
keresztirányú feszítése fontos, hogy a rendeltetés biztosítva legyen. A hosszanti feszítést a profilban lévő csavaros 
feszítő biztosítja, a keresztirányút pedig menetes rudak, vagy a súly, amennyiben megoldható (a háromszög 
keresztmetszeteknél). A perforáción keresztül a levegő beszívódik a csatornába, mely perforáció tetszőlegesen 
kerül elhelyezésre a csatorna hosszán.  Az egyenlő légelszívásra vonatkozó igény megoldása érdekében határozzuk 
meg a lyukak távolságát és/vagy méretét. Használata ott javasolt, ahol a légcsatornák rendszeres és teljes takarítása 
szükséges. Az elszívó textil légcsatornákat könnyen le lehet húzni a tartószerkezetről - az elemek cipzárral 
elválaszthatók -, így könnyen moshatóak. Ha a PMI vagy NMI (ezüstöt tartalmaz) anyagot használunk, a csatorna 
antibakteriális tulajdonságokkal bír.

Szigetelt légcsatornák

Arra használjuk, hogy csökkentsük a hőveszteséget 
a nem légkondícionált szegmensek, a gépház és az 
adott helyiség között. Szigetelő anyagként 4 cm-es 
szőtt poliészter réteget használunk, amit a könnyű 
belső és külső, általában közepes súlyú szövetbe 
varrunk. Bármely textil légcsatorna anyag megfelel 
külső rétegként.  A varrási folyamat némileg csökkenti 
a hőszigetelés vastagságát kb. 20–30 mm-rel.  
A maximálisan elérhető hőátbocsátási tényező 
1.8 W/m2K. A szigetelt textil légcsatorna 250 mm 
átmérőtől kezdődően 2 m-es hosszban készülhet. 
Minden 2 m-es rész rendelkezik megerősítő 
abronccsal. Ez a szigetelt csatorna kiváló zajcsillapító 
képességgel rendelkezik.

Hőszigetelés és zajcsillapítás

Négyzetes elszívó textil légcsatorna feszítő kerettel

A négyzetes elszívó légcsatorna metszete A háromszög alakú elszívó légcsatorna metszete
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Állítható hosszúság

8 db, hosszában állítható pánt van egyformán rávarrva a köralakú csatorna 
belső kerületére. A pánt egyik oldala fix, a másik állítható. Ha azonos 
hosszúságúra állítjuk be őket, akkor hatékonyan csökkenteni tudjuk 
a hosszúságot. Így a csatornákat gyorsan átalakíthatjuk a helyzetnek 
megfelelően a munka helyszínén.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK:
- Állítható rész max. 1500 mm hosszal, amely 500 mm-re csökkenthető.
- Az átmérőt növelhetjük kb. 25%-kal, hogy elkerüljük a helyi  
   nyomásveszteséget. 
- Csak köralakú szekciókhoz, melyek átmérője > 250mm.
- Csak a következő anyagokból:PMI, PMS, NMI, NMS, PLI, PLS, NLI, NLS.
- Az állítható részek nem tartalmaznak erősített szalagokat.

Állítható ívek

2 állítható ív kerül elhelyezésre folytatólagosan, ami lehetővé teszi az akadályok kikerülését.

Ugyanúgy, mint az állítható hosszúságnál, 8 db, hosszában állítható pánt van egyformán rávarrva a köralakú csatorna 
kerületére.

Szereléskor állítható hosszúság

A szöget beállíthatjuk összeszereléskor

Hossz 500 Hossz 1000 Hossz 1500

Hossz 500 - metszet Hossz 1000 - metszet Hossz 1500 - metszet

Közeli kép a pántról

 30°  60°  90°
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Feszítők

A profilban a csavaros feszítőket arra használjuk, hogy a szöveten lévő ráncokat kisimítsuk. A ráncok a dobozokba 
történő behajtogatáskor, illetve bármilyen kisebb pontatlanabb varrásból adódóan keletkezhetnek. A szövet 
rugalmassága lehetővé teszi a nyújtást + 0.5% hosszúságig. A nem nyújtott légcsatornák így 0.5%-kal rövidebbek, 
mint ahogy az a rajzokon meg van határozva, így esetükben a kívánt hosszúságot feszítőkkel lehet elérni. A telepítés 
folyamatát az összeszerelési útmutató határozza meg.

Nagy mértékben javítanak a megjelenési formán

Sugárfúvóka

A sugárfúvókák lehetővé teszik, hogy a levegő nagyobb távolságokban terjedjen, mint a perforációkon keresztül. 
A statikus nyomás és a hőmérséklet különbség függvényében a távolság meghaladhatja a 20 m-t. A fúvóka lehet 
rögzített, állítható vagy irányított. A fúvókák hasonlóan néznek ki; az állítható fúvóka az igényeknek megfelelően 
irányítható ± 45°-ban a 4 pánt használatával.  A redőket és pántokat szövet borítja.  A légáram állíthatósága érdekében 
egy szabályzó van belevarrva a fúvókába.

Rögzített fúvóka  

A minél hosszabb vetőtávolság érdekében 5.6.

Állítható fúvóka

5.7.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: Amikor csak lehetséges javasuljuk ennek használatát, azaz minden aluminium profilú 
telepítés esetén.

Csavaros feszítő a profilban

Feszítő a zárórészben

rögzítve a falba és a légcsatorna tengelyében rögzítve a profilba a mennyezetre
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Irányított fúvóka
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Hőálló műanyagból készülnek (átmérő ≥ 400 mm), rozsdamentes acél huzalból, vagy lapos aluminium profilokból. 
Beltéren vagy kültéren egyaránt telepíthető 500 mm-enként, a csatlakoztatás tépőzárral biztosított, és karbantartáskor 
szétszerelhető.

Merevítő alkatrészek

Abroncsok

Ívek

Arra használjuk, hogy a légcsatorna formáját tökéletesítsük levegő beáramlás nélkül. Az ívek végeit a csatorna belső 
falára varrt zsebekbe helyezzük; középen pedig tépőzárral rögzítjük. Ezeket a karbantartás alatt kiszerelhetjük. Az 
abroncsoknál olcsóbb alternatívát nyújtanak ezek az ívek.

Arra használjuk őket, hogy megtartsák a köralakú csatornák formáját annak ellenére, hogy azok nincsenek felfújt 
állapotban.

Megtartják a köralakú csatornák formáját

Ívekkel ellátott légcsatorna légellátás nélkülFelfújt légcsatorna ívekkel

Felfújt légcsatorna gumiabroncsokkal Légcsatorna abroncsokkal légellátás nélkül

Részletes belső nézet a műanyag abroncs csatlakoztatásáról Légcsatorna abroncsokkal légellátás nélkül
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Kiegyenlítők

A légáramlások kiegyenlítésére használjuk őket, pl. ventilátorok vagy szerelvények után az áramlási iránynak 
megfelelően. Behelyezésük megszüntetheti a szövet káros rezgéseit, de alkalmazásakor többlet nyomásveszteség 
lép fel.

Szabályzó

Légáram kiegyenlítés, turbulencia elkerülésére

Kiegyenlíti a statikus nyomás eloszlást

 5.9.

 5.10.

 5.11.

EQ EQS  (csillag) EQP  (tégely) EQT  (T-forma)
perforált szövet tölcsér csillag alakú szövet a 

légcsatornába varrva
perforált szövetből 
fenékkel ellátott henger 
bevarrva

a kiegyenlítő felveszi a  
légcsatorna belső formáját 

Áteresztő szövetből készült csonka kúp, melynek 
átmérőjének nagysága a bevarrt pánttal módosítható.
Nyitott állapotban nem okoz nyomásveszteséget.  
A beállítás bármikor módosítható a cipzár kinyitásával. 
Ez arra szolgál, hogy kiegyenlítse a statikus nyomást 
és a levegő áramlását a légcsatornában.

18
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Légcsatorna intenzív hűtésre
A 6ºC-nál nagyobb hőmérséklet különbség esetére javasoljuk a vízszintes levegő kiáramlási irányt. Ez úgy érhető el, 
hogy mikroperforációt alakítunk ki sorban a szükséges irányban. Ez a légáram el kell érjen egy bizonyos sebességet 
annak érdekében, hogy elkerülhessük a levegő korai „leesését“. Megfelelő kiáramlási sebességgel (statikus nyomás) 
lehetőség van létrehozni 1 kW-os hűtést 1 m távolságra, és fenntartani a tartózkodási helyen a sebességet 0,2 m/s 
alatt.  A légáram illusztrálva van az ábrán.

Légáram minták, mikroperforáció 90°, 165 PaMikroperforáció 90°  

Hűtés nagy hőmérséklet különbség esetén
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 5.12. Elárasztásos, függőleges légbefúvó A légáramlás egyszerű beállítása és irányítása

Ez a légbefúvó egység arra szolgál, hogy a levegőt egyenletesen ossza el magasan történő elhelyezés esetén. Csak 
függőleges pozícióban telepíthető. A levegő vízszintesen áramlik hat irányban. A függőlegesen csúszó elemeket arra 
használjuk, hogy szabályozzák az áramlási sebességet.

Alap adatok
Csatlakozás D1 mm 200 315 400 500 630 710 800

Lantern D2 mm 400 630 800 1000 1260 1420 1600

Teljes hossz L1 mm 700 942 1170 1380 1653 1821 2060

Hosszúság L2 mm 500 684 820 980 1188 1316 1460

Légáram 
80 Pa

50% nyitott V m3/h 500 1240 2000 3125 4961 6301 8000

100% nyitott V m3/h 1000 2480 4000 6250 9922 12602 16000

Súly M kg 1,0 2,1 3,2 4,9 7,5 9,3 11,7

 D2 

 L2
 

 D1 

 L1
 

Részleges beállítászárt

Légáram beállítás

50% nyitott 100% nyitott

Rajz és fénykép a Lanternről

19
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Jégtelenítés hatékonyságát növelő elem A hűtőberendezések gyorsabb jégtelenítéséhez    5.13.

A Jégmentesítő Szabályzó (DeDa) arra szolgál, hogy leolvasztási üzemmódban (mikor a ventilátor áll) lezárja a nyomó 
oldalt, ezáltal elősegítve a gyorsabb jégmentesítést.

a) Ha a ventilátor működik az elem nyitva van, és átengedi a levegőt. Az elem a légmennyiséget kis mértékben  
      korlátozza. A pontos érték a ventilátor lágáramlási görbéjétől és a szabályzó kialakításától függ.
b) Az elem anyaga lezárja a ventilátor nyílását, ha a berendezés ventilátora leáll. A jégtelenítés folyamata felgyorsul,  
     mivel nem alakulhat ki légáramlás külső okokból (pl.: szélhatás).
 

1) A felhasznált anyag különleges tulajdonságokkal rendelkezik, hogy megfelelő fedést biztosítson a hűtőberendezés  
     számára, hogy az ne jegesedjen (hidrofóbikus eljárás).
2) Az elemeket a hűtőberendezéshez szövet vagy fém szalag kapcsolja hozzá. Ha nincsen semmilyen adapter a  
      hűtőberendezésben, akkor azt pótolni kell. Az adapter nem szerepel a kínálatban.
3) A jegesedést korlátozó elem végén van egy szűkítő szalag csőbilinccsel ellátva, ami az átmérő módosítására szolgál.  
      A működésbe helyezés során fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő méretet, ami csak kis mértékben befolyásolja a  
     légáramot, de a szövet rezgését még megelőzi.
4) Az elem hossza: 1,2 x átmérő + 50 mm.

Részletesebb kép a szűkítő szalagról

A jégmentesítést elősegítő  elem a hűtőberendezésen

JELLEMZŐK:

MŰKÖDÉS:
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Elektromos feltöltődés elleni védelem Földelő szalag       5.14.

Az antisztatikus kialakítás vázlata

Földelési pont

Földelési pont

Földelő szalag

Fém csatlakozók

Állítható csatlakozás A csatlakozó nyak elhelyezése     5.15.
A félkör vagy negyedkör alakú légcsatornák 
egyenes részén lévő csatlakozó nyak oly módon is 
tervezhető, hogy mozgatható legyen a légcsatorna 
irányában akár 80 mm-re. Ez hasznos lehet abban 
az esetben, ha a nyak tényleges helyezete nem 
felel meg annak, ahogyan az a terven fel van 
tüntetve. „NMI“ szimbolizálja az állítható csatlakozót 
a specifikációban (M betű van csatolva az átlagos 
csatlakozó  szimbólumához“IN”).

max. 80 mm max. 80 mm

Az antisztatikus csatorna az alábbi kialakítás szerint készül: 
1. Kellően vezetőképes anyag (PMI és NMI anyagminőség)
2. A földelő szalagok hosszanti irányban vannak bevarrva
3. Minden cipzár fém csatlakozókkal van ellátva
4. Földelési pontok a végződéseken

Az áramot 
vezető textil

21
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Az antisztatikus kialakítást olyan helyiségekbe szánjuk, ahol a légcsatorna elektromos feltöltődése nem engedhető 
meg.
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22
www.prihoda.com

Egyéb lehetőségek

Kombinált félkör szekció

Manométer

Ez több félkör alakú légcsatorna kombinációja, melyeket a szélein varrunk össze. Így lehetővé válik a nagyobb légá-
ram viszonylag alacsony magasságban.

A statikus nyomás a textil légcsatornában mérhető egy egyszerű manométer segítségével. A manométerben 
tapasztalt nyomás növekedésből következtethetünk arra, hogy a csatorna tisztítása/kimosása szükséges-e.

A gyártás megrendelés alapján történik. A katalógusban nem szereplő, egyedi igények is megvalósíthatók!

Csörlő Függesztés és eltávolítás egy helyről      5.16.
Az egész légcsatornát be lehet húzni egy aluminium profilba, egy egyszerű csörlő használatával. Ez jelentősen 
leegyszerűsíti az össze- és a szétszerelést. Ez a csörlő különösen olyan telepítéseknél használható, ahol technológiai 
berendezések vannak, és ahol a légcsatornát nem lehet könnyen megközelíteni.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK:  Csak az 5, 5D, 5F, 5I, 5DI, 5FI telepítéseknél megfelelő.

Betekerés akkumulátoros-csavarhúzógéppel

       5.17.
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Megnevezés Áteresztő képesség Súly Anyag Jellemző tulajdonság

PMS/NMS igen/nem közepes 100% poliészter 9

PMI/NMI igen/nem közepes 100% poliészter 9

PLS/NLS igen/nem könnyű 100% poliészter 9

PLI/NLI igen/nem könnyű 100% poliészter 9

NLF nem könnyű 100% polietilén 1

NMF nem közepes 100% poliészter +2x PVC 4

NHE nem nehéz 100% üvegszál + 2x poliuretán 7

NMR nem közepes 100%  poliészter 1

NLW nem könnyű 85% poliészter, 15% nylon 1
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Jelmagyarázat a szövet jelölésekre

t.s. = tűzállóság

F
fólia vagy PVC

S
szabványos

I
fokozott t. s.

R
szilárd

E
magas t. s.

W
víztaszító

L
70-120 g/m2

M
180-350 g/m2

H
460 g/m2

P
áteresztő

N
nem áteresztő

Anyagok
A PŘÍHODA s.r.o. a felhasznált anyagok minőségére összpontosít. Minden esetben olyan speciális anyagokat használ, 
melyek hosszú fejlesztési folyamaton estek át azért, hogy az ügyfelek számára a lehető legmagasabb használati 
értéket adják. A PMI/NMI szövet biztosítja az összes alább felsorolt előnyt, melyek a szabványos tervezésben már 
eleve benne vannak.

A szövetek legfontosabb tulajdonságai

Nagy szilárdság
Az alap PMS/NMS/PMI/NMI szövetek optimális szilárdsággal rendelkeznek. Ez a szövetben 1800 N/10mm, 
és 1000 N/10mm a vetületben. Ezen paramétereknek köszönhetően az elszakadás gyarkorlatilag kizárt.

Magas tűzállóság  
A PMI/NMI szövetek az EN 13501-1 tanusítvány szerint kiváló eredményekkel rendelkeznek. Elérik a B-s1,d0 
besorolást, ami azt jelenti, hogy képesek megakadályozni a tűz terjedését, minimális a füst kibocsátás, 
illetve nincsenek égő cseppek. Az NHE szövetek valóban megfelelnek az A osztályú követelményeknek. 
PMI/PLI szövetek USA normatíva szerinti UL 723 tanusítvánnyal rendelkeznek.

Elhanyagolható mennyiségű 
kiáramló részecskék

A végtelen szálak használatának köszönhetően a szövetek kivétel nélkül használhatók az ún. 4-es 
tisztaság fokú terekben. Laboratóriumi tesztek igazolják, hogy a működés során a szövetből gyakorlatilag 
nulla a részecske kibocsátás.

Antisztatikus hatás A PMI/NMI anyagokba szövött szénszál eltávolítja az elektromos töltést a szövet felületéről.

Antibakteriális hatás
A különleges kezelés garantálja a baktériumok elpusztítását, melyek megtelepedhetnek a szövetben. Ez 
a hatás még sok mosási ciklus után is megmarad. 10 mosási ciklus után még mindig megfelel a norma 
szerinti követelményeknek, ami tartós hatást jelent (lásd a következő pontot).

Könnyű karbantartás 
A végtelen szálakból készült szövetek nagyon praktikusak, gátolják a szennyeződések megtelepedését 
a légcsatorna belsejében. A levegő a lyukakon keresztül áramlik szét, és a légcsatorna belseje majdnem 
teljesen tiszta marad (átlagos környezetben). Nem igényelnek egyéb karbantartást, csak a külső takarítást. 
A mosásra általában csak egészségügyi vagy esztétikai okokból kerül sor.

Megjelenési állandóság
A végtelen szálaknak köszönhetően a szövet megjelenése nem változik még több mosási ciklust követően 
sem, ellentétben a elvágott szálakból készült anyagokkal. PMI/NMI/PMS/NMS szövetek bármilyen módszerrel 
történt mosás következtében nem deformálódnak el.
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Hogyan válasszuk ki a megfelelő anyagot?

Amikor anyagot választunk, mindig tartsuk szem előtt a következő információkat:

1/ Tűzállóság

A szövetek 3 különböző szintű tűzállóságot mutatnak.

2/ Szilárdság és tisztítási képesség

A szövetek 3 kategóriába sorolhatóak a súlyuk alapján.

3/ Áteresztő képesség
A légáteresztő anyagok esetében a hűtési alkalmazás során a környezet harmatpontja alatt kizárt a kondenzáció a 
légcsatorna felületén.

4/ Színek
A szövetek többsége 9 színben érhető el, amelyek megközelítőleg egyeznek az alábbi színskálával. Különleges 
színáranyalatra vonatkozó igény általában hosszabb szállítási határidőt jelent.

Kérjen anyag és szín mintát a pontos kiválasztás érdekében!

A maximális tűzállóság (a betűs 
jelmagyarázatban E-vel jelölve, mint 
„kiváló“) egyáltalán nem éghető 
anyagot jelent. Ebben a kategóriában, 
figyelembe véve az árat, csak 
poliuretán bevonatú üvegszálas 
anyag kerül felhasználásra. Azonban 
ezek csak nem áteresztőek lehetnek, 
kevésbé szilárdak, és törékenyebbek, 
mint a közepes súlyú poliészter 
szövetek.

Fokozott tűzállóság (I-vel azonosítva 
a jelmagyarázatban, mint „fokozott“) 
nagy mértékű nem éghetőséget, 
és nagyon alacsony füst 
kibocsátást jelent. Ezek az anyagok 
megfelelnek azoknak a használati 
követelményeknek, melyeket 
az alkalmazási helyek többsége 
támaszt.

Nyers poliészterek vagy fóliák (S jelzéssel 
azonosítva a jelmagyarázatban, mint 
„szabványos“ vagy F-fel, mint „fólia“) 
nagyon alacsony mértékben tűzállók. 
Ezeket csak olyan környezetben lehet 
használni, melyek nem igényelnek 
tűzállóságot.

Könnyű (“L”-lel jelölve). Ezek 70-
120 g/m2 tömegű anyagok. Azok a 
légcsatornák, amelyek ilyen anyagból 
készülnek a jó alaktartáshoz csupán 
20 Pa statikus nyomást igényelnek. 
Másrészt, alacsonyabb szilárdságúak, 
és különösen ellenállnak a 
szakadásnak. Az NLF kivételével 
gépben moshatóak.

Közepes (“M”-mel jelölve). Ebben a 
kategóriában az anyagok tömege 
180 és 350 g/m2 között van. Ezek 
a legszilárdabbak, és ellenállnak a 
szakadásnak. A minimális túlnyomás 
a jó alaktartáshoz: 40 Pa. Gépben 
moshatók.

Nehéz (“H”-val jelölve ). Ezek PVC vagy 
poliuretán bevonatú anyagok, ezáltal csak 
nem áteresztők lehetnek. Nem moshatóak 
gépben, de tisztíthatóak vízsugárral. Ez 
alkalmassá teszi őket a legszennyezettebb 
környezetben történő alkalmazásra. A 
minimális túlnyomás a jó alaktartáshoz: 50 
Pa.
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Karbantartás és garancia 7. 
Minden légcsatorna kiváló minőségű, és nagy mértékben ellenálló anyagból készül természetes rost adalékanyag 
nélkül. A felhasznált anyag az Önök rendelésének technológiai feldolgozása során kerül meghatározásra. Az áteresztő  
anyagból készült légcsatornák(PMS, PMI, PLS, PLI) moshatóak közönséges ipari mosógépben. A nem áteresztő 
anyagok (NMS, NMI, NLI, NLS, NMR) csak kímélő módon moshatóak. A NMF, NHE és NLF anyagokat csak kézzel 
lehet mosni. Amennyiben a légcsatorna abroncsokkal, ívekkel vagy feszítő rendszerrel van felszerelve, úgy ezeket 
a rögzített elemeket ki kell venni mosás előtt. Külső szennyeződés eltávolítása általában porszívó használatával 
történik, így a mosás nem válik szükségessé.

A mosás folyamata:

4. Finoman vízmentesítse a terméket, szerelje fel, és szá-
rítsa ki a ventilátor segítségével.

1. Általános mosószerrel mossa (adagolás a gyártó javaslata 
alapján); illetve fokozza a hatást azáltal, hogy kifordítja az 
anyagot. A szennyeződés mértékétől függően javasoljuk, 
hogy ismételje meg a mosási ciklust legfeljebb 4-szer, vagy 
használjon erősebb mosószert, ha szükséges.

2. Amennyiben a telepítés helyszínén a működési előírások 
ezt megkívánják, adjon fertőtlenítőszert a mosószerhez. A 
fertőtlenítő vegyszerek nincsenek hatással az anyagra 
(lásd a karbantartási címkén a jeleket), használjon 
mosószert a gyártó javaslata alapján.

3. Öblítse át többször tiszta vízben.

Szimbólumok jelmagyarázata

8
Gépi mosás max.40°C hőmérsékleten, normál gépi 
művelet, normál öblítés, normál centrifugálási 
ciklus.

9
Könnyű gépi művelet, öblítés alacsonyabb hőfokon, 
könnyed centrifugálás, lágy gépi mosás, max. 
hőmérséklet 40°C.

t Csak kézi mosás, ne mossa gépben, max. 
hőmérséklet 40°C, kezelje lágyan.

o Ne fehérítse a terméket!

s A termék szárítható forgódobos szárítóban, 
csökkentett szárítási hőmérsékleten.        

d Ne szárítsa a terméket forgódobos szárítóban!  

n Max. 110°C hőmérsékleten vasalja, legyen óvatos 
gőzölős vasaláskor!

m Ne vasalja a terméket; a gőzölés és a gőzzel való 
kezelés tilos!

U Ne alkalmazzon vegytisztítást, ne használjon 
szerves oldószert!                 

W A terméket akkor lehet biztonságosan vegyileg 
tisztítani, ha perklóetilént és minden oldószert 
az F szimbólumnál meghatározottak szerint 
használunk.

Szigorúan kövesse a karbantartásra vonatkozó jelzéseket a bevarrt mosási címkén.

mosási címke

A garanciális időszak az értékesítés napján kezdődik. 
A garancia feltétele minden szerelési és karbantartási 
utasítás, valamint a légkondícionáló egységekre vonatkozó 
általános karbantartási elvek betartása.  A garancia feltétele 
az is, hogy a beszívott levegő szűrése legalább EU3-
nak megfelelő legyen, és az évi egyszeri mosás, kivéve 
ha az anyagminőség miatt a mosás nem megengedett.  
A terméket nem szabad kitenni ártalmas kémiai anyagok 
hatásának.

Garancia

A légcsatornákhoz kapcsolódó speciális címkék

1. A környezet hőmérséklete +10 °C és + 40 °C között.
2. Ne vasalja!
  

Garanciális időszak

10 év  a PMS/NMS/PMI/NMI/NMR szövetekre

2 év
a membránra és az NMF/NLF/NHE 
szövetekre

2 év (max. 50 
mosási ciklus)

a PLS/NLS/PLI/NLI szövetekre

12 hónap

az egyéb, előbb nem részletezett 
anyagokra, nem szövött kiegészítőkre 
(cipzárak, kampók, stb.), 
összeszerelésre és kiegészítőkre   
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Példák az alkalmazási területekre 8. 

A hagyományos légcsatorna 
rendszerek nem nyújtanak 100%-
os biztonságot a baktériumokkal 
és a fertőzésekkel szemben. 
Rendszerünkben az áteresztő 
textilek használata esetén, 
a felületen nem alakul ki 
páralecsapódás. 100%-ban 
szintetikus textilt használunk, 
természetes anyagokat nem. A 
korróziómentesség biztosítása 
miatt műanyag vagy rozsdamentes 
kiegészítők kerülnek felhasználásra. 
A végtelen szálakból készült textilek, 
melyeket kifejezetten Prihoda texil 
légcsatornának terveztek, nagyon 
egyenletesek, és így nem rakódnak 
rá szennyeződések. Ebben 
különböznek a vágott szálakból 
készült légcsatornáktól, melyek 
folyamatosan megtelnek porral, 
és ez egészségügyi kockázatot 
jelenthet. Az élelmiszeriparban való 
alkalmazás alapvető számunkra, 
ezért minden felhasznált anyag 
megfelel az erre vonatkozó 
előírásoknak.

Az igényeknek megfelelően, a 
nagy belmagasságú csarnokok 
számára olyan légelosztó 
rendszert javaslunk, ahol a levegő 
nagyobb lyukak sorozatán vagy 
fúvókákon keresztül áramlik.
Gyakorlati tapasztalat igazolja, 
hogy a szupermarketekben lévő 
textil légcsatornák lényegesen 
jobb légelosztó rendszerek, 
mint a hagyományos fajták, 
ezen túlmenően a költségek is 
alacsonyabbak. Lehetőség van-e 
különböző színű változatokra, 
vagy másfajta légelosztásra a 
különböző zónákban. (Például 
a szupermarketek hűtött és 
fűtött szakaszai). A szövetek 
tűzállósága megfelel minden 
nemzetközi szabvány által előírt 
követelménynek.

Élelmiszer ipar

Szupermarketek és raktárak
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A textil légcsatornák különböző sport 
létesítményekbe történő telepítése 
nagyon jellemző. Az irányított 
légelosztási lehetőségek széles 
választéka áll rendelkezésre nagy 
sportcsarnokok számára. Minimális 
sebesség esetén a hűtő légelolsztás a 
fitness központ látogatói számára nem 
lesz kellemetlen. Gyakran előfordulnak 
olyan alacsony belmagasságú 
helyiségek, ahol a légelosztás mindig 
nehézségbe ütközik. A mennyezeten 
lévő félkör alakú textil légcsatornák 
az árat és a rendeltetést tekintve a 
legjobb megoldásnak bizonyulnak. 
A textil légcsatornák telepítése 
úszómedencéknél majdnemhogy 
adott. A felhasznált szövet, beleértve a 
szerelési anyagokat, teljes mértékben 
ellenállnak a nedves környezetnek.  
A különböző színek kombinációja életre 
kelti a belső teret.

A nagy raktárakban a textil légelosztó 
rendszer egyenletes légelosztást nyújt, 
így biztosítva a stabil hőmérséklet 
fenntartását. Ez általában az 
élelmiszerek tárolásának alapvető 
követelménye. Ha az embereknek 
alacsony hőmérsékletű környezetben 
kell dolgozniuk, akkor általában 
érzékenyek lesznek a huzatra. A nem 
megfelelő légelosztás gyakoribb 
megbetegedést okozhat. A textil 
légcsatornák huzatmentesen osztják 
el a levegőt, és elfogadható klímát 
biztosítanak.

Egy bizonyos technológiai folyamat 
számára előírt hőmérséklet vagy a 
kibocsátott káros anyagok higítása 
általában nagy légáramú friss levegő 
használatával történik. Ennek 
elosztása hagyományos légcsatorna 
alkalmazása esetén költséges, 
ugyanakkor a rendszer rozsdásodhat, 
a fém nehéz és a huzatmentesség 
sem megoldott. A textil légelosztás 
tökéletes megoldás bármely iparágban.
Huzatmentes légelosztást biztosítanak 
alacsony költségek mellett. Több mint 
100 függesztési alternatíva nyújt 
választási lehetőséget különböző 
megoldásokhoz, figyelembe véve az 
adott üzemben a mennyezet kialakítást, 
és az egyéb szerelési feltételeket. 
A szennyezettebb környezet 
nagyobb lyukakkal ellátott szövetek 
használatát igényli (perforációt, és nem 
mikroperforációt).

Élelmiszer áruházak, alacsony hőmérsékletű munkaterületek

                                                                                                                                         Vegyi-, textil- és elektronikai ipar

Medencék, sportcsarnokok és fitness központok
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A konyhákban lévő tér általában szűk, és a hő- és páratelítettség rendkívüli szintje 
nagyon intenzív szellőztetést igényel. A textil légcsatorna egyenletesen osztja szét 
a levegőt anélkül, hogy huzatot hozna létre. A levegő bármilyen irányítása általában 
teljesen felesleges. A felhasznált anyag ellenáll a gőznek, és a karbantartása 
(köszönhetően a kis méreteknek és a könnyú súlynak) nagyon egyszerű. A 
rozsdamentes légcsatorna áraival összehasonlítva a textil légcsatorna költségeit, ez 
utóbbi sokkal alacsonyabb! A nem textil légelosztó rendszerek használata ott bukik 
meg, hogy a szükséges egészségügyi követelményeknek - könnyű és kifogástalan 
tisztítás – nem tesznek eleget.

A magasabb esztétikai igényeket a 
textil légelosztó rendszerek színes 
és formai választéka elégíti ki. A 
pontosan legyártott és tökéletesen 
telepített textil légcsatornák a belső tér 
elegáns részeivé válnak. Amikor textil 
légelosztó rendszereket használunk a 
légelosztás funkcionálisan megegyezik 
a mennyezeti hűtéssel. Ezekhez 
a megoldásokhoz hasonlítva, az 
árkülönbség nagy, még a legjobban 
felszerelet textil légcsatorna esetében 
is. Ami a hideg levegőt illeti, a kezdeti 
megelégedettséget gyakran panaszok 
követik azon emberek részéről, 
akik közel ülnek a hagyományos 
légbefúvókhoz. A félkör alakú textil 
légbefúvók – belsőépítészeti igényeket 
is kielégítve – megoldják ezt a problémát. 
Ezek a rendszerek az emberek közvetlen 
közelében huzatmentesen biztosítják a 
kívánt levegőt. A textil anyag nem vezeti 
a ventilátorok zaját, és az anyagnak 
sincs zajkeltő hatása. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a munkavállalók 
az ilyen egyenletes légelosztású 
és hűtött irodákban lényegesen 
elégedettebbek.

A nagyméretű sátrak vagy ideiglenes építmények hűtése vagy fűtése esetén a 
textil légelosztó rendszerek előnyei teljesen egyértelműek. A könnyű tetőszerkezet 
könnyen elbírja a textil légcsatornákat, melyek súlya 100 és 400 g/m² közötti. Az 
összeszerelés nagyon gyors a légcsatornára varrt huzalok és kampók segítségével. 
A kiváló minőségű anyag többszöri használatot tesz lehetővé. A textil légcsatorna 
rendszer sokkal gazdaságosabb, mint a csupán egy ponton befúvó és elszívó 
hagyományos kialakítás. Légelosztó rendszer nélküli fűtés esetén a légáram felfelé 
halad, és a mennyezet alatti terület túlfűtött lesz, ami hatalmas hőveszteséget 
eredményez. Hűtésnél, az intenzív légáram helyi kihűlést és huzatokat okoz.
Mindkét esetet sikeresen meg lehet oldani egy megfelelően betervezett textil 
légelosztó rendszerrel.

Konyhák

                                                                                                                                                            Irodák, éttermek, mozik, stb.

Ideiglenes telepítések
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 9. Gyakran ismételt kérdések

A PŘÍHODA s.r.o. világszerte az első volt, aki bevezette az elszívó textil légcsatornákat a piacon. Ez a légcsatorna vagy 
négyzetes vagy háromszög alakban készül.  Az elv a feszítő rendszerek segítségével, a légcsatorna falának megfelelő 
feszítésén alapul. A kialakítás egyszerű szétszerelést, és újratelepítést biztosít. A perforációt a légcsatornába történő 
levegő beáramlásra használjuk.

Ez nem egy rövid távú megoldás. A csatornák jó minőségű szövetből készülnek, melyek 15 évig vagy tovább állnak 
szolgálatban. A könnyű szövetek (megközelítőleg 100 g/m2) maxium 50-szer moshatók, vagy léteznek olcsóbbak 
(általában polietilén fóliák, melyek hajlamosak a szakadásra), amiknek korlátozott a tartósságuk.

Egy jól megtervezett légcsatornában, amelynek nincsen különösebb formájú eleme, végig majdnem állandó a statikus 
nyomás. Az anyag perforációt a statikus nyomás átlagos értéke alapján számoljuk. Más szóval, a légcsatornát a 
hozzá csatlakozó ventilátor külső nyomása alapján tervezzük. Az idomoknál és az áramlás kiegyenlítőknél fellépő 
nyomásveszteségeket a méretezés során figyelembe kell venni. A súrlódás okozta veszteség általában minimális 
a légcsatorna belsejében a csökkenő légsebességnek köszönhetően. A minimálisan felhasználható nyomás 50 Pa, 
könnyű anyagoknál 20 Pa.

A mikroperforációval ellátott légcsatornák, és még a nagyobb lyukakkal ellátott csatornák sem tömődhetnek el 
teljesen soha, ha legalább az EU3-as szűrést használjuk. A karbantartás (jellemzően mosógépben történő mosás) 
csak higiéniai és esztétikai okok miatt szükséges. Minden egyes darab elválasztható cipzárral, és tartalmaz 
mosási utasítással ellátott címkét. A tapasztalatok bizonyították, hogy a végtelen szálakból készült szövetek belül 
majdnemhogy tiszták maradnak még több éves működést követően is.

1/ Hogy néz ki egy textil légcsatorna, amikor a ventilátor ki van kapcsolva?

egyszeres felfüggesztés kettős felfüggesztés
egyszeres felfüggesztés     

ívekkel
egyszeres felfüggesztés 

abroncsokkal

felduzzadva légellátás nélkül

Kör alakú légcsatorna–telepítés összehasonlítása

2/ Lehetőség van textil légcsatorna használatára a levegő elszívására?

3/  Milyen hosszú az élettartama a textil légcsatornának?

4/ Mit jelent a textil légcsatornánál a nyomásveszteség?

5/ Mi a teendő azokkal a légcsatornáknál, melyek eltömődnek a szennyeződés miatt?
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A penész bármilyen anyagon megjelenhet, amennyiben az nedves/nyirkos és nincs kiszellőztetve. Ez az 
antibakteriálisan kezelt szövetekre is vonatkozik. Ezt az okozza, hogy a penész nem baktérium. Éppen ezért soha 
ne tároljon nedves légcsatornát összecsomagolva, vagy ne hagyja működés nélkül hosszú időn át!  A penészt 
semmilyen eszközzel nem lehet eltávolítani a szövetről.

PŘÍHODA s.r.o. kifejlesztett egy különleges szerkezetet, amely biztosítja a négyszög keresztmetszet használatát. Az 
elv azon alapul, hogy a szövetet feszítjük átlósan és hosszanti irányban a feszítő rendszer eszközeivel. A szerkezet 
biztosítja az egyszerű szétszerelést és az újratelepítést.  A négyszög keresztmetszetű textil légcsatorna közvetlenül 
a mennyezetre vagy felfüggesztve szerelhető.

Ha áteresztő anyagokat használunk, a szövet szűrőként funkcionál azon a részen, ahol a levegő áthalad a szöveten. 
Mivel az anyagszennyeződés fokozatosan növekszik az idő elteltével, nő a nyomásveszteség, a levegő térfogat 
árama csökken, ezért szükséges, hogy kimossuk a szövetet. Minél tisztább levegő kerül a légcsatornába, annál 
kevésbé szükséges a tisztítás, hogy a nyomásesés az állandó (tervezett) értéken maradhasson.

Ezek az eszközök bizonyos mennyiségű légáramlás irányítására szolgálnak, a fúvókák ráadásul megmerevítik a 
lyukak sima szegélyét. Amikor elkezdték használni a lézeres technológiát, amely lehetővé teszi a pontos lyukak 
vágását lezárt szegélyekkel, az előbbi eszközök haszontalanná váltak. Megfelelően megtervezett perforáció ugyanezt 
a célt valósítja meg, és egyben olcsóbb és szebb is. Ez az oka, amiért a Prihoda s.r.o.-nak nem kell sem befúvókat, 
sem műanyag fúvókákat használnia, és mégis eléri ugyanazt a légelosztást.

Áteresztő anyagokat használunk, hogy elkerüljük a páralecsapódást a harmatpont alatti hőmérsékletű légelosztás 
során. Azonban csak egyszerű áteresztőképességű szövetet használunk. Az áteresztőképesség csekély, és 
csupán arra szolgál, hogy megelőzze a páralecsapódást. Légelosztásra kizárólag lyukakat használunk (perforáció, 
mikroperforáció vagy ezek kombinációja). A termékkínálatunk nem áteresztő anyagokat is tartalmaz, amelyek 
használata gyakran elkerülhetetlen.

6/ A textil légcsatornák bepenészesedhetnek?

7/ Lehetőség van négyszögű légcsatorna használatára?

8/ A textil légcsatorna egyben szűrőként is funkcionálhat egyidőben?

9/ PRIHODA miért nem használ műanyag fúvókákat vagy befúvókat?

10/ PRIHODA miért nem használ több áteresztő szövetet?

Mikroperforáció Perforáció
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5+5+5 10. 

5/ Esztétika
Különböző színek és formák kombinációja kielégítheti a belső építészek elvárásait, és így 
a termék a belső tér dekoratív részévé válik.

5/ Antisztatikus kivitelezés 
Az összefonódó szénszálak méginkább elektromos vezetővé teszik a PMI, NMI és NMR 
textileket. A légcsatorna és a talaj közötti feszültség zérus, ha megfelelően vannak 
földelve.

5 indok a textil légcsatornák mellett

5 indok a PRIHODA textil légcsatornái mellett  

1/ Gazdaságosság, gyorsaság
A költségmegtakarítás, összehasonlítva a hagyományos légcsatorna rendszerrel, elérheti 
a 70%-ot! Figyelembe véve a hagyományos légcsatornák árát, a szállítási és telepítési 
költséget, a megfelelő légáramlás beállítását, és a takarítási költséget! A szerelésre és 
szétszeretlésre fordított idő töredéke annak, amit a hagyományos nagy rendszereknél 
megszokhattunk!

2/ Higiénia  
Mosás és fertőtlenítés után, amennyiben szükséges, az egész rendszer 100%-ban tiszta 
és baktérium mentes lesz! Ilyen garanciát nem lehet elérni hagyományos anyagokkal.

3/ Ökológia  
A textil légcsatorna környezetbarát, ami a szállítás és a telepítésnél jelentkező csökkentett 
energiaigénynél kezdődik. Részben újrahasznosított anyagból készülnek, és kérésre meg 
tudjuk oldani a régi alkotóelemek újra felhasználását.

4/ Módszer
Az elosztó nyílások elrendezése és mérete is opcionális. Kimeríthetetlen számú 
légelosztásra vonatkozó lehetőség áll rendelkezésre a huzatmentes befúvástól egészen 
a nagy távolságokban irányított légszállításig.

1/ Optimális erő 
Hosszú távú fejlesztéssel optimalizálni tudtuk a textilek tömegét, amely hozzávetőlegesen 
200- 220 g között van. A textil tartóssága mérsékelten meghaladja a varrat tartósságát, 
ami ideálisnak mondható. A nehezebb anyagok nagyobb teherbírása a vevők számára 
nem minden esetben hasznos, ugyanis a varrat erőssége határozza meg a termék 
tartósságát.

2/ Kiáramló részecskék elhanyagolhatósága
A végtelen szálak használatából adódóan a szövetek felhasználhatók az ún. tisztaterekben, 
4-es kategóriáig. Laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a szövetekből működés 
közben kiáramló részecskék száma majdnem zérus. A szövetek meglehetősen simák, és 
nem teszik lehetővé a levegőben áramló szennyeződések megtelepedését. Ez a levegő a 
lyukakon keresztül áramlik, és a textil légcsatornák belseje szinte tiszta marad (átlagos 
környezetben). Nem igényelnek egyéb karbantartást, mint a korábban említettek. A végtelen 
szálaknak köszönhetően a szövet formája nem változik több mosási ciklust követően sem, 
ellentétben a vágott szálakból készült szövetekkel.

3/ Antibakteriális hatás 
A különleges kezelés garantálja a baktériumok elpusztítását, melyek megtelepednek a 
szöveten. Ez a hatás nem szűnik meg, még többszöri mosás után sem. 10 mosási ciklus 
után még mindig megfelelnek a vonatkozó szabványok szerinti előírásoknak, ami szinte 
életre szóló hatást jelent, figyelembe véve az alacsony mosási gyakoriságot. A PMI/NMI/
NMR szövetekre vonatkozik.

4/ Magas tűzállóképesség 
A PMI/NMI/NMR szövetek az EN 13501-1 szerint tanúsítottan kiváló eredménnyel 
rendelkeznek. Elérik a B-s1,d0 kategória szerinti besorolást. Messzemenőleg 
meghaladták az USA UL 723 normák szerinti követelményeket. A termékskála tartalmaz 
A2-es kategóriájú textileket, melyek üvegszálból készülnek.
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5/ Szállítási határidő
A legrövidebb szállítási feltételeket még egyedi gyártású légcsatornák 
esetében is tudják biztosítani, a kiváló munkaszervezésnek köszönhetően. A 
megrendeléseket 3-4 hét szállítási határidővel tudják  vállalni. 

5 indok a PRIHODA mellett

1/ A legjobb ár-érték arány
Hosszú távon a PRIHODA ajánlja a legjobb ár-érték arányt. Nagyon kedvező árai 
nem jelentenek semmilyen minőségi kompromisszumot. Felelősnek tartják 
magunkat a termékeikért, melyeket leszállítanak, a megfelelő működés és a 
hosszú élettartam prioritás számukra.

2/ Tapasztalat, tudás, műszaki támogatás
Csak ezt a terméket gyártják, és folyamatosan feljesztik azt. Mérnökei 
körültekintően ellenőriznek minden műszaki részletet a különleges 
teszt szobáikban. Minden megrendelés felöleli a technikai paraméterek 
kiszámítását, beleértve a légáram mintázatot is.

3/ Innováció 
PRIHODA minden évben számos újdonságot vezet be a piacon, ami 
teljesen természetes következménye dolgozói kreatív képesséből fakadó 
lelkesedésnek. A fejlesztés folyamatos. Például a szövetek mikroperforációja, 
ami egyedülálló technológiájuk, és amit egyre több és több gyártó kezd 
használni.

4/ Hosszú garancia idő 
Bizonyos anyagokból készült légcsatornákra a kiváló minőségnek köszönhe-
tően 10 év garanciát tudnak biztosítani.
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