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ZUIVERE LUCHT, BEHAAGLIJK
EN DOELTREFFEND
Vlint streeft naar een verbetering van het binnenklimaat
in gebouwen door het beheersbaar maken van het
luchtdistributieproces. Meedenken met oplossingen is onze
sleutel tot succes. De medewerkers van Vlint kennen de
problemen waar opdrachtgevers voor staan en gaan graag
nieuwe uitdagingen aan. Hierdoor kunnen we de best passende
oplossingen aan de klant bieden. Wij creëren vertrouwen door
verwachtingen te overtreffen en door onze complete service.
Vlint gaat voor continuïteit en vaste klantrelaties.

KWALITEIT
Aan het binnenklimaat van gebouwen worden steeds hogere
eisen gesteld. Goede luchtverdeling is een belangrijke stap naar
optimale werk- en leefomstandigheden in een gebouw. Onze
systemen houden met alle belangrijke aspecten van luchtverdeling
rekening. We letten op de hoeveelheid lucht die wordt ingeblazen,
het tochtvrij inblazen van lucht, een zo laag mogelijk geluidsniveau
en beheersbare hygiëne.

MAATWERKGERICHT
Iedere luchtverdeelslang die onderdeel uitmaakt van de
klimaatinstallatie moet tot in de puntjes geperfectioneerd zijn.
Van engineering, planning en werkvoorbereiding tot productie
en montage. Afgeleverd in kant-en-klare elementen of compleet
afgemonteerd: Vlint zorgt voor de perfecte oplossing.
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Algemeen
Functionaliteit

Zowel de toepassing als de functionaliteit is op alle gebieden hetzelfde: de geklimatiseerde lucht wordt door ventilatoren in de luchtverdeelslang geblazen.
Door de permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van het gebruikte textielmateriaal treedt de lucht met geringe snelheid uit. Dit garandeert een tochtvrije en constant
gelijkmatige verdeling over het gehele koel- en warmtelast bereik.
Voordelen
Luchtverdeelslangen bezitten wezenlijke voordelen ten opzichte van traditionele klimaat-technische componenten. Hun voordelen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een breed toepassingsspectrum (verwarmen, koelen, beluchten en bevochtigen)
Vermijding van condenswater, dus geen corrosie
Brandklasse B1 volgens DIN 4102 die voldoen aan de eisen als gesteld in het Bouwbesluit, testcertificaat no. P-2008 B-5193
Eenvoudige en snelle installatie (ook na oplevering van een gebouw)
Eenvoudige en voordelige reiniging
Mooie vormgeving en design (RAL kleuren, bedruking en flexibel vormgeving)
Efficiënt in het energieverbruik
Laag van gewicht
Geluidsloze luchtverdeling

Door deze voordelen zijn er grote kostenbesparingen mogelijk.

De geklimatiseerde lucht wordt
via ventilatoren in de
luchtverdeelsystemen geblazen.

Door de doorlaatbaarheid
over het hele oppervlak van
het ingezette textielmateriaal
treedt de lucht met
lage snelheid uit.

Dit garandeert een tochtvrije en permanent gelijkmatige verdeling van de lucht over de hele zone
met koel- en verwarmingslasten.

www.vlint.nl
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Algemeen
Configuratie van een luchtverdeelslang
De juiste configuratie van LVS gebeurt in enkele stappen:

1. Ruimtelijke eisen om aantal, lengte en vorm van de afzonderlijke LVS-componenten vast te leggen
a. Oppervlak van de ruimte: dat bepaalt de legmogelijkheden (lengte van de ruimte en
aantal parallelle LVS of lengte en breedte van de ruimte).

Aantal en lengte / lengte en breedte

b. Installatiehoogte: die bepaalt o.a. het soort luchtgeleiding.

Hoogte

c. Selectie van de standaard vorm(en) en kleur.

Standaard vorm en kleur

Lucht- en klimaat-technische eisen
a. Soort klimaatregeling: verwarmen, koelen, isotherm of combinatie. Dit bepaalt o.a. de
luchtgeleiding

Soort klimaatregeling

b. Totale hoeveelheid lucht VL: opgave in m³/h overeenkomstig de richtlijnen van de
ontwerpingenieurs, industriële ontwerpers enz.

Hoeveelheid lucht

c. Beschikbare druk ΔP: de drukverliezen van LVS liggen tussen 40 Pa en100 Pa (al
naar gelang lengte en diameter).

Druk

d. Voorfiltering: er wordt een voorfiltering van min. F6/7 aanbevolen
(geldt niet voor directe verdampers)

Voorfiltering

e. Brandwerendheidsklasse: B1 (moeilijk ontvlambaar) of B2 (normaal ontvlambaar)

Brandwerendheidsklasse

3. Vastlegging van de geometrie
a. Luchtinlaatsnelheid v: de snelheid dient bij 5 – 7 m/sec liggen. Bij hogere snelheden zal
een gelijkrichter geplaatst worden.

Snelheid

b. Diameterselectie: met behulp van het diagram
worden aan de hand van de gegevens VL en v de diameters vastgelegd.

Diameter

4. Soort installatie
a. Draadkabelophanging: PVC-ommanteld/roestvrij staal
b. Railsysteem: hangende rail (glijders, inschuifprofielen) plafondrail (glijders,
inschuifprofielen)
Uitwerking van een offerte:
» Detailplanning (materiaal, onderverdeling, installatiematerialen enz.)
» Calculatie van de offerte

Sleutel bij de soorten
Door de klant verstrekte informatie:
deze gegevens hebben wij nodig om de offerte uit te
werken.
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Industrie
In de industrie is er veel vraag naar een lage ruimtetemperatuur. Dit wordt in de meeste gevallen bereikt door het
inbrengen van grote hoeveelheden lucht. Met conventionele systemen kan dit leiden tot problemen met condensatie
en tocht. Met luchtverdeelslangen (LVS) zijn deze problemen goed op te lossen. Door het toepassen van een textiel
luchtsysteem kunnen grote hoeveelheden lucht in de ruimte worden ingebracht met een geringe luchtsnelheid en
minimale geluidsproductie.

De luchtverdeelslangen van Vlint kunnen in iedere industriële ruimte worden ingemeten en toegepast en zijn door het lichtgewicht materiaal
niet afhankelijk van zware draagconstructies. De luchtverdeelslangen kunnen eenvoudig aan een veranderende layout van de productielijnen
worden aangepast, hebben slechts minimaal onderhoud nodig en kunnen gemakkelijk gedemonteerd en gewassen worden. Dit waarborgt
hygiëne, waardoor de systemen ook bijzonder geschikt zijn voor de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie.

“Schone lucht, geen tocht, geen condensatie”

www.vlint.nl
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Utiliteit
In utiliteitsgebouwen zoals kantoren, scholen, showrooms, megastores, theaters, musea en sportaccommodaties is er
behoefte aan een hoog comfortniveau en is de esthetica van het luchtsysteem in de ruimte van groot belang. Met de
luchtverdeelslangen van Vlint wordt de lucht op een homogene, tochtvrije en geluidsarme wijze in de ruimte verdeeld.
De systemen van Vlint zijn eenvoudig in het ontwerp van een gebouw te integreren door de keuze uit diverse vormen
en kleuren. Deze worden specifiek voor de betreffende ruimtes op maat gemaakt en sluiten perfect aan op het interieur.

Kantoren

Zwembaden

Publieke gebouwen

Scholen

www.vlint.nl
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Voorschrijvende markt
Positie in de markt
Klimaattechnologie met luchtverdeelslangen heeft zich in de lucht-, klimaat- en koeltechniek bewezen. Door de
goede prijs-prestatieverhouding is een luchtverdeelslang een uitstekend alternatief voor systemen van metaal. Voor
engineeringsbureaus, adviesbureaus en vakspecialisten is het toepassen van een luchtverdeelslang een veel besproken
mogelijkheid. De systemen hebben inmiddels een stevige marktpositie.

Textiel luchtsysteem gaat op in de omgeving.

Het werk van Vlint
Wij ondersteunen onze klanten bij
planning, berekeningen en montage van
LVS-systemen. In deze speciale technische
catalogus laten we een aantal basismodellen
zien van LVS-systemen. We kunnen deze
basismodellen afstemmen op concrete
situaties en specifieke verwachtingen
van klanten. Hierna kunnen we voor u
een offerte opstellen. Bij opdracht volgt
klantspecifieke productie van de materialen
in Duitsland. We garanderen daarbij
hoge kwaliteit en een snelle en punctuele
afwikkeling van het productieproces.
Synoniemen voor LVS zijn: textiele
klimaatcomponenten, luchtslangen,
textielkanalen, luchtverdeelsystemen, textiele
comfortsystemen, textiele ventilatie, Airsocks
of Textile Air Distribution Systems.

Toepassing
In principe kunnen onze producten
overal worden toegepast. Vaak bieden
luchtverdeelsystemen oplossingen voor
specifieke eisen aan klimaat, hygiëne,
montage of installatie. Vooral in de
levensmiddelenbranche moet luchtverdeling
vaak aan afwijkende eisen voldoen. Daarom
is hier in het verleden veel pionierswerk
verricht. Logischerwijs zijn textiele
luchtverdeelsystemen in deze sector nu erg
populair.

Maritiem
• Ruimen van schepen
• Luchtbehandeling in containers
Utiliteit
• Kantoren, winkelcentra, scholen,
kinderdagverblijven, supermarkten,
restaurants, openbare ruimtes
• Laboratoria en ziekenhuizen
• Sporthallen, zwembaden, fitnessruimtes,
stadions, kleedruimtes, discotheken,
theaters, bioscopen

Industrie
• Productie- en montagehallen
• Draaierijen, frezerijen, drukkerijen
• Machineruimtes, kunststofspuiterijen
Levensmiddelenindustrie
• Slachterijen, zuivelfabrieken, kaasfabrieken
• Cleanrooms, productielijnen
• Opslag, koelhallen, centrale magazijnen

Vlint
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Algemeen
Waardevolle aanwijzingen voor ingenieurs en industriële ontwerpers:
Desgin

Rendabiliteit

Toepassing

Textiel of folie

» Gebruik van (gekleurde)
aluminium rails in combinatie met
verdringingsuitlaten voor plafond
en hoekmontage

» Om standtijden bij reiniging
te verkorten raden wij een
reserveset aan

» Gelijkrichters stabiliseren
turbulenties bij hoge
luchtsnelheden

» Combislang voor verwarmen en
koelen in één systeem

» Materialen van roestvrij
staal voor niet-roestende
montagemogelijkheden

Polyethyleenfolie
» Voordelige instapprijs
» Niet alle standaard vormen
mogelijk
» Eenmalig gebruik
» Luchtuitlaat alleen via perforatie
= doelgerichte luchtgeleiding

» Speciale kleuren zijn op wens
verkrijgbaar
» Vormbestendigheid door
vormringen in uitgeschakelde
toestand

» Effectiviteit en efficiëntie
door over een groot oppervlak
doelgerichte luchtverdeling met
textiele luchtverdeelslangen
» Kabelophanging = lage
instapkosten
» Railophanging = snel en
eenvoudig onderhoud

www.vlint.nl

» Overgangen en verdelers voor
de aansluiting aan bestaande
installaties zijn zonder problemen
mogelijk

Polyestermateriaal
» Lage instandhoudingskosten
» Hoge herbruikbaarheid
» Standaard oplossing voor bijna
alle toepassingen
» Tochtvrije luchtuitlaat via
textielmateriaal
» Aanvullende luchtuitlaat via
perforatie mogelijk
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Standaard vormen
In de meeste gevallen worden drie standaardvormen gebruikt voor textiele luchtverdeelsystemen: rond EQA/ZQA, halfrond DQA en
kwartrond VQA. De diameters van deze systemen worden berekend op basis van de luchttechnische eisen. De lengtes worden bepaald
door de ruimtes en kunnen naar believe worden gekozen.
Vanwege de (de)montagemogelijkheden wordt ca. om de vijf meter een segmentering aangebracht door middel van een ritssluiting.
Begin- en eindstuk worden vormgegeven met aandacht voor de stroming van de lucht.

www.vlint.nl
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Standaard vormen
Cilindrische vorm: EQA en ZQA

Ø

00
<5

mm
Ø

EQA – eenzijdig opgehangen

00
>5

mm

ZQA – tweezijdig opgehangen

Toepassingsgebieden: standaardoplossing voor bijna alle toepassingen

Halfcirkelvorm (D-vorm): DQA en DQAX
Ø

Ø

DQA – D-vormige

DQAX – D-vormige verdringingsuitlaat
met variabele hoogte

Toepassingsgebieden: op design gerichte oplossingen in kantoren en
bedrijfsruimtes en bij lage inbouwhoogte.

Kwartcirkelvorm: VQA en VQAX
½Ø

VQA – kwartcirkelvormige

www.vlint.nl

½Ø

VQAX – kwartcirkelvormige verdringingsuitlaat
met variabele hoek

Toepassingsgebieden: minimalistische en op design gerichte oplossingen in
kantoren en bedrijfsruimtes.
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Luchtgeleiding en str
Verschillende luchtgeleidingen in de ruimte vereisen bepaalde vormen van de luchttoevoer.
Dit hangt af van de volgende zaken:
•

Warmte fysiologische eisen van de mens

•

Productietechnische eisen

•

Vrije ruimte voor meubilair en inrichting

•

Hygiënische factoren

Afhankelijk van deze eisen aan de luchtverdeling zijn verschillende soorten luchtuitlaten noodzakelijk.
Het textiel- en foliemateriaal maakt een groot aantal van deze soorten luchtuitlaten mogelijk.
www.vlint.nl
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Luchtgeleiding en stromingsprofielen
Verdringingsuitlaat
Soort
luchtgeleiding:
Verdringingsuitlaat

Kenmerk: De lucht treedt over het hele oppervlak met lage snelheid door het textielmateriaal uit.

Q

3D configuratieprogramma
Onze ontwerpers worden ondersteund door professionele simulatiesoftware. Vlint gebruikt het computational fluid dynamics (CFD) ANSYS
Fluent systeem. Op deze wijze kan de luchtstroming in de ruimte realistisch worden gesimuleerd wat helpt om een goed ontwerp te maken en
te adviseren. De belangrijkste standaardsituaties zijn gesimuleerd waarin we het ongelijkmatige vloeigedrag van de luchtstromen bij verschillende
temperaturen laten zien.
Simulatie:

ΔT klein

ΔT groot

verwarmen

ventileren

ΔT

-3 ˚C

-6 ˚C

+10 ˚C

ventilatie
150m3

m3/h per m stof

150m

150m

150m

Toevoer temperatuur

19,5°C

18,0°C

32,0°C

2

3

3

3

De thermodynamische eigenschappen van koele luchttoevoer via de bronuitlaat laat in de simulatie zien dat men met een gemiddelde Δ t
een typische “bundelvorming” onder de textiele luchtverdeelslang creëert. Dit kan leiden tot luchtsnelheden boven de comfortzone, die vaak
ervaren worden als “tocht”.
Wanneer de textiele luchtverdeelslang voorzien wordt van perforatie zal lucht geforceerd door de perforatie stromen. Dit vermengt de lucht
zodanig met de aanwezige lucht, dat er meer comfort in de ruimte ontstaat. De simulaties, die hier zijn weergegeven, zijn gebaseerd op een
veel voorkomende situatie. Daarbij gaat men uit van een temperatuurverschil van -6 ˚C, bij een inlaattemperatuur van 18° C en een koellast
van 325W per meter uitlaat.
Als gevolg van het toepassen van perforatie creëert men een aanzienlijk verminderde luchtsnelheid en een vrijwel homogene verdeling van de
lucht in de ruimte.

www.vlint.nl
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Luchtgeleiding en stromingsprofielen

Isotherm beluchten

Koelen met ΔT klein

Koelen met ΔT groot

Verwarmen met ΔT klein

Vlint
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Luchtgeleiding en stromingsprofielen
Richting gebonden uitlaat
Alleen luchtuitlaatelementen
Soort luchtgeleiding:
Perforatie | Luchtnozzles | Gleuven

Kenmerk: De lucht treedt over het hele oppervlak met lage snelheid door het textielmateriaal uit.

P

D

B

van 09:00 uur via12:00 uur tot 06:15 uur

De luchtuitlaatrichting wordt in de
regel aangegeven aan de hand van
de tijd. Het verloop gebeurt altijd
met de klok mee en bepaalt zo de
stromingshoek.
van 01:45 uur
via 03:00 uur
tot 07:00 uur

Stromingsprofielen met luchtuitlaatelementen in de ruimte

verblijfszone

verblijfszone

Circulatiebeluchting met directe bestraling van de
verblijfszone

Circulatiebeluchting met plafondbestraling

Luchtuitlaatelementen

Afkorting

Essentiële kenmerken

Nozzles

D

hoge indringdiepte, hoge inductie

Gleuven

B

lage uitlaatsnelheden

Perforaties

P

exact regelbaar uitstroomvolume, hoge inductie

www.vlint.nl
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Luchtgeleiding en stromingsprofielen
Luchtuitlaatelementen en verdringingsuitlaat
Soort luchtgeleiding:
Verdringingsuitlaat + luchtuitlaatelementen (naar keuze)
Perforatie | Luchtnozzles | Gleuven

Q

P

D

B

Kenmerk:
De luchtuitlaatelementen maken een precieze luchtstroming in de betreffende
(verblijfs-)ruimtes mogelijk. Nozzles, banden of perforatie kunnen op willekeurige
plaatsen worden ingebouwd.

van 09:00 uur via12:00 uur tot 06:15 uur

De luchtuitlaatrichting wordt in de
regel aangegeven aan de hand van
de tijd. Het verloop gebeurt altijd
met de klok mee en bepaalt zo de
stromingshoek.
van 01:45 uur
via 03:00 uur
tot 07:00 uur

Stromingsprofielen met verdringingsuitlaat in de ruimte

verblijfszone

verblijfszone

Verwarmen met directe bestraling van de verblijfszone

Koelen met plafondbestraling
Luchtuitlaatelementen

Afkorting

Wezenlijke kenmerken

Nozzles

D

hoge indringdiepte, hoge inductie

Gleuven

B

lage uitlaatsnelheden

Perforaties

P

exact regelbaar uitstroomvolume, hoge inductie

www.vlint.nl
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Soorten installatie
Door veelzijdigheid, flexibiliteit en maatwerk biedt Vlint systemen voor elke omgeving en ruimte.

www.vlint.nl
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Soorten installatie
(type: EQA, ZQA, DQA, VQA)

De combinatie van standaardvormen en montagevarianten maakt veel verschillende soorten
installaties mogelijk. Men maakt in principe een onderscheid tussen twee montagesystemen:

1. Draadkabelophanging

Montagesystemen

2. Railsystemen

een- of tweezijdig
Montagemateriaal

in verschillende vormen en ophangvarianten
Montagemateriaal

Kenmerken

• voordelig
• snelle en gemakkelijke montage

• onderhoudsvriendelijkheid
• op design gerichte montage (vorm, kleur)
• ophangbaar

Soorten installatie

draadkabel met clips

Railsysteem (hangende rail)
glijders

inschuifprofielen

Railsysteem (plafondrail)
glijders

inschuifprofielen

Artikelomschrijving bij de soorten installatie

De artikelomschrijving voor de exacte uitvoering – bestaande uit de vijf delen: standaard vorm – soort luchtgeleiding – soort montage – ophanging – toebehoren
en ophangbeugel – toont de volgende tabel:
Standaard vormen

Soort luchtgeleiding

Q
Q = verdringingsuitlaat

P

EQA
ZQA
DQA
VQA

P = perforatie

C = combi-uitlaat

B

staalkabel
45 mm

VL (m3 /h)

RV

K
standaard 100 mm

Ophanging

11 = metalen delen verzinkt
21 = metalen delen roestvrij staal standaard
22 = metalen delen roestvrij staal versterkt

Hangende rail
021 = hangende rail ALU
022 = hangende rail V4A

B = glijders
C = inschuifprofielen

31 = ophangbeugel met staalkabel PVC-ommanteld
41 = ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 2 mm
42 = ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 3 mm
51 = schroefdraadstaaf-oph. M6 verzinkt
52 = Draadstang-oph. M8 verzinkt
53 = Draadstang-oph. M6 roestvrij staal
54 = Draadstang-oph. M8 roestvrij staal

Plafondrail
031 = plafondrail ALU standaard
032 = plafondrail V4A
033 = plafondrail PVC
034 = plafondrail ALU deco

B = glijders
C = inschuif- 61 = Snelspanner verzinkt (ALU deko)
profielen

000 = zonder

0 = zonder

ZQA-Q-011-A-11:
is een tweezijdig opgehangen
verdringingsuitlaat
met kabelmontage PVC-ommantelde
clips en
verzinkte metalen delen
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Ophangbeugel, toebehoren

Kabel
011 = staalkabel PVC-ommanteld
A = clips
012 = roestvrij stalen kabel 2 mm
013 = roestvrij stalen kabel 3 mm

D
D = nozzles

C

Voorbeeld

Soort montage

(ZQA),
(Q),
(011),
(A),
(11).

00 = zonder resp. schroeven, op de plaats van
installatie

31

Ophanging
Kabelophanging

Montage
Onderhoud
Aanschaf

Montagerail

Montage
Onderhoud
Aanschaf

Plafondrail

Montage
Onderhoud
Aanschaf

Standaard luchtkanaal (vergelijking)

Montage
Onderhoud
Aanschaf

Vlint

32

Kabelophanging

EQA – één kabel met clips|
Plafond
AB
maximaal 5000 mm

B

staalkabel

maximaal 5000 mm

45 mm

VL (m3 /h)
Wand

EB
K

RV

RV
standaard 5000 mm

standaard 100 mm

Wand

RV
standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

AB – ophangbeugels (om de 5m; 1 meter lengte variabel) | B – snoeren om in de kabel te hangen om de 500 mm | EB – eindvlak | K – koord
(standaard) met beginstuk 100 mm | RV – ritssluiting | VL – hoeveelheid lucht|
lus met kabelklemmen |
spanschroef met kabelklemmen

Artikelcode

Variant

Omschrijving

EQA-X-011-A-11

Staal PVC

metalen delen verzinkt

EQA-X-012-A-21

V4A

metalen delen roestvrij staal standaard

EQA-X-013-A-22

V4A

metalen delen roestvrij staal versterkt

ZQA – twee kabels met clips
Plafond
AB
B

staalkabel
45 mm

maximaal 5000 mm

maximaal 5000 mm

45 mm

Wand

VL (m3 /h)

Wand
EB
RV

K
standaard 100 mm

RV
standaard 5000 mm

RV
standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

AB – ophangbeugels (om de 5m; 1 meter lengte variabel) | B – snoeren om in de kabel te hangen om de 500 mm | EB – eindvlak | K – koord
(standaard) met beginstuk 100 mm | RV – ritssluiting | VL – hoeveelheid lucht|
lus met kabelklemmen |
spanschroef met kabelklemmen

Artikelcode

Variant

Omschrijving

ZQA-X-011-A-11

Staal PVC

metalen delen verzinkt

ZQA-X-012-A-21

V4A

metalen delen roestvrij staal standaard

ZQA-X-013-A-22

V4A

metalen delen roestvrij staal versterkt
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Montagehandleiding EQA/ZQA kabelophanging
Plafond
plafondbevestiging (op de plaats van installatie)

ophangbeugel

minstens om de 5 m

2 kabelklemmen

Wand

2 kabelklemmen

kabel
45 mm

muurhaak
(op de plaats
van installatie)

spanschroef
kabelspanner M5

muurhaak lus
(op de plaats
van installatie)

Wand

TLS

Spanschroef kabelspanner

Kabelklem

Haken
Clips (kunstof)
(Kunststoff) Spanband (roestvrij
staal)

Spanband met
roestvrij stalen spanratel

Vóór de montage: Controleer de inhoud van het pakket aan de hand van de pakbon. Pak de textiele luchtverdeelslangen (LVS) uit op een schone plaats, om
uitwendige vervuilingen bij de installatie te vermijden. De producten zijn uitsluitend vervaardigd voor toepassingsgebieden die in de technische catalogus of
in de brochure zijn voorgesteld.
Kabelmontage: Installeer de staalkabel en de ophangbeugels (om de 5 m) op de gewenste hoogte conform de volgende schematische tekening. Bij ZQA
worden twee staalkabels parallel geïnstalleerd. De afstand van de parallelle staalkabels is gelijk aan de diameter van de LVS.
Montage van de LVS:
Schakel de airconditioning uit tijdens de montage en werk volgens de tekening. Hang de LVS met de clips aan de staalkabel. Wanneer er meerdere LVS voor
een bepaalde positie zijn, werk dan op volgorde van de nummers. U vindt de nummers op de ingenaaide etiketten (1.1, 1.2, … of 3.1, 3.2, …). Het eerste
nummer geeft de aansluiting aan de airconditioning aan. Verbind vervolgens de LVS met de ritssluitingen, nadat deze aan de staalkabel is gehangen. Ten slotte
verbindt u het aansluitstuk met de airconditioning door middel van de spanband.
De montage mag alleen gebeuren bij uitgeschakelde airconditioning en conform de montagetekeningen

Materialen kabelmontage
Bestanddelen montagemateriaal

EQA
eenzijdige ophanging (Ø < 500 mm)

ZQA
tweezijdige ophanging (Ø > 500 mm)

Kabel

PVC ommantelde staalkabel
of roestvrij stalen kabel
Aantal: 1 Stk.
Diameter: 2 mm / 3 mm
Lengte: LVS-lengte + 3 m

PVC ommantelde staalkabel
of roestvrij stalen kabel
Aantal: 2 Stk.
Diameter: 2 mm / 3 mm
Lengte: LVS-lengte + 3 m per Rail

Spanschroef

M5 /M6
verzinkt/roestvrij staal 1 Stk.

M5 /M6
verzinkt/roestvrij staal 2 Stk.

Kabelklemmen

M3/M4
verzinkt/roestvrij staal 4 Stk.

M3/M4
verzinkt/roestvrij staal 8 Stk.

Spanband
(alt. spanriem A)
(alt. spanriem B)
Ophangbeugel

9 mm roestvrij stalen band met klap-slangbeugel
(roestvrij stalen spanratel met 20 mm polyesterband)
(spuitgietklem met 20 mm polyesterband)
Kabel: (zoals hierboven) incl. kabelklem,
haak van kunststof en oog
Lengte: 1 m
Aantal: 1 Stk. per 5 m

Kabel: (zoals hierboven) incl. kabelklem,
haak van kunststof en oog
Lengte: 1 m
Aantal: 2 Stk. per 5 m
Vlint
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4

Railsysteem – hangende rail

EQA – hangende rail met glijders
Plafond
B

AB

maximaal 2000 mm

hangende rail

70 mm

VL (m3 /h)
Wand

EB
RV

K
standaard 100 mm

RV
standaard 5000 mm

Wand

RV
standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

AB – ophangbeugels (om de 2m; 1 meter lengte variabel; op wens langer) | B – snoeren met glijder om in te hangen in de hangende rail om de 500 mm
| EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm | RV – ritssluiting | VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

Omschrijving

EQA-X-021-B-31

ALU

Ophangbeugel met staalkabel PVC-ommanteld

EQA-X-021-B-41

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 2 mm

EQA-X-021-B-42

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 3 mm

EQA-X-021-B-51

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 verzinkt

EQA-X-021-B-52

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 verzinkt

EQA-X-021-B-53

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 roestvrij staal

EQA-X-021-B-54

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 roestvrij staal

EQA-X-022-B-41

V4A

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 2 mm

EQA-X-022-B-42

V4A

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 3 mm

EQA-X-022-B-53

V4A

Draadstang-ophangbeugel M6 roestvrij staal

EQA-X-022-B-54

V4A

Draadstang-ophangbeugel M8 roestvrij staal
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EQA – hangende rail met inschuifprofielen
Plafond
KD

maximaal 2000 mm

AB

hangende rail

40 mm

VL (m3 /h)
EB

Wand
RV

K
standaard 100 mm

RV
standaard 5000 mm

Wand

RV
standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

AB – ophangbeugels (om de 2m; 1 meter lengte variabel; op wens langer) | EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm
|K – inschuifprofiel Ø 8 mm| RV – ritssluiting | VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

Omschrijving

EQA-X-021-C-31

ALU

Ophangbeugel met staalkabel PVC-ommanteld

EQA-X-021-C-41

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 2 mm

EQA-X-021-C-42

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 3 mm

EQA-X-021-C-51

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 verzinkt

EQA-X-021-C-52

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 verzinkt

EQA-X-021-C-53

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 roestvrij staal

EQA-X-021-C-54

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 roestvrij staal

ZQA – hangende rail met glijders
Plafond
B

maximaal 2000 mm

AB

70 mm

Wand

VL (m3 /h)
EB
RV

K
standaard 100 mm

RV
standaard 5000 mm

Wand

RV
standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

AB – ophangbeugels (om de 2m; 1 meter lengte variabel; op wens langer) | B – snoeren met glijder om in te hangen in de hangende rail om de 500 mm
| EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm | RV – ritssluiting | VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

Omschrijving

ZQA-X-021-B-31

ALU

Ophangbeugel met staalkabel PVC-ommanteld

ZQA-X-021-B-41

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 2 mm

ZQA-X-021-B-42

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 3 mm

ZQA-X-021-B-51

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 verzinkt

ZQA-X-021-B-52

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 verzinkt

ZQA-X-021-B-53

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 roestvrij staal

ZQA-X-021-B-54

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 roestvrij staal

ZQA-X-022-B-41

V4A

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 2 mm

ZQA-X-022-B-42

V4A

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 3 mm

ZQA-X-022-B-53

V4A

Draadstang-ophangbeugel M6 roestvrij staal

ZQA-X-022-B-54

V4A

Draadstang-ophangbeugel M8 roestvrij staal
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ZQA – hangende rail met inschuifprofielen
Plafond
AB

maximaal 2000 mm

KD

40 mm

Wand

VL (m3 /h)

EB
RV

K
standaard 100 mm

RV
standaard 5000 mm

Wand

RV
standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

AB – ophangbeugels (om de 2m; 1 meter lengte variabel; op wens langer) | EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm
| KD –inschuifprofiel Ø 8 mm | RV – ritssluiting | VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

Omschrijving

ZQA-X-021-C-31

ALU

Ophangbeugel met staalkabel PVC-ommanteld

ZQA-X-021-C-41

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 2 mm

ZQA-X-021-C-42

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 3 mm

ZQA-X-021-C-51

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 verzinkt

ZQA-X-021-C-52

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 verzinkt

ZQA-X-021-C-53

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 roestvrij staal

ZQA-X-021-C-54

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 roestvrij staal
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DQA – hangende rail met glijders
Q
Plafond
AB

maximaal 2000 mm

70 mm

Wand

VL (m3 /h)

EB
RV

K

RV

RV

standaard 5000 mm

standaard 100 mm

standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

AB – ophangbeugels (om de 2m; 1 meter lengte variabel; op wens langer) | EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm
| RV – ritssluiting | Q – dwarsverstevigingen minstens om de 1000 mm| VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

Omschrijving

DQA-X-021-B-31

ALU

Ophangbeugel met staalkabel PVC-ommanteld

DQA-X-021-B-41

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 2 mm

DQA-X-021-B-42

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 3 mm

DQA-X-021-B-51

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 verzinkt

DQA-X-021-B-52

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 verzinkt

DQA-X-021-B-53

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 roestvrij staal

DQA-X-021-B-54

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 roestvrij staal

DQA-X-022-B-41

V4A

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 2 mm

DQA-X-022-B-42

V4A

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 3 mm

DQA-X-022-B-53

V4A

Draadstang-ophangbeugel M6 roestvrij staal

DQA-X-022-B-54

V4A

Draadstang-ophangbeugel M8 roestvrij staal

DQA – hangende rail met inschuifprofielen
Q
Plafond
AB
40 mm

VL (m3 /h)
Wand

EB
RV

K
standaard 100 mm

RV
standaard 5000 mm

RV
standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

AB – ophangbeugels (om de 2m; 1 meter lengte variabel; op wens langer) | EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm
| RV – ritssluiting | Q – dwarsverstevigingen minstens om de 1000 mm| VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

Omschrijving

DQA-X-021-C-31

ALU

Ophangbeugel met staalkabel PVC-ommanteld

DQA-X-021-C-41

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 2 mm

DQA-X-021-C-42

ALU

Ophangbeugel met roestvrij stalen kabel 3 mm

DQA-X-021-C-51

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 verzinkt

DQA-X-021-C-52

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 verzinkt

DQA-X-021-C-53

ALU

Draadstang-ophangbeugel M6 roestvrij staal

DQA-X-021-C-54

ALU

Draadstang-ophangbeugel M8 roestvrij staal
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Montagehandleiding EQA/ZQA Hangende rail ALU
plafond
inschuifprofielen of
glijders

ophangbeugel

23 mm

hangende rail
28 × 26 mm

30 mm

maximaal om de 2 m

Wand

40 mm (inschuifprofielen)
70 mm (glijders)

Wand

6 mm

Richtlijnen t.b.v. monteren van de verschillende onderdelen

Toebehoren, optioneel verkrijgbaar

Montagerail verbindingsstuk voorzien van
4 voorgemonteerde inbusschroeven M5.
Inbussleutel SW 2,5 wordt standaard
meegeleverd.

Montageplaat t.b.v. bevestiging aan
het plafond t.b.v. de montage: 2 ×
voorboren d = 6mm.

2

1

3
4
5

1

Montagerail wordt in het
bevestigingsmateriaal geklikt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Montagerail (30 × 23 × 2000 mm)
Bevestigingsmateriaal t.b.v montagerail te monteren middels draadstangen of staalkabel
Montageplaat voor aan plafond
Montagerail verbindingsstuk voorzien van M5 × 8
Pees (bevestigd aan de luchtverdeelslang) of
Clipjes (bevestigd middels kabeltjes aan de luchtverdeelslang)

6
Vóór de montage: controleer de inhoud van het pakket aan de hand van de leverbon. Pak de textiele luchtverdeelslangen (LVS) uit op een schone plaats,
om uitwendige vervuilingen bij de installatie te vermijden. De producten zijn uitsluitend vervaardigd voor toepassingsgebieden die in de technische catalogus
of in de ondernemingsbrochure zijn voorgesteld.
Railmontage: Installeer de hangende rail en de ophangbeugels (min. om de 2 meter) op de gewenste hoogte volgens de schematische tekening. Bij EQA
wordt één hangende rail geïnstalleerd. Bij ZQA worden twee hangende rails parallel geïnstalleerd. De afstand van de parallelle hangende rails is gelijk aan
de diameter van de LVS.
Voor de montage wordt de volgende volgorde aanbevolen:
1. Installatie van de ophangbeugels met een maximale afstand van 2 meter. Al naargelang het soort ophanging moeten ofwel de plafondhaak en plug
(bij kabelophanging) of de schroefdraadstangen en pluggen (bij draadstangophanging) worden aangebracht. Plafondhaken / plug(gen) / draadstangen
moeten op de plaats van installatie worden aangebracht. Deze materialen worden meegeleverd.
2. Instellen van de gewenste lengte van de ophangbeugels.
3. De rails kan gedurende de montage in de ophangbeugels worden geklikt.
4. Verbinden van meerdere rails met de verbindingsstukken. Eerst schuift u het metalen verbindingsstuk in de bovenste geleiding. Daarna plaatst u het
verbindingsstuk in beide kanten en bevestigt deze met 4 inbusschroeven. Vervolgens centreert u het metalen verbindingsstuk aan de hand van de plaats
van de verbindingsnaad en bevestigt deze.
5. Glijders van de ophangbeugels / draadstangophanging in de rail leiden, positioneren en bevestigen.
6. Einddeksels op de railuiteinden steken.
Montage van de LVS:
Wanneer er meerdere LVS voor een bepaalde positie zijn, werk dan op volgorde van de nummers. U vindt de nummers op de ingenaaide etiketten (1.1,
1.2, … of 3.1, 3.2, …). Het eerste nummer geeft de aansluiting aan de airconditioning aan. Verbind vervolgens de LVS met de ritssluitingen, nadat deze aan
de staalkabel is gehangen. Ten slotte verbindt u het aansluitstuk met de airconditioning door middel van de spanband.
De montage mag alleen gebeuren bij uitgeschakelde airconditioning en conform de montagetekeningen.
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Montagehandleiding DQA Hangende rail ALU
Richtlijnen t.b.v. monteren van de verschillende onderdelen

Toebehoren, optioneel verkrijgbaar

Montagerail verbindingsstuk voorzien van
4 voorgemonteerde inbusschroeven M5.
Inbussleutel SW 2,5 wordt standaard
meegeleverd.

Montageplaat t.b.v. bevestiging aan
het plafond T.b.v. de montage: 2 ×
voorboren d = 6mm.

2

1

3
4
5

1

Montagerail wordt in het
bevestigingsmateriaal geklikt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Montagerail (30 × 23 × 2000 mm)
Bevestigingsmateriaal t.b.v montagerail te monteren middels draadstangen of staalkabel
Montageplaat voor aan plafond
Montagerail verbindingsstuk voorzien van M5 × 8
Pees (bevestigd aan de luchtverdeelslang) of
Clips (bevestigd middels kabeltjes aan de luchtverdeelslang)

6
Vóór de montage: controleer de inhoud van het pakket aan de hand van de leverbon. Pak de textiele luchtverdeelslangen (LVS) uit op een schone
plaats, zodat de slangen niet vervuild worden. De producten zijn uitsluitend vervaardigd voor toepassingsgebieden die in de technische catalogus of in de
ondernemingsbrochure zijn voorgesteld. Railmontage: Installeer de hangende rails op de gewenste hoogte conform de volgende schematische tekening. Bij
DQA worden twee hangende rails parallel geïnstalleerd. De afstand van de parallelle hangende rails is gelijk aan de diameter van de LVS.
Voor de montage wordt de volgende volgorde aanbevolen:
1. Installatie van de ophangbeugels met een maximale afstand van 2 meter. Al naargelang het soort ophanging moeten ofwel de plafondhaak en plug
(bij kabelophanging) of de schroefdraadstangen en pluggen (bij draadstangophanging) worden aangebracht. Plafondhaken / plug(gen) / draadstangen
moeten op de plaats van installatie worden aangebracht. Deze materialen worden meegeleverd.
2. Instellen van de gewenste lengte van de ophangbeugels.
3. De rails kan gedurende de montage in de ophangbeugels worden geklikt.
4. Verbinden van meerdere rails met de verbindingsstukken. Schuif het metalen verbindingsstuk in de bovenste geleiding. Leid het verbindingsstuk in beide
kanten en bevestig deze met 4 inbusschroeven. Centreer vervolgens het metalen verbindingsstuk aan de hand van de plaats van de verbindingsnaad
en bevestig.
5. Glijders van de ophangbeugels / draadstangophanging in de rail leiden, positioneren en bevestigen.
6. Einddeksels op de railuiteinden steken.
Montage van de LVS:
Wanneer er meerdere LVS voor een bepaalde positie zijn, werk dan op volgorde van de nummers. U vindt de nummers op de ingenaaide etiketten (1.1,
1.2, … of 3.1, 3.2, …). Het eerste nummer geeft de aansluiting aan de airconditioning aan. Verbind vervolgens de LVS met de ritssluitingen, nadat deze aan
de staalkabel is gehangen. Ten slotte verbindt u het aansluitstuk met de airconditioning door middel van de spanband.
De montage mag alleen gebeuren bij uitgeschakelde airconditioning en conform de montagetekeningen.
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Materialen railmontage aluminium
Bestanddelen montagemateriaal

EQA
eenzijdige ophanging (Ø < 500 mm)

ZQA , DQA
tweezijdige ophanging (Ø > 500 mm)

Rail

Soort rail: aluminium (geanodiseerd of
poedergecoat)
Kleur: Alu Aantal: 1st.
Breedte: 23 mm
Hoogte: 30 mm

Soort rail: aluminium (geanodiseerd of
poedergecoat)
Kleur: Alu Aantal: 2 st.
Breedte: 23 mm
Hoogte: 30 mm

Railverbindingsstuk

Verbindingsstuk van Alu 1 st.

Verbindingsstuk van Alu 2 st.

Ophangbeugel

• met PVC ommantelde staalkabel
• met roestvrij stalen kabel
• voorbereid voor ophanging met
draadstangen
(standaard: M6; alternatief: M8)

• met PVC ommantelde staalkabel
• met roestvrij stalen kabel
• voorbereid voor ophanging met
draadstangen
(standaard: M6; alternatief: M8)

Spanband

zie 7.3.1

zie 7.3.1

Einddeksel

van kunststof 2 st.

van kunststof 4 st.
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Montagehandleiding EQA/ZQA Hangende rail ALU
ophangbeugel

Plafond

maximaal om de 2 m

28 mm

28 mm

Wand

Wand

11mm

70 mm (glijders)

Draadstang M8 (V4A)

hangende rail
28 × 28 mm

Oogschroef M8 (V4A)
(kabelophangbeugel
standaard lengte 1 m)

Verbindingsplaten met schroeven

Vóór de montage: controleer de inhoud van het pakket aan de hand van de leverbon. Pak de textiele luchtverdeelslangen (LVS) uit op een schone
plaats, zodat de slangen niet vervuild worden. De producten zijn uitsluitend vervaardigd voor toepassingsgebieden die in de technische catalogus of in de
ondernemingsbrochure zijn voorgesteld. Railmontage: Installeer de hangende rails op de gewenste hoogte conform de volgende schematische tekening. Bij
DQA worden twee hangende rails parallel geïnstalleerd. De afstand van de parallelle hangende rails is gelijk aan de diameter van de LVS.
Voor de montage wordt de volgende volgorde aanbevolen:
1. Installatie van de ophangbeugels met een maximale afstand van 2 meter. Al naargelang het soort ophanging moeten ofwel de plafondhaak en plug (bij
kabelophanging) of de schroefdraadstaven en pluggen (bij draadstangophanging) worden aangebracht. Plafondhaken / plug(gen) / draadstangen moeten
op de plaats van installatie worden aangebracht. Deze materialen worden meegeleverd.
2. Instellen van de gewenste lengte van de ophangbeugels.
3. Verbinden van meerdere rails met de verbindingsplaten en schroeven.
4. Glijders van de ophangbeugels / draadstangophanging in de rail leiden, positioneren en bevestigen.
Montage van de LVS:
Wanneer er meerdere LVS voor een bepaalde positie zijn, werk dan op volgorde van de nummers. U vindt de nummers op de ingenaaide etiketten (1.1,
1.2, … of 3.1, 3.2, …). Het eerste nummer geeft de aansluiting aan de airconditioning aan. Verbind vervolgens de LVS met de ritssluitingen, nadat deze aan
de staalkabel is gehangen. Ten slotte verbindt u het aansluitstuk met de airconditioning door middel van de spanband.
De montage mag alleen gebeuren bij uitgeschakelde airconditioning en conform de montagetekeningen.
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Montagehandleiding DQA Hangende rail V4A
ophangbeugels

Plafond

maximaal om de 2 m

glijders

hangende rail
28 × 28 mm

28 mm

28 mm

Wand

Wand

11mm

70 mm (glijders)

Draadstang M8 (V4A)

Oogschroef M8 (V4A)
Verbindingsplaten met schroeven
(kabelophangbeugel standaard lengte 1 m)

Vóór de montage: controleer de inhoud van het pakket aan de hand van de leverbon. Pak de textiele luchtverdeelslangen (LVS) uit op een schone plaats, om
uitwendige vervuilingen bij de installatie te vermijden. De producten zijn uitsluitend vervaardigd voor toepassingsgebieden die in de technische catalogus of in
de ondernemingsbrochure zijn voorgesteld. Railmontage: Installeer de hangende rails op de gewenste hoogte conform de volgende schematische tekening.
Bij DQA worden twee hangende rails parallel geïnstalleerd. De afstand van de parallelle hangende rails is gelijk aan de diameter van de LVS.
Voor de montage wordt de volgende volgorde aanbevolen:
1. Installatie van de ophangbeugels met een maximale afstand van 2 meter. Al naargelang het soort ophanging moeten ofwel de plafondhaak en plug (bij
kabelophanging) of de schroefdraadstaven en pluggen (bij draadstangophanging) worden aangebracht. Plafondhaken / plug(gen) / draadstangen moeten
op de plaats van installatie worden aangebracht. Deze materialen worden meegeleverd.
2. Instellen van de gewenste lengte van de ophangbeugels.
3. Verbinden van meerdere rails met de verbindingsplaten en schroeven.
4. Glijders van de ophangbeugels / draadstangophanging in de rail leiden, positioneren en bevestigen.
Montage van de LVS:
Wanneer er meerdere LVS voor een bepaalde positie zijn, werk dan op volgorde van de nummers. U vindt de nummers op de ingenaaide etiketten (1.1,
1.2, … of 3.1, 3.2, …). Het eerste nummer geeft de aansluiting aan de airconditioning aan. Verbind vervolgens de LVS met de ritssluitingen, nadat deze aan
de staalkabel is gehangen. Ten slotte verbindt u het aansluitstuk met de airconditioning door middel van de spanband.
De montage mag alleen gebeuren bij uitgeschakelde airconditioning en conform de montagetekeningen.

Materialen railmontage V4A
Bestanddelen montagemateriaal

EQA
eenzijdige ophanging (Ø < 500 mm)

ZQA , DQA
tweezijdige ophanging (Ø > 500 mm)

Rail

Soort rail: V4A-EdelStaal
Kleur: Staal
Aantal: 1 st.
Breedte: 28 mm
Hoogte: 26 mm

Soort rail: V4A-EdelStaal
Kleur: Staal
Aantal: 2 st.
Breedte: 28 mm
Hoogte: 26 mm

Railverbindingsstuk

Verbindingsstuk van V4A 1 st.

Verbindingsstuk van V4A 2 st.

Ophangbeugel

• met PVC ommantelde staalkabel
• met roestvrij stalen kabel
• voorbereid voor ophanging met
draadstangen
(standaard: M6; alternatief: M8)

• met PVC ommantelde staalkabel
• met roestvrij stalen kabel
• voorbereid voor ophanging met
draadstangen
(standaard: M6; alternatief: M8)

Spanband

zie 7.3.1

zie 7.3.1
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Railsysteem – plafondrail

EQA– plafondrail met glijders
Plafondbevestiging
Afstanden variëren al naargelang railtype van 250 - 1000 mm

DB DB DB DB
Plafond
B

65 mm

VL (m3 /h)
EB
RV

K
Wand

standaard 100 mm

RV
standaard 5000 mm

RV
standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

Wand

B – snoeren met glijder om in te hangen in de hangende rail om de 500 mm | EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm | RV –
ritssluiting | DB – plafondbevestiging min. om de 250 (PVC), 660 (ALU standaard), 750 (ALU deco), 1000 mm (V4A)| VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

EQA-X-031-B-00

ALU

EQA-X-034-B-61

ALU Deco

EQA-X-032-B-00

V4A

Omschrijving

EQA– plafondrail met inschuifprofielen
Plafondbevestiging
Afstanden variëren al naargelang railtype van 250 – 1000 mm

DB DB DB DB

KD
Plafond
30 mm

VL (m /h)
3

EB
RV

K
Wand

standaard 100 mm

RV
standaard 5000 mm

RV
standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

Wand

B – snoeren met glijder om in te hangen in de hangende rail om de 500 mm | EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm | RV –
ritssluiting | DB – plafondbevestiging min. om de 250 (PVC), 660 (ALU standaard), 750 (ALU deco), 1000 mm (V4A)| VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

EQA-X-031-C-00

ALU

EQA-X-034-C-61

ALU Deco
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ZQA– plafondrail met glijders
Plafondbevestiging
Afstanden variëren al naargelang railtype van 250 - 1000 mm

DB DB DB DB
Plafond
65 mm

B
VL (m3 /h)

Wand

EB
RV

K

RV

standaard 100 mm

RV

standaard 5000 mm

standaard 5000 mm

Wand

restlengte t.o.v. totale lengte

B – snoeren met glijder om in te hangen in de hangende rail om de 500 mm | EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm |
RV – ritssluiting | DB – plafondbevestiging min. om de 250 (PVC), 660 (ALU standaard), 750 (ALU deco), 1000 mm (V4A)| VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

ZQA-X-031-B-00

ALU standaard

ZQA-X-034-B-61

ALU deco

ZQA-X-032-B-00

V4A

Omschrijving

DQA– plafondrail met glijders
Plafondbevestiging
Afstanden variëren al naargelang railtype van 250 - 1000 mm

DB DB DB DB
Plafond
65 mm

VL (m3 /h)
EB
RV

K
Wand

RV
standaard 5000 mm

standaard 100 mm

RV
standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

Wand

EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm | RV – ritssluiting | DB – plafondbevestiging min. om de 250 (PVC), 660 (ALU standaard),
750 (ALU deco), 1000 mm (V4A)| VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

DQA-X-031-B-00

ALU standaard

DQA-X-034-B-61

ALU deco

DQA-X-032-B-00

V4A

Omschrijving

Vlint

46

DQA– plafondrail met inschuifprofielen
Plafondbevestiging
Afstanden variëren al naargelang railtype van 250 - 1000 mm

KD

DB DB DB DB
Plafond

30 mm

VL (m3 /h)
EB
RV

K
Wand

RV
standaard 5000 mm

standaard 100 mm

RV
restlengte t.o.v. totale lengte

standaard 5000 mm

Wand

EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm | KD – inschuifprofielØ 8 mm | RV – ritssluiting |
DB – plafondbevestiging min. om de 250 (PVC), 660 (ALU standaard), 750 (ALU deco), 1000 mm (V4A)| VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

DQA-X-031-C-00

ALU standaard

DQA-X-034-C-61

ALU deco

Omschrijving

VQA–plafondrail met inschuifprofielen
Plafondbevestiging
Afstanden variëren al naargelang railtype van 250 - 1000 mm

KD

DB DB DB DB
Plafond

30 mm

VL (m3 /h)
EB
RV

K

standaard 100 mm
standaard 5000 mm

RV

RV
standaard 5000 mm

restlengte t.o.v. totale lengte

Wand
Wand

EB – eindvlak | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm | KD – inschuifprofielØ 8 mm | RV – ritssluiting |
DB – plafondbevestiging min. om de 250 (PVC), 660 (ALU standaard), 750 (ALU deco), 1000 mm (V4A)| VL – hoeveelheid lucht

Artikelcode

Variant

VQA-X-031-C-00

ALU standaard

VQA-X-034-C-61

ALU deco
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Montagehandleiding EQA/ZQA plafondrail ALU standaard
schroeven

Plafond

minstens om de 660 mm

plafondrail ALU standaard
39 × 18 mm
glijders of inschuifprofielen

Wand

18 mm

39 mm

30 mm (inschuifprofielen)
65 mm (glijders)

6mm

Wand

offse

t 25 m

m

boorgroef

midden TLS

Bevestiging met schroef en plug (op de plaats van installatie)

Verbindingsstuk met inbusschroeven

Vóór de montage: controleer de inhoud van het pakket aan de hand van de leverbon. Pak de textiele luchtverdeelslangen (LVS) uit op een schone plaats,
om uitwendige vervuiling van de installatie te vermijden. De producten zijn uitsluitend vervaardigd voor toepassingsgebieden die in deze technische catalogus
zijn voorgesteld.
Railmontage: Installeer de plafondrail conform de volgende schematische tekening. Bij EQA wordt één plafondrail geïnstalleerd. Bij ZQA worden twee
plafondrails parallel geïnstalleerd. De afstand van de parallelle rails is gelijk aan de diameter van de LVS.
Voor de montage wordt de volgende volgorde aanbevolen:
1. Alleen bij EQA: Positie van de plafondrail aftekenen (in het midden langs LVS). Daarnaast verloop van de boorgroef (25 mm verplaatsing t.o.v. het
midden) markeren. Min. om de 660 mm een gat in de boorgroef boren en met schroeven (op de plaats van installatie) bevestigen. Op de plaats van
de verbindingsnaden telkens een schroef aanbrengen.
2. Alleen bij ZQA: Afstand (= diameter LVS) van de parallelle plafondrails aftekenen en min. om de 660 mm een schroef aanbrengen (zie 1).
3. LVS met de glijders / inschuifprofielen in de plafondrail leiden.
Montage van de LVS:
Wanneer er meerdere LVS voor een bepaalde positie zijn, werk dan op volgorde van de nummers. U vindt de nummers op de ingenaaide etiketten (1.1,
1.2, … of 3.1, 3.2, …). Het eerste nummer geeft de aansluiting aan de airconditioning aan. Verbind vervolgens de LVS met de ritssluitingen, nadat deze aan
de staalkabel is gehangen. Ten slotte verbindt u het aansluitstuk met de airconditioning door middel van de spanband.
De montage mag alleen gebeuren bij uitgeschakelde airconditioning en conform de montagetekeningen.
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Montagehandleiding DQA/VQA plafondrail ALU standaard
ø + 16 mm

½ ø + 38 mm

ø

offse

Boorafstand = ½ Ø +5 mm

½ Ø + 38 mm

½ø

Inschuifproﬁ elen = ½ ø + 30 mm

Glijders = ½ ø + 65 mm

DQA

VQA

½ø

Boorafstand = ½ ø +5 mm

Boorafstand = ø - 50 mm

t 25 m

boorgroef

m

midden TLS

Bevestiging met schroef en plug (op de plaats van installatie)

Verbindingsstuk met inbusschroeven

Vóór de montage: controleer de inhoud van het pakket aan de hand van de leverbon. Pak de textiele luchtverdeelslangen (LVS) uit op een schone plaats,
zodat uitwendige vervuiling van de installatie vermeden wordt. De producten zijn uitsluitend vervaardigd voor toepassingsgebieden, die in deze technische
catalogus zijn voorgesteld.
Railmontage: installeer de plafondrail en de snelspanners (min. om de 750 mm) conform de volgende schematische tekening. Bij DQA worden twee
plafondrails parallel geïnstalleerd. De afstand van de parallelle rails is gelijk aan de diameter van de LVS.
Voor de montage wordt de volgende volgorde aanbevolen:
1. Afstand van de plafondrails (= Ø LVS) aftekenen. Daarnaast boorafstand (25 mm verplaatsing) markeren.
2. Zie tekening
3. Minstens om de 660 mm een gat in de boorgroef boren en met schroeven (op de plaats van installatie) bevestigen. Op de plaats van de verbindingsnaden
telkens een schroef aanbrengen.
4. LVS met de glijders resp. de inschuifprofielen aanbrengen in de plafondrail.
Montage van de LVS:
Wanneer er meerdere LVS voor een bepaalde positie zijn, werk dan op volgorde van de nummers. U vindt de nummers op de ingenaaide etiketten (1.1,
1.2, … of 3.1, 3.2, …). Het eerste nummer geeft de aansluiting aan de airconditioning aan. Verbind vervolgens de LVS met de ritssluitingen, nadat deze aan
de staalkabel is gehangen. Ten slotte verbindt u het aansluitstuk met de airconditioning door middel van de spanband.
De montage mag alleen gebeuren bij uitgeschakelde airconditioning en conform de montagetekeningen.

Materialen plafondrail ALU standaard
Bestanddelen montagemateriaal

EQA
eenzijdige ophanging (Ø < 500 mm)

ZQA , DQA, VQA
tweezijdige ophanging (Ø > 500 mm)

Rail

Soort rail: aluminium (geanodiseerd of
poedergecoat)
Kleur: Alu Aantal: 1 st.
Breedte: 39 mm
Hoogte: 18 mm

Soort rail: aluminium (geanodiseerd of
poedergecoat)
Kleur: Alu Aantal: 2 st.
Breedte: 39 mm
Hoogte: 18 mm

Spanband

zie 7.3.1

zie 7.3.1
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Montagehandleiding EQA/ZQA Plafondrail V4A
schroef

plafond

minstens om de 1000 mm

28 mm

plafondrailV4A
28 × 28 mm

28 mm

glijders

Wand

Wand

70 mm (glijders)

11mm

Schroef en plug
op de plaats van
installatie

Schroef en plug
op de plaats van
installatie

Bevestiging met schroef en plug

Bevestiging met schroeven en deuvel

Vóór de montage: controleer de inhoud van het pakket aan de hand van de leverbon. Pak de textiele luchtverdeelslangen (LVS) uit op een schone plaats, om
uitwendige vervuiling van de installatie te vermijden. De producten zijn uitsluitend vervaardigd voor toepassingsgebieden, die in deze technische catalogus
zijn voorgesteld. Railmontage: Installeer de plafondrail met schroef en plug conform de volgende schematische tekening. Bij EQA wordt één plafondrail
geïnstalleerd. Bij ZQA worden twee plafondrails parallel geïnstalleerd. De afstand van de parallelle rails is gelijk aan de diameter van de LVS.
Voor de montage wordt de volgende volgorde aanbevolen:
1. Afstand van de plafondrails (= Ø LVS) aftekenen en min. om de 750 mm een plug voor de snelspanners aanbrengen. Op de plaats van de
verbindingsnaden moet telkens een plug worden aangebracht.
2. Snelspanners gelijk met het plafond monteren en de plafondrail inklikken. Gelieve rekening te houden met het volgende: 2.1. Verbindingsnaden van de
plafondrail ontbramen, opdat de glijders / inschuifprofielen goed glijden. 2.2. De neus (zie tekening hierboven) van de plafondrail moet telkens naar het
midden van de slang wijzen. 2.3. De hendels (zie tekening hierboven) van de snelspanners moeten naar buiten wijzen.
3. Alleen bij DQA met verbindingspijpstuk aan de voorkant: Inschuif profielen / glijders in de plafondrails schuiven.
4. Alleen bij DQA met verbindingspijpstuk aan de bovenkant: Eerst één kant in de plafondrail schuiven en het verbindingspijpstuk met spanband monteren.
Daarna de tweede plafondrail in de glijders / inschuifprofielen leiden en alles samen aan het plafond inklikken met de snelspanners.
5. Einddeksels op de railuiteinden steken.
Montage van de LVS:
Wanneer er meerdere LVS voor een bepaalde positie zijn, werk dan op volgorde van de nummers. U vindt de nummers op de ingenaaide etiketten (1.1,
1.2, … of 3.1, 3.2, …). Het eerste nummer geeft de aansluiting aan de airconditioning aan. Verbind vervolgens de LVS met de ritssluitingen, nadat deze aan
de staalkabel is gehangen. Ten slotte verbindt u het aansluitstuk met de airconditioning door middel van de spanband.
De montage mag alleen gebeuren bij uitgeschakelde airconditioning en conform de montagetekeningen.

Materialen plafondrail V4A
Bestanddelen montagemateriaal

EQA
eenzijdige ophanging (Ø < 500 mm)

ZQA , DQA
tweezijdige ophanging (Ø > 500 mm)

Rail

Soort rail: V4A-EdelStaal
Kleur: Staal
Aantal: 1 st.
Breedte: 28 mm
Hoogte: 26 mm

Soort rail: V4A-EdelStaal
Kleur: Staal
Aantal: 2 st.
Breedte: 28 mm
Hoogte: 26 mm

Railverbindingsstuk

Verbindingsstuk van V4A 1 st.

Verbindingsstuk van V4A 2 st.

Spanband

zie 7.3.1

zie 7.3.1
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Varianten met specia
Overgangen en vormstukken zijn altijd nodig wanneer de afmeting of vorm van het luchttoevoersysteem niet samenvalt met de diameter of
de vorm van de verbindende luchtverdeelslang. Door onze flexibele productie kunnen wij vrijwel elke overgang ongeacht de afmeting en
vorm van textiel passend maken. Uitvoeringen als bochten, conussen en broekstukovergangen zijn voor alle vormen toepasbaar.
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ale vorm
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Varianten met speciale vorm
Overgangen en conussen

Speciale vormstukken zoals bochten, conussen, etagen en overgangen zijn voor alle vormvarianten mogelijk. Een overzicht van mogelijke varianten geeft
de volgende tabel:
Naar vormvariant
½ Ø
Ø

Overgangen, etages en conussen
Ø>

Ø>

Vormvariant

500

mm

500

mm

-

ER

ED

-

RE

RR

RD

RV

DE

DR

DD

-

-

VR

-

-

Ø

½ Ø

Toepassingsvoorbeeld A:
Overgang type ER (hoekig op rond)
excentriciteit MV2

D
B
VL (m3 /h)

A

excentriciteit MV1

B

L

A – breedte | B – hoogte | D – diameter | L – lengte | MV – excentriciteit | VL – hoeveelheid lucht

A

Overgang

rond–hoekig

Climexx b.v.

Voor een vakkundige fabricage hebben wij een door de klant verstrekte technische tekening nodig. Deze dient als basis voor de optimale configuratie. Indien
nodig kunnen schematische tekeningen worden opgevraagd.
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Textiele luchtverdeelslangen met vormringen
Plafond
AB
maximaal 5000 mm

B

staalkabel

maximal l 5000 mm
maxima
45 mm

45 mm

VL (m3 /h)
Wand

EB
K

standaard 100 mm

RV

FR

RV

standaard 5000 mm

Wand

R
RV
V
Re s tlä ng e z ur G e s a mtlä ng e

standaard 5000 mm

AB – ophangbeugel (om de 5 m; 1 meter lengte variabel) | B – snoeren om in de kabel te hangen om de 500 mm FR – vormringen om
de 500 mm | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm | RV – ritssluiting | VL – hoeveelheid lucht |
lus met kabelklemmen |
spanschroef met kabelklemmen
Vormringen behouden de stabiliteit en vorm van ronde LVS (EQA/ZQA) bij lage druk (inwendige druk in de LVS). De vormringen zijn van roestvrij staal en
zijn in de LVS genaaid. Desgewenst kunnen de vormringen met klittenband aan de buitenkant worden bevestigd.

Textiele luchtverdeelslangen met spanschijven
Plafond

Si

VL (m3 /h)

L2
SB

Wand

L1

SP

L3

L1 – lengte LVS < 10.000 mm | L2 – lengte doorhang 1 % van L1 | L3 – lengte spankabel max. 5.000 mm | SB – spanschijf
| Si – lengteribbe | SP – spanband | |
lus met kabelklemmen |
spanschroef met kabelklemmen
Spanschijven behouden de stabiliteit en vorm van de varianten EQA/ZQA en DQA. Dit zorgt ervoor dat de luchtverdeelslang ongeacht de inwendige
luchtdruk zijn vorm behoudt. De spanschijf bestaat uit roestvrij staal of lasergesneden vezelmateriaal. Door middel van een staalkabel (V4A of PVCommanteld) wordt de textiele luchtslang door de spanschijf centrisch in de lengte gespannen. Voor de treksterkte is een lengteribbe in het aansluitstuk
noodzakelijk. Daardoor krijgt de LVS duurzaam de gewenste vorm.
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Verdelers

Verdelers zorgen er voor dat meerdere parallelle LVS-systemen op elkaar aangesloten kunnen worden. Er kan een willekeurig aantal in- en uitgangen
worden gekozen.
Toepassingsvoorbeeld A:
Verdeler voor aansluiting aan verdamper (met 2 ventilatoren) aan 3 LVS
EB

h

D3

D1
VL (m3 /h)

L1
L2

L4

uitblaasslangen

verdeler
luchtdicht resp.
mee uitblazend

L5

VL (m3 /h)
D1
K
standaard 100 mm

RV

D2

L3

D1 – diameter inlaat | D2 – diameter verdeler | D3 – diameter uitblaasslang | EB – eindvlak
h – hoogtesprong midden | K – koord (standaard) met beginstuk 100 mm | L1– lengte verdeler |
L3 – lengte uitblaasslang | L2, L4, L5 – afstand tot midden | RV – ritssluiting | VL – hoeveelheid lucht

Verdeler (rond)
Climexx b.v.

Toepassingsvoorbeeld B:
Verdeler met frontale aansluiting (fragment)
D1

K

V L (m 3 /h)

RV

EB
L1

verdeler
luchtdicht resp.
mee uitblazend

h

D3

uitblaasslangen
ook als D-slang
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Verdelers als Y-stuk

Y-stukken dienen voor de aansluiting van een LVS aan twee of meerdere ventilatoren. Het textiele materiaal laat geen lucht door.
L

D1
V L (m 3 /h)

L1

D2

D1
V L (m 3 /h)
RV

EB

D1 – diameter inlaat | D2 – diameter uitblaasslang | EB – eindvlak | L – lengte |
L1 – afstand tot midden | RV – ritssluiting | VL – ritssluiting

Verdeler (Y-stuk)
Climexx b.v.

Gelijkrichters

Gelijkrichters worden overal ingebouwd waar turbulenties in het textielkanaal klapperverschijnselen kunnen veroorzaken. Turbulenties ontstaan door
veranderingen van de stromingsdiameter of door verandering van de stromingsrichting (bijv. na bochten, T-stukken of smoorkleppen). Gelijkrichters
stabiliseren de luchtstroming. Ze worden ingebouwd tussen twee ritssluitingen. De inzet wordt aanbevolen vanaf een luchtsnelheid van >7 m/sec.

D

D

VL (m3 /h)

RV

D – diameter | RV – ritssluiting | VL – hoeveelheid lucht

Gelijkrichter
Climexx b.v.

Vlint

56

Combislang
De combislang maakt verwarmen en koelen in één systeem mogelijk. De omschakeling van circulatie- en verdringingsbeluchting gebeurt met
een (elektro-)mechanische actuator. De actuator stuurt aan de binnenkant van de luchtslang een beweeglijk membraan aan.
Daarbij bedekt het membraan afwisselend het bovenste en het onderste inwendige deel van de slang. Er is geen tussenstand mogelijk. Voor
de besturing van de servomotor voor de klep is een wisselcontact van 24 VAC noodzakelijk.

www.vlint.nl
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Combislang
1. functie: verwarmen
Stand beugel boven luchtuitlaat alleen
in de onderste helft via perforatie of
spleet

membranen

VL (m3 /h)

Verwarmen: onderste helft actief
perforatie

2. functie: koelen
stand beugel beneden luchtuitlaat
alleen in de bovenste helft via het
textielmateriaal

textielperforatie

Koelen: bovenste helft actief

VL (m3 /h)

Perforation

Het soort installatie is toepasbaar op een EQA of ZQA
Details combislang
Combi-TLS

Actuator

membranen
perforatie

servomotor
voor klep
polyestertextiel
met perforatie

Toepassingsvoorbeeld B:
Verdeler met frontale aansluiting (fragment)

www.vlint.nl

beweeglijk
membraam

lussen om
de beugel
in te hangen

beugel

staalbuis

Membrane
membranen
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Materialen
Er worden uitsluitend materialen van 100% polyester of PE-folie ingezet. Daarom zijn onze textiele luchtverdeelslangen goed bestendig
tegen omgevingsinvloeden (licht-/uv-straling/ micro-organismen/ insecten) en chemicaliën (zuren/logen/oplosmiddelen) en waarborgen ze
goede hygiëne.

www.vlint.nl
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Polyesterstoffen en polyethyleenfolie
Materiaaleigenschappen
Afkortingen

PES, PES-PU, PES-RR

PE-Folie

Soort

polyesterweefsel van speciaal garen

rasterversterkte PE-folie

Gewicht

130 g/m² – 300 g/m²

120 g/m²

Dikte

(0,5 – 0,6) mm

0,4 mm

Brandklasse (DIN 4102)

B1 (Trevira CS) und B2

B1

Temperatuurbestendigheid

B1: – 30 °C – + 80 °C
B2: – 40 °C – + 80 °C

–40 °C – + 80 °C

Luchtdoorlaatbaarheid

permeabiliteit TR 1– 7 bij
120 Pa: (0 – 2000 m³/m²)

Nee (zonder perforatie)
Ja (met perforatie, daardoor
luchtdoorlaat regelbaar)

Bijzondere eigenschappen

• gemakkelijk wasbaar
in de machine
• moeilijk ontvlambaar (B1)
• normaal ontvlambaar (B2)

• zeer scheurvast
• moeilijk ontvlambaar
• recycleerbaar
• ecologisch zonder bezwaar
• geen breken van de naad
• beperkt wasbaar

Geschikte standaard vormen

EQA/ZQA, DQA, VQA,
speciale vormvarianten

EQA/ZQA

De voordelen in één oogopslag

Polyestermateriaal
• lage instandhoudingskosten
• hoge herbruikbaarheid
• standaard oplossing voor bijna alle
toepassingen
• tochtvrije luchtuitlaat via
textielmateriaal
• aanvullende luchtuitlaat via perforatie
mogelijk

Polyethyleenfolie
• voordelige instapprijs
• niet alle standaard vormen mogelijk
• eenmalig gebruik
• luchtuitlaat alleen via perforatie =
doelgerichte luchtgeleiding
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Kleuren

Standaard zijn 6 kleuren conform RAL-kleurenkaart verkrijgbaar. Op wens zijn bovendien speciale kleuren leverbaar.
Kleuren
Basiskleur

Standaard kleuren

Naam

RAL-nr

Prijsklasse
A

Zuiverwit

9010

Ultramarijnblauw

5002

Meloengeel

1028

Lichtgeel

7035

Verkeersrood

3020

Zwart

9005

Speciale kleuren

B

Volgens RAL-tabel

C

Kleurtabel voor standaard kleuren

(De voorstelling kan al naargelang weergavemedium afwijken van het origineel, gelieve DIN RAL-kleurenwaaiers te gebruiken):

9010

9005
5002

1028

7035

3020

Elektrostatisch geleidend materiaal

Voor het afvoeren van elektrostatische ladingen wordt een speciale antistatische band (1 cm breedte) ingenaaid. De gemiddelde relatieve
oppervlakteweerstand bedraagt 0,67 × 106 Ohm/meter.
De persoon die door de klant voor de veiligheid is gemachtigd, moet onderzoek doen naar de geschiktheid.
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Diagrammen
Middels bijgeleverde diagrammen kan men bepalen bij welke luchthoeveelheid welke diameter geadviseerd wordt. Binnen het
donkerblauwe gedeelte wordt weergeven welke diameter wenselijk is voor een luchtverdeelslang.
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Diagrammen voor de vaststelling van de diameter van een EQA, ZQA

45 000

00

5
Ø<

Hoeveelheid lucht

m 3 /h

mm

00

5
Ø>

Instructie voor de configuratie:
Het rendabele bereik ligt tussen
5 m/s en 7 m/s (donkerblauwe vlak).

mm

Ø 1400

43 000
41 000
39 000
Ø 1300

37 000
35 000
33 000

Ø 1200

m 3 /h

29 000

2 500
Ø 1100

27 000

Hoeveelheid lucht

31 000

2 300
Ø 315

25 000

2 100

23 000

Ø 1000

21 000

1 900
1 700

19 000
Ø 900

1 500
Ø 250

17 000

1 300

15 000

Ø 800

13 000

1 100
Ø 200

900
Ø 710

11 000

700

9 000

Ø 630

Ø 150

500

7 000

300
Ø 100

Ø 500

5 000

100
Ø 400

4

3 000
Ø 315
Ø 250
Ø 200

1 000

Ø 100

4

5

6
Luchtsnelheid
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Diagrammen voor de vaststelling van de diameter van een DQA
Ø

m 3 /h

25 000

Hoeveelheid lucht

Instructie voor de configuratie:
Het rendabele bereik ligt tussen
5 m/s en 7 m/s (donkerblauwe vlak).

Ø 1500

23 000
21 000

m 3 /h

2 500
19 000

Ø 1300

Hoeveelheid lucht

Ø 1400

2 300
17 000
Ø 1200

2 100

15 000
Ø 1100

1 900
Ø 400

13 000
1 700
Ø 1000

11 000

1 500
9 000

Ø 900

7 000

Ø 800

1 300

Ø 710

5 000

Ø 630

3 000

Ø 315

1 100
900

Ø 500

1 000
4

5

6

7

8

m/s

Ø 400

700

Ø 315
Ø 250
Ø 200
Ø 100

500

Ø 250

Ø 200

Luchtsnelheid

300
100

Ø 100

4

5

6

7

8

m/s

Luchtsnelheid
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Diagrammen voor de vaststelling van de diameter van een VQA
½Ø

Instructie voor de configuratie:
Het rendabele bereik ligt tussen
5 m/s en 7 m/s (donkerblauwe vlak).

m 3 /h

13 000

Hoeveelheid lucht

½Ø

Ø 1500

12 000

m 3 /h

2 500

10 000
Ø 1300

Hoeveelheid lucht

Ø 1400

11 000

2 300

9 000
Ø 1200

8 000
7 000

2 100
1 900

Ø 1100

1 700

6 000
Ø 1000

1 500

5 000
Ø 900

Ø 500

1 300

4 000
Ø 800

3 000

1 100

Ø 710
Ø 630

2 000

900

Ø 400

Ø 500

1 000

700

Ø 400
Ø 250

4

5

6

7

8

Ø 100

m/s

Ø 315
Ø 200

Ø 315

500

Luchtsnelheid

Ø 250

300

Ø 200

100

Ø 100

4

5

6
Luchtsnelheid
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Diagrammen voor de vaststelling van de diameter van een combislang
koelen

verwarmen

Instructie voor de configuratie: Het
rendabele bereik ligt tussen 4,5 m/s
en 5 m/s (donkerblauwe vlak).

45 000
43 000

Ø 1500

Hoeveelheid
lucht

m 3 /h

1900
39 000

Ø 1400

Hoeveelheid
lucht

m 3 /h

41 000

Ø 315

1800

37 000
1700
35 000
1600
Ø 1300

33 000

1500
31 000
1400
29 000
Ø 1200

1300

27 000
Ø 250

1200
25 000
Ø 1100

1100

23 000
1000
21 000
Ø 1000

19 000

900
800

8

Ø 200

17 000
Ø 900

700

15 000
600
13 000

Ø 800

500

11 000
Ø 710

400

9 000
Ø 630

300

7 000
200
5 000

Ø 500

3 000

Ø 400

Ø 100

100

Ø 315

1 000

3

4

5

6

7

m/s

Luchtsnelheid

Ø 250
Ø 200
Ø 100

3

4

5

6

7

m/s

Luchtsnelheid
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Diagram voor de vaststelling van drukverliezen en de statische druk bij textiele
luchtverdeelslangen

De lijndiagram hieronder toont de statische drukken afhankelijk van de hoeveelheid lucht VL (per m2 en h) en de verschillende permeabiliteiten P1-P7.
De drukverliezen en statische drukken van LVS zijn afhankelijk van de volgende variabelen:
• totale hoeveelheid lucht GVL
• lengte L
• diameter Ø
Voor de vaststelling van de drukverliezen moet in een eerste stap de hoeveelheid lucht VL worden berekend aan de hand van de volgende formule:
GVL
A

VL =

=

GVL
Ø×π×L

met A = oppervlakte TLS

Daarna kan aan de hand van deze waarde en een geschikte permeabiliteitslijn het drukverlies geconstrueerd worden.

240

Statische druk [Pa]

Permeabiliteit van P1 – P7 (tot 1 000 m³/m²/h)

P1

P2

Optimale drukverliezen van LVS zijn
80 – 100 Pa.
Drukverliezen <80 Pa zijn technisch
mogelijk, daarbij kan het echter tot
plooivorming en vorminstabiliteit
komen.

P3

P4

220
200
180
1 6 5,0

160

P5

140
120

P6

9 8 ,7 100
80

GVL = 10.000 m³/h
L
= 10 m
Ø = 710 mm

VL= 448,6 m³/m²/h

6 9 ,1

P7

60
40

Als men nu een verticale
lijn construeert bij
VL = 448,6, dan kunnen
aan de snijpunten de
drukverliezen worden
afgelezen.
• ∆P bij P3= 165 Pa

20

• ∆P bij P4 = 98,7 Pa
Hoeveelheid lucht [m³/m²/h ]

100

200

300

400

500
448,6
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Voorbeeld:

600

700

800

900

1000

• ∆P bij P5= 69,1 Pa
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Onderhoud
Onze textiele luchtverdeelslangen zijn goed bestendig tegen omgevingsinvloeden (licht/UV-straling/micro- organismen/ insecten) en
chemicaliën (zuren/logen/oplosmiddelen).
Desalniettemin vergen textiele luchtverdeelslangen een individuele reinigingscyclus.
Vlint biedt onderhoudscontracten voor optimale instandhouding van uw textiele luchtverdeelslangen aan. Het planmatig demonteren,
reinigen, eventueel herstellen en monteren wordt volledig door eigen specialisten verzorgd.

www.vlint.nl
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Instandhouding en onderhoud
Instandhouding en onderhoud
De reinigingscyclus van luchtverdeelslangen is afhankelijk van:
•

de toepassing van de hygiënische voorschriften van de onderneming in de betreffende ruimte;

•

de zichtbare vervuilingsgraad;

•

drukverhoging in de textielluchtslang van >30 Pa op grond van de inzetvoorwaarden (vervuiling, defecte voorfiltering, omgevingsinvloeden,
partikelafscheiding enz.).

9.1 Washandleiding

Textiele luchtverdeelslangen kunnen met hulp van industriële wasmachines gewassen worden. Bij het wassen van
luchtverdeelslangen moet rekening worden gehouden met het volgende:
1.

Eén tot max. vier programma´s voor de fijne was met toevoeging van wasmiddel (bijvoorbeeld: desinfectie – hoofdwasmiddel
«Ecolab Eltra») volgens instructie van de fabrikant van het wasmiddel. Per wasbeurt ca. 15 min. bij max. 40 °C.

2.

Bij sterke vervuiling moeten de LVS aan de ritssluitingen gescheiden en omgeslagen worden (van binnen naar buiten keren).

3.

Bij sterk vervuild materiaal zijn meerdere tussenspoelingen noodzakelijk.

4.

Bij gebruik van desinfectiemiddelen als spoeladditieven moeten de behandelingsaanbevelingen van de fabrikanten in acht
worden genomen. Spoeladditieven op basis van chloor mogen niet gebruikt worden.

5.

Naspoelen moet gebeuren met zuiver warm water.

6.

Na het spoelproces mogen de LVS slechts licht kort gecentrifugeerd worden (in geen geval lang centrifugeren of drogen).
Daarna in vochtige toestand ophangen en indien mogelijk in de toepassing droog blazen.

Gelieve ook rekening te houden met de symbolen op de in de luchtslangen ingenaaide etiketten:
programma voor de fijne was op max. 40 °C
drogen niet mogelijk
bleken met chloor niet mogelijk

www.vlint.nl
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Wasservice
Vlint biedt onderhoudscontracten aan zodat uw textiele luchtverdeelslangen in optimale conditie blijven. We plannen dan periodiek een
reiniging waarbij we de demontage, reiniging en herinstallatie van de luchtsystemen geheel verzorgen. Bij schade of slijtage herstellen onze
specialisten de onderdelen.
Voordelen van periodiek reinigen:
•

Langere levensduur van het textiele luchtsysteem

•

Vermijden van storingen in het bedrijfsproces

•

Energiebesparing

•

Positieve invloed op arbo/ziekte situatie

•

Voldoen aan HACCP- en BRC-eisen

•

Optimale functionaliteit van het ventilatiesysteem

Speciale reinigingstechniek
De textiele luchtverdeelslangen bestaan in de meeste gevallen uit gewoven materiaal waarbij de lucht via de miljoenen kleine openingen in
het weefsel naar buiten stroomt. Feitelijk fungeert het materiaal daarbij als een filter waardoor er vervuiling zal ophopen aan de binnenzijde
van de luchtverdeelslangen. Dit leidt er toe dat het drukverschil en energieverbruik van de luchtverdeelslangen toeneemt. Het is daarom
van belang dat de textiele luchtverdeelslangen regelmatig worden gereinigd. HACCP-gerelateerde systemen, o.a. ten behoeve van de
voedingsmiddelenindustrie vereisen zeer frequent reinigingsbeurten. Het is van groot belang dat de reiniging op goede wijze wordt uitgevoerd.
Verkeerde reiniging door bijvoorbeeld onjuiste wasprogramma’s of wasmiddelen kan resulteren in beschadigingen van het materiaal, krimp,
ongelijkmatige reinheid of het verloren gaan van de brandwerendheid. Vlint heeft in samenwerking met een van de grotere industriële wasserijen
een wasprocedé ontwikkeld waarbij een grondige reiniging plaatsvindt met behoud van de originele materiaalkenmerken. Tevens kunnen we
een certificaat aanleveren ten behoeve van de reiniging, waarin de hoeveelheid gereinigde textiele luchtverdeelslangen staat vermeld, met
daarbij het wasprocede.

Wasservice
Wij nemen deze reiniging graag op ons en bieden ook een afhaal- en leverservice aan.
Onze dienstverleningen

Vakkundige voorbereiding en uitvoering van de wasbeurt al naargelang fabrikaat
(van alle fabrikanten van LVS)
• Snelle en zorgvuldige reiniging
• Controle op schade (gaten, scheuren enz.) en reparatie volgens afspraak
• Afhaling ter plaatse en desgewenst levering na reiniging
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Servicedienst
Vlint beschikt over een eigen servicedienst die is gespecialiseerd in de montage en demontage van textiele
luchtverdeelslangen.
Nieuwe montage
Voorafgaand aan de montage op locatie wordt bij Vlint een planning gemaakt en montagehoogten en -systemen in kaart gebracht, zodat de
montage in een kort tijdsbestek kan plaatsvinden. Bij renovatie worden aansluitingen op bestaande installaties en doorvoeringen op voorhand
bepaald en in eigen atelier vervaardigd.
Demontage
Wanneer de textiele luchtverdeelslangen gewassen of vervangen worden, is het van belang dat uw activiteiten in die bepaalde ruimte zo weinig
mogelijk hinder ervaren van deze montagewerkzaamheden. Onze monteurs zijn zeer ervaren in de montage van textiele luchtverdeelslangen
en kunnen in korte tijd systemen vervangen zonder productieprocessen onnodig te verhinderen.
Herstel
Door intensief gebruik van de textiele luchtverdeelslangen kunnen bepaalde delen beschadigd of versleten raken of moeten door wijzigingen
in de installatie componenten worden aangepast en passend worden gemaakt. Onze montagedienst zal zorg dragen voor vervanging en onze
confectieafdeling zal het herstel en de modificatie van de textiele componenten voor haar rekening nemen.
Meten
Ondanks goede voorfiltratie in het luchtaanvoersysteem kan het materiaal van het textiele luchtsysteem verzadigd raken.
Daarom bieden wij aan om het materiaal van het textiele luchtsysteem op permeabiliteit ofwel luchtdoorlaatbaarheid te laten testen.

www.vlint.nl
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Aanbestedingsteksten
Informatie voor aanbesteding en contractspecificaties
Aanbestedingsdocumenten, bestekregels of dienstgerelateerde specificaties zijn projectafhankelijk. Voor het ontvangen van persoonlijk advies
en / of specifieke informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail (info@vlint.nl) of telefonisch via: 088-88 77 144. Geef ons de
montagetechnische specificaties door. Wij zijn u graag van dienst.
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Opnameformulier en overige
Bedrijfsgegevens
Firma

Deb. nr

Straat

Contactpersoon

Postcode

Telefoon

Plaats

Fax

Datum

E-mail

Basisgegevens
Afmetingen ruimte (L×B×H) in
meter

Ruimtetemperatuur in °C

Ophanghoogte LVS in meter

Temperatuur koeling in °C

Luchtsnelheid in m/sec

Temperatuur verwarming in °C

Bedrijfigheid

uit

aan

toerengeregeld

Luchtbehandeling

verwarmen

koelen

Thermisch

Luchtbehandelingskast
Aantal

Type(n)

Luchthoeveelheid

Drukverschil
Voorfiltratie (F7)

ja

nee

Gegevens luchtverdeelslang
Standaardvorm

rond
halfrond
kwartrond

Brandklasse
B1
B2

Kleur
Standaard: wit RAL 9010
Standaard kleuren
Ultramarijnblauw RAL 5002
Meloengeel RAL 1028
Lichtgrijs RAL 7035
Verkeersrood RAL 3020
Zwart RAL 9005
Volgens RAL tabel

Soort van beluchting

Bronuitlaat Richtinggebonden
Perforatie
Nozzles
Gleuven Combinatie
(verwarmen & koelen)

Montagewijze
Staalkabel
(pvc – ommanteld)
Staalkabel
(edelstaal)
Draadstangen
Montagerail

Ophanging: eénzijdig
tweezijdig

RAL:

Posities
Positie 1

Positie 2

Positie 3

Aantal
Luchthoeveelheid
Doorsnede
Lengte
tekening zie layout
Opmerkingen

Vlint
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Zuiverheid. Dat is waar we voor staan. Met unieke
filtratieoplossingen, luchtverdeelsystemen en
klimaatkastrenovaties willen we in ieder gebouw een gezond
en prettig binnenklimaat creëren. We kijken goed om ons
heen en gaan voor een totaalaanpak. Met Vlint kunt u altijd
rekenen op een ‘360°-benadering’ waardoor woon- en
werkomgevingen optimaal zuiver blijven.
Het Vlint team

www.vlint.nl
www.vlint.nl

