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1. Tekstilinių ortakių ir difuzorių veikimas
Prihoda produktai naudojami dvejopai – tiek oro tiekimui (pernešimui), tiek oro paskirstymui konkrečioje vietoje.
Tiekiame dviejų tipų sistemas: 1) teigiamo slėgio paskirstymo sistemas (oro tiekimas) ir 2) neigiamo slėgio
(ištraukiamo/grįžtamo oro) ortakiai oro surinkimui iš patalpų.

1.1.

Oro tiekimas per difuzorių
Įeinantis oras (V žemiau rasite) patenka į difuzorių pro bet kurį galą arba per įeinantį adapterį, ir gali išeiti iš
difuzoriaus bet kuriuo šių būdų:

A - per pralaidų audinį
B - per mikroperforaciją – lazeriu iškirptas 200-400 µm skylutes audinyje
C - per perforaciją – lazeriu iškirptas skylutes, didesnes nei 4 mm
D - per mažas tekstilines tūtas
E - per dideles tekstilines tūtas
F - per adapterį – oras nukreipiamas į kitą sistemą
G - per išėjimą gale – oras nuvedamas į kitą sistemą

A

C
B

E
D

Oro išėjimas
per ortakio
galą

G

V

Oro tiekimas

F

Oro išėjimas per adapterį

Visada: V = A + B + C + D + E + G
Bet kuri A, B, C, D, E, F, G reikšmė gali būti nulis
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Oras tiekiamas per tekstilinius difuzorius naudojant bet kokio diametro lazeriu iškirptą perforaciją bet kurioje
ortakio perimetro vietoje. Derinimas perforacijos matmenų ir pozicijos leidžia kurti daugybę projektavimo
variacijų. Galimybių spektras prasideda nuo lėtos difuzijos ir tęsiasi iki oro tiekimo ilgiems atstumams. 200-400 µm
maža perforacija, vadinama mikroperforacija, yra sukurta lėtai oro difuzijai. Mūsų naudojamos 4mm diametro ar
didesnės angos, vadinama perforacija, skirtos tiesioginiam oro tiekimui. Apskaičiuojant oro tiekimo atstumą, yra
atsižvelgiama į tiekiamo oro ir aplinkos temperatūrinius skirtumus.

Tekstiliniai difuzoriai yra universali oro paskirstymo priemonė ir apima visą spektrą oro tiekimo modelių. Reikiamą oro paskirstymą mes pasiekiame teisingai pasirinkdami oro išleidimo būdą. Galime derinti oro išleidimo
būdus viename bet kokio modelio difuzoriuje.

Oro srauto pasiekiamumas pro tekstilinius difuzorius
Mažos tūtos

Perforacija

Kryptinga
mikroperforacija

Vienoda
mikroperforacija

0,2 m/s

0-3 m

0 - 1,5 m

Didelės tūtos

4 - 15 m

10 - 30 m

3 - 12 m

0,2 m/s

0,2 m/s
0,2 m/s

0,2 m/s

Oro tėkmės atstumas kinta priklausomai nuo esamo statinio slėgio ir temperatūrų skirtumo.
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Oro greitis skirtinguose ortakio atstumuose gali būti skaičiuojamas mūsų asmenine sukurta programa, kuri nuolat
tobulinama atsižvelgiant į visas projektavimo naujoves. Tai apima teigiamą slėgį ortakyje, oro išėjimo angų poziciją
ir matmenis, ir temperatūrinius skirtumus. Tais atvejais, kai oro greitis negali būti tiksliai apskaičiuotas programos
(pvz., dėl sudėtingos kelių oro srautų sąveikos), mes galime pateikti šiuos skaičiavimus naudojant mūsų Fluent
programą.
Oro srauto modelis, sukurtas PRIHODA projektavimo
programa

Oro srauto modelis, sukurtas Prihoda naudojant
FLUENT programą

Apskritai, Prihoda tekstiliniuose difuzoriuose oro tėkmės greitis yra panašus kaip ir tradiciniuose ortakiuose. Didžiausią greitį ortakiuose lemia aerodinamika, kuri priklauso nuo panaudojimo vietos. Dar greitis apribojamas dėl
srautų svyravimų, kas sukelia audinio vibraciją. Būtina įvertinti statinį slėgį ir audinio svorio vertes.
Oro srauto modelių pavyzdžiai, sukurti naudojant dūmų testą PRIHODA R&D centre

Vienoda mikroperforacija

Kryptinga mikroperforacija

Kryptinga mikroperforacija - dešinėje

Kryptinga perforacija

Oro išejimo angos uždarymas perforacijos budu

Mažos tūtos
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1.2.

Oro surinkimas į neigiamo slėgio (ištraukimo) ortakį
Oro surinkimui į ištraukiamą ortakį naudojama perforacija.

Oro išėjimas per adapterį

Oro įėjimas per perforaciją
Oro išėjimas

1.3.

Oro tiekimas ortakiais
Nepralaidaus audinio ortakiais arba izoliuotais ortakiais oras keliauja į paskirties vietą BE difuzijos. Mes turime
techines galimybes projektuoti ir gaminti atšakas, posūkius, ir kitas jungtis reikiamai situacijai pagal erdvės
poreikius.

6

www.prihoda.com

Individualūs ortakiai ir difuzoriai

2. Prihoda produkcijos svarbiausios
charakteristikos

TIK TEIGIAMAM SLĖGIUI

Skerspjūvis

VIRŠSĖLGIUI IR NEIGIAMAM SLĖGIUI

2.1.

C

APVALUS

Įprasta forma, lengvai prižiūrima, labiausiai
rekomenduojama

H

PUSAPVALIS

Naudojamas kur yra nepakankamai vietos
apvaliam difuzoriui ir taip pat dėl estetinių
priežasčių

Q

KETVIRTINIS

Naudojamas kur yra nepakankamai vietos
apvaliam difuzoriui, dėl estetinių priežasčių
ir jeigu difuzorius montuojamas patalpos
kampe

SG

SEGMENTINIS

Naudojamas kur yra nepakankamai vietos
pusapvalės formos difuzoriui

SC

SEKTORINIS

Naudojamas kuomet dėl patalpos kampų
montuojamos skirtingos formos sektorinės
dalys

S

STAČIAKAMPIS

Ši forma naudojama tik su specialiais laikikliais
mažiausiai visuose ortakio kampuose

T

TRIKAMPIS

Ši forma montuojama įtempimo būdu
pakabinant svorį apatiniame ortakio kampe

Mes taip pat galime jungti skirtingų formų ortakius.
Beje stačiakampės ir trikampės ortakių formos iš dalies deformuojasi išpučiant ortakius, dėl teigiamo arba neigiamo slėgio ir audinio lankstumo.
Ketvirčio formos difuzorius

www.prihoda.com
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2.2.

Matmenys
Mes gaminame tekstilinius ortakius ir difuzorius
įvairių matmenų nuo 100mm iki 2000 mm, kiekvienas
produktas projektuojamas pagal tam tikrus reikalavimus.
Ortakių įvadai ir sujungimai visada gaminami
10-15 mm didesni nei nurodytas dydis/diametras
paprastai jungčiai, kad palengvinti ortakių sujungimą.
Įprasti gaminami matmenys (galimi ir kiti matmenys):
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

2.3.

Forma

Matmenys (reikšmė A,B)

apvalus

diametras (A)

pusapvalis

diametras (A)

ketvirtinis

spindulys (A)

segmentinis

plotis, aukštis (A,B)

sektorinis

spindulys (A)

stačiakampis

kraštinių ilgiai (A,B)

trikampis

pagrindas, aukštis (A,B)

Ilgis
Tekstilinių ortakių ir difuzorių ilgis parenkamas atsižvelgiant į vietos galimybes.
Mes galime gaminti tekstilinius difuzorius tiekti tą patį oro kiekį tiek trumpu, tiek ilgu ortakiu, tikslus projektavimas
priklauso nuo audinio rūšies, perforacijos modelio ir slėgio sistemoje.
ĮPRASTOS DALYS IR ILGIAI

C
B
A
A - Pradžia (briauna / užtrauktukas) – ilgis 100mm - 200mm
B - Tęstinė dalis (užtrauktukas / užtrauktukas) – ilgis 5000mm –10000mm, siekiant sukurti reikiamą
ortakio ilgį, šios dalys dauginamos
C - Baigtinė dalis (užtrauktukas / galas) – ilgis nuo 100mm iki 11000mm
- Atskiros dalys yra sujungiamos užtrauktukais; užtrauktukų kiekis (arba atstumas tarp jų) yra neribojamas ir gali būti
pasirenkamas kliento.
- Tik bendras ilgis mm (A + B + C) yra nurodomas specifikacijoje, gamybos metu ortakiai ir difuzoriai yra dalinami į
atskiras dalis.
Ilgas apvalus difuzorius
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2.4.

Slėgis
Slėgio nuostoliai tekstiliniuose ortakiuose ir difuzoriuose
yra labai panašūs, kaip ir tradiciniuose ortakiuose.
Skaičiuojant sudėtingas tekstilines sistemas naudojami
metodai analogiški metaliniams ortakiams. Minimalus
reikalingas statinis slėgis, kad palaikyti ortakio formą
priklauso nuo naudojamo audinio svorio. Naudojant
lengvus audinius – slėgis 20 Pa, naudojant vidutinio
svorio ar sunkius audinius – 50 Pa. Tradiciniuose
ortakiuose išilgai krentant greičiui, slėgio paskirstymas
yra skirtingas nei tekstiliniuose difuzoriuose. Prašome
susisiekti su mumis, kad patikrinti jūsų tekstilines
paskirstymo sistemas.

2.5.

Slėgio paskirstymas tekstiliniuose difuzoriuose

Galimi Pabaigų pakeitimai
F

PRADŽIA (SU UŽTRAUKTUKU)

H

SIŪLĖ (BE UŽTRAUKTUKO)

100-200 mm

WOUT

B

S

IŠORINĖ BRIAUNA

UŽDARA PABAIGA

WIN

Z

VIDINĖ BRIAUNA

UŽTRAUKTUKAS

SUSIUVIMAS

www.prihoda.com
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3. Montavimas

10

Montavimas
Nr.

Skersinis shemos pjūvis

0

Be pakabinimo elementų ir kabliukų ar prailgintų
juostelių

Pakabinimo tipas

Papildomi priedai
(žiūrėti paveikslėlius žemiau)

1

viela

D, F, K, M

2

viela

D, F, K, M

3

Profilis, Velcro
juostelė

A, B, C, G, J, L, H

4

profilis

B, C, G

5

Pakabinamas
profilis

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

6

Pakabinamas
profilis

A, C, G, I, D, E, F, K, L, M

7

įtempimas

D, F, H
gali būti pridedamas prie visų montavimo tipų

8

profilis, velcro
juostelės

A (visada naudojamas trikampei ortakių formai), B, C, G, L, H, J

9

profiliai

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

10

profiliai

A, L

11

profiliai

A, E, K, L, M

N
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Kabliukai

Aliuminio profilis

Plastiku dengta viela (cink.) ir
cinkuoti montavimo elementai

Standi apsiūta juostelė
(A)

Plastiko profilis
(B)

Aliuminio profilis su kabliukais
(C)

A
Plastiku dengta viela ir nerūdijančio plieno m. e. ( D, F )

B
Strypinė pakaba
(E)

D, F
Nerūdijančio plieno profilis
(G)

Profilių sujungėjai

E
Uždaros pabaigos įtempėjas
(H)

G
Velcro juosta
(J)

Sustiprintas aliuminio profilis
(I)

H
Cinkuota grandinė
(K)

J
Gripple laikikliai – viršutinės dalys
(M)

M

www.prihoda.com

C

I
Srieginiai įtempėjai profilyje
(L)

K
Gripple laikikliai – apatinė dalis
(M)

L
Arkiniai profilių laikikliai
(N)

M

N
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4. Konstrukcija
Mes turime pasiūlymą kiekvienai situacijai. Viskas yra išbandyta mūsų kvalifikuotų kūrėjų modernioje testavimo
kameroje. Visi produktai gaminami pagal užsakymą, mes esame pasiruošę patenkinti jūsų konkrečius reikalavimus
įrangai ar projektui, kurie nėra čia aprašyti. Nesivaržydami kreipkitės.

4.1.

Specialios paskirties produktai
Membraninis difuzorius

Difuzoriai skirti dviems oro tiekimo būdams

Dviejų tipų difuzoriai yra sujungti į vieną produktą. Membranos atvartas yra lengvo nepralaidaus audinio,
pasiūto išilgai ortakio. Membranos galas yra pritvirtintas prie atvarto, kuris yra valdomas varikliu arba rankiniu
būdu. Šildymo atveju variklis membraną pakelia į viršų uždengiant vėsinimo difuzorių ir oras tiekiamas per
šildymo perforaciją apačioje ortakio. Vėsinimo atveju membrana nuleidžiama į ortakio apačią uždengiant šildymo
perforaciją ir taip šaltas oras tiekiamas per perforaciją ortakio viršuje. Membrana leidžia naudoti du skirtingus
difuzijos metodus viename ortakyje.
Šildymas

ATVARTAS
Naudojamas norint perjungti skirtingus rėžimus.
Pagamintas iš klasikinio Classic (PMS/NMS) arba aukštos
kokybės Premium (PMI/NMI) audinio, atsižvelgiant į
ortakio specifikaciją; vidiniai kaiščiai ir išorinis rėmas
pagaminti iš cinkuoto plieno. Ilgis 400mm. Atvartas
prijungtas prie variklio 220V arba 24V, arba perjungiamas
rankiniam valdymui.
Detalus vaizdas atvarto su varikliu

Šaldymas

DIFUZORIUS
Membrana visuomet yra uždengusi vieną difuzoriaus
pusę, kita pusė palikta atvira oro tėkmei

Membraninio difuzoriaus schema
membrana

vėsinimo mikroperforacija

šildymo
perforacija
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Neigiamo slėgio ortakiai

Tekstiliniai ortakiai oro ištraukimui

Šie ortakiai tiekiami trikampės arba stačiakampės
formos. Kadangi naudojamas audinys turi būti įtemptas
oro ištraukimui, įtempimui naudojamos pakabinamų
profilių kombinacijos, įtempiami varštai ir sriegiai. Oras
į ortakį įtraukiamas per perforaciją, kuri gali būti bet
kurioje pusėje išilgai ortakio. Siekiant užtikrinti vienodą
oro ištraukimą, galima reguliuoti perforacijos diametrą
arba perforacijos intensyvumą palaipsniui per visą
ortakio ilgį. Naudojame neigiamo slėgio ortakius, kur
reikalingas kruopštus valymas. Neigiamo slėgio ortakis
lengvai atskiriamas nuo laikymo sistemų, užtrauktukų
pagalba suskirstomi į mažesnes dalis skalbimui. Jeigu
naudojamas NMI audinys (kurio sudėtyje yra sidabro
dalelių), tuomet ortakis yra antibakterinis.

Stačiakampis tekstilinis neigiamo slėgio ortakis su
tvirtinimo profiliais

SVARBU: gamyboje naudami tik nepralaidus klasikinis NMS,
aukštos kokybės Premium NMI ir tvirtas Durable NMR audiniai

Izoliuotas ortakis

Šilumos izoliacija

Naudojamas mažinti temperatūrinius nuostolius
pernešant apdirbtą orą į difuzorių. Tarp dviejų tekstilinio Izoliuotas ortakis
ortakio audinių yra įsiūtas 30mm storio neaustinio
pluošto izoliacinis poliesterio audinys (atsparumas ugniai
B-s2, d0 pagal EN 13501). Visi mūsų tekstilinių ortakių
audiniai yra naudojami izoliuoto ortakio išoriniam
sluoksniui, kad suderinti šiuos ortakius su kitomis
sistemos dalimis. Gamybos procese tikrasis neaustinis
izoliacinis 30mm sluoksnis yra suspaudžiamas iki 20mm,
sumažinant galutinio produkto sienelės storį. Didžiausias
ortakio šilumos perdavimo koeficientas yra 1,8 W/m2/K.
Įprastai izoliuoti ortakiai gaminami iš 2000 mm ilgio dalių,
kurių diametras prasideda nuo Ø250 mm ir daugiau. Kas
1 m yra žiedai. Izoliuotas ortakis veikia ir kaip puikus
garslo slopintuvas, absorbuodamas ir mažindamas garso
vibraciją ortakyje. Jeigu turite klausimų, susisiekite su
mumis dėl konkrečių detalių.

Tekstilinis garso slopintuvas

Garso slopinimas

Tekstilinio garso slopintuvo gamybai mes naudojame
100mm akmens vatą su aliuminio folija, kuri iš abiejų
pusių yra padengta audiniu. Didesnis slopinimas
pasiekiamas naudojant vidinio audinio mikroperforaciją.

Garso slopintuvo sudėtis

Aliuminio folija
Nepralaidus audinys
100 mm storio akmens vata
Mikroperforuotas audinys

Garso slopinimo lygis, dB
Hz

63 Hz

Tekstilinis garso slopintuvas

0,8

www.prihoda.com

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

6,6

15,9

23,2

21,2

16,0

15,2

9,8
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Dvigubas ortakis
Didžiausia apsauga nuo kondensato pasiekiama
naudojant dvigubus ortakius. Nežymus oro nutekėjimas
(apie 1 ‰ nuo ortakio tėkmės ) išlaiko taisyklingą
vidinio sluoksnio poziciją. Šilumos perėjimo koeficientas
pasiekiamas iki 3.5 W/m2/K.

Apsauga nuo kondensacijos
Dvigubo ortakio principas

V1 ≤ 1 ‰ V

„Žibintas“ su membrana
Originali vidinė konstrukcija, sukurta dvigubos sienelės
ir nepralaidžios membranos, leidžia pakeisti oro tėkmės
kryptį. Oras gali būti tiekiamas arba horizontaliai visomis
kryptimis, arba vertikaliai žemyn - abiem atvejais per
perforuotą audinį. Perjungimas gali būti valdomas
variklio arba rankiniu būdu. Perjungimo atvartas yra
nerūdijančio plieno vielos, visa kita šioje konstrukcijoje
pagaminta iš audinio ir gali būti skalbiama skalbyklėje.
Difuzorius yra labai lengvas ir jis tvirtinamas tik prie oro
įėjimo ortakio.

Didesnės apimties difuzorius
Horizontalus oro išėjimas

Antistatinis modelis
Antistatinis dizainas skirtas kambariams, kuriuose
butina išvengti besikaupiančios arba nekontroliuojamos
statinės elektros iškrovos. Mūsų antistatinė sistema
susideda iš 4 elementų:
1. Laidus aukštos kokybės Premium (PMI, NMI) audinys
2. Aukšto laidumo juostelė įmontuota išilgai ortakio ilgio
3. Užtrauktukai yra su metaliniais sujungėjais
4. Įžeminimo taškai ortakio galuose

Vertikalus oro išėjimas

Nekaupiama elektros energija
Antistatinio ortakio modelio savybės
(4)

(2)
(4)

(1)

Tekstilinis užraktas

(3)
Ortakio uždarymas

Tekstilinis užraktas visiškai uždaro difuzoriaus ar ortakio skerspjūvį ir apsaugo nuo oro paskirstymo ar tiekimo
plotams už užrakto buvimo vietos. Jis pagamintas iš tekstilės su keičiamais metaliniais strypeliais viduje. Vidinė
kūgio formos membrana uždaro skerspjūvį į atramines tekstilines groteles arba palieka jas atviras. Tai gali būti
valdoma rankiniu būdu ar varikliu.
Užraktas atidarytas
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Atitirpinimo užsklanda

Greitesnis ir efektyvesnis aušintuvo atitirpinimas

Atitirpinimo užsklanda (DeDa – angl. Defrost Damper) uždengia ventiliatorių, apsaugant aušintuvo priekį. Taip
išvengiama nepageidaujamos ventiliatoriaus rotacijos ir pagreitina ventiliatoriaus atitirpinimo procesą. Pagamintas
iš NLW audinio, kuris užtikrina tinkamą aušintuvo uždangą ir turi hidrofobinį apdirbimą apsaugai nuo užšalimo.
Atitirpinimo užsklanda veikiant ventiliatoriui (1)

1. Kuomet ventiliatorius yra įjungtas, tuomet užsklanda atvira
ir tiekiamas oras, tačiau oro greitis veikiamas užsklandos yra
sumažėjęs. Tikslus kiekio sumažėjimas priklauso nuo oro
krypties iš ventiliatoriaus ir užsklandos konstrukcijos.
2. Sustojus ventiliatoriui, užsklanda pakimba žemyn priešais
ventiliatorių. Tai stabdo ventiliatoriaus sukimąsi, kur judantis
oras praeina pro aušintuvą besukdamas ventiliatoriaus
sparnus, kurie sukuria greitesnį ir efektyvesnį atitirpimo ciklą.

Atitirpinimo užsklanda kuomet išjungtas ventiliatorius (2)

Reguliuojama juostelė išorėje (3)

3. Pabaigoje užsklandos yra reguliuojama juostelės su sagtimi,
kuri leidžia reguliuoti išėjimo angos diametrą. Eksploatuojant
svarbu reguliuojant juostelę subalansuoti užsklandą nuo
vibracijos ir judėjimo, bandant sumažinti slėgio nuostolius.

Tekstilinės kišenės SquAireTex ®

Tekstilinės kišenės sienoms ir luboms

SquAireTex tekstilinės kišenės yra puikus sprendimas tiekiamo ir esamo aplinkos oro maišymui. Konstrukcijos
pagrindas yra tekstilinė kišenė, kuri yra privirinta ultradažniu prie audinio, kuris yra aprėmintas aliuminio rėmu.
SquAireTex difuzoriai yra lengvai montuojami, kadangi nėra privalomo tvirtinimo. Dėl savo lengvo svorio, jie gali
būti montuojami tiesiai į pakabinamų lubų rėmą. Skalbimui difuzorius yra lengvai nuimamas nuo rėmo. Galimos
9 audinių spalvos, kurios laisvai gali būti derinamos tarpusavyje ar su Prihoda Art motyvais. Yra 3 tipų SquAireTex
difuzoriai: 1) Sūkurinis, 2) Srautinis ir 3) Perforuotas, visi jie smulkiau aprašyti specialiame lankstinuke.

SquAireTex Swirl

www.prihoda.com

SquAireTex Flow

SquAireTex Perfo
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4.2.

Kombinuotos pusapvalės dalys

Didesnis oro srautas esant neaukštiems difuzoriams

Tai kelių kartu susiūtų pusapvalių difuzorių kombinacija.
Taip praleidžiamas didesnis oro kiekis su palyginti žemu
ortakio aukščiu.

Kombinuotų pusapvalių dalių pavyzdys

Oro tiekimo būdai ilgiems atstumams
Mažos tūtos

Kryptingam ir ilgų atstumų oro tiekimui

Mažos tūtos sukuria tiesioginį oro tiekimą. Oro tėkmė pratęsiama maždaug 25%, lyginant su standartine perforacija
ir minimaliu nuokrypiu. Mažos tūtos yra trijų diametrų – 20mm, 30mm ir 40mm ir dviejų tipų – pramoninis ir
aukštos kokybės.
SVARBU: naudami tik klasikinis Classic (PMS, NMS), aukštesnės kokybės Premium (PMI, NMI), tvirtas Durable (NMR),
perdirbti Recycled (PMSre, NMSre) audiniai
Įprastas mažų tūtų išdėstymas difuzoriuje

Didelės tūtos

Eilė mažų tūtų

Maksimaliam oro pasiekiamumui per atstumą

Mūsų didelės tūtos (didesnio diametro) leidžia oro pasiekiamumą ilgesniais atstumais. Atstumas gali siekti
20m, priklausomai nuo statinio slėgio ir temperatūrų skirtumo. Tūtos gali būti fiksuotos, reguliuojamos arba
nukreipiamos. Kiekvienas modelis yra labai panašus; reguliuojama tūta gali būti pasukta norima kryptimi ± 45°,
naudojant estetiškai audinyje įsiūtus keturis diržus. Reguliuojama sklendė yra įsiūta į kiekvieną tūtą, numatant
skirtingus srautus.
Fiksuota tūta
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Reguliuojama tūta

Nukreipta tūta
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4.3.

Produktai su keičiamais parametrais
Reguliuojama perforacija

Reguliuojamas oro srautas

Mūsų originali inovacija leidžia rankiniu būdu reguliuoti difuzoriaus angų dydį ir oro tėkmę. Nuotraukose žemiau
matomas veikimas – faktinio difuzoriaus dydžiai ir angų modeliai yra kintantys, priklausomai nuo projekto
reikalavimų. Pasirinkta pozicija išlaikoma naudojant Velcro juostelę.
Difuzorius su reguliuojama perforacija

Perforuota dalis gaminama iš trijų audinio sluoksnių

Uždaromos tūtos
Mažos tūtos gali būti uždengiamos perforuota audinio
juosta pritvirtinta prieš tūtą. Juosta judėdama tarp
dviejų audinių sluoksnių atidengia arba uždengia tūtas.
Reikalinga pozicija išlaikoma naudojant velcro juostelę.
Jeigu tūta yra dalinai atvira, oro srautas yra nestabilus
ir gali keisti kryptį. Tūtų skaičius reguliuojamas tekstilės
juostos yra pasirinktinas.

Oro srauto reguliavimas
Maksimalus vienos uždaromos juostos ilgis yra 1,2 m
Tūtų dydis

Maksimalus tūtų skaičius

20

7, oro srautas 87m3/h prie 100 Pa

30

5, oro srautas 144m3/h prie 100Pa

40

4, oro srautas 210m3/h prie 100Pa

Galimybė uždengti dalį tūtų

atidaryta

Reguliuojamas ilgis ir alkūnės
Aštuoni reguliuojami diržai yra įsiūti išilgai apskrito ortakio ilgio. Reguliuojant (įtempiant ar atlaisvinant) visus
ar dalį iš aštuonių diržų, mes galime rankiniu būdu reguliuoti ortakio ilgį ar alkūnes, kad atitiktų montavimo
reikalavimus.

www.prihoda.com

uždaryta

Galimybė pakeisti ilgį ir alkūnes montavimo metu
Reguliuojamas ilgis
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4.4.

Oro tėkmės problemų sprendimai
Ekvalaizeris

Oro srauto turbulencijos mažinimas

Ekvalaizeriai naudojami pasroviui ventiliatoriaus tėkmei arba ties įėjimo anga. Jų paskirtis yra mažinti oro
turbulenciją ir ortakio judėjimą. Tačiau jų naudojimas turi būti numatomas, atsižvelgiant, kad jie didina slėgio
kritimą.

EQ

EQS (žvaigždė)

EQP (puodas)

EQT (T-forma)

Kūgio formos perforuotas
audinys

Tekstilės žvaigždės forma
įsiuvama į difuzorių

Cilindro formos perforuotas
audinys su apačia

T formos ekvalaizeris

Kišenės

Sprendimas perforacijos tėkmės nuokrypiams mažinti

Tekstilinės kišenės yra sukurtos šalinti perforacijos tėkmės nuokrypį. Sprendimas paremtas dviejų panašaus
judėjimo srovių susijungimu. Naudojant tekstilinę kišenę oro išpūtimas iš paskutinės angos eilėje yra nukreiptas
tam tikru kampu, taip subalansuojant oro nuokrypį nuo perforacijos.
Tekstilinė kišenė difuzoriuje

Tekstilinės kišenės veikimas

Perforacija
nuokrypis0°0°
Perforation++ kišenės
pocket ==deflection

Tekstilinė kišenė detaliau
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Sklendė
Sklendė yra trumpos kūgio formos, pagaminta iš
perforuoto audinio. Sklendės įėjimas yra įprasto ortakio
diametro, o išėjimas gali būti reguliuojamas diržais.
Maksimalus sklendės išėjimo atidarymas turi nulinius
slėgio nuostolius, tuo tarpu maksimalus uždarymas
sukuria aukštą vietinį slėgio kritimą. Sklendės nustatymai
gali būti bet kada reguliuojami atsegant užtrauktuką
išilgai ortakio apskritimo. Įdiegus sklendę išilgai ortakio
galima suvienodinti statinį slėgį viduje ortakio ir taip
oras teka kiekviename taške lygiaverčiai išilgai ortakio.
Sklendė taip pat naudojama siekiant kontroliuoti oro
srautus per tekstilines tūtas ir išėjimus į kitas sistemos
dalis.

Difuzoriai intensyviam vėsinimui
Vėsinimui taikant ∆t ≥ 6° k mes rekomenduojame
naudoti horizontalų oro pūtimą iš tekstilinio ortakio. Tai
gali būti pasiekiama naudojant juostą mikroperforacijos
abejose ortakio pusėse 90° ir 270°. Horizontalus oro
srautas turi pasiekti tam tikrą greitį, norint išvengti
ankstyvos deformacijos žemyn. Pakankamam išeinančio
oro greičiui (sukurtam statinio slėgio) galima taikyti 400
W vėsinimo pajėgumą 1m ortakio ilgio, išlaikant greitį
mažiau 0,2 m/s pažymėtoje vietoje. Oro srauto modelis
yra pavaizduotas paveikslėlyje, prašome susisiekti su
mūsų atstovu dėl konkrečių projektų.

Antideflektorius
Antideflektorius padeda išvengti srautų nuokrypių iš
tekstilinės perforacijos, kuomet angų diametras yra
didesnis nei audinio storis. Pagamintas iš plono tinklelio
ir dengia difuzorių iš vidaus. Mūsų skaičiavimo programa
rekomenduoja tai naudoti bet kuriuo atveju, kada yra
nuokrypių galimybė.

Smūgių amortizatorius
Smūgių amortizatorius yra sudarytas iš trijų sujungtų
tekstilinių nupjautų kūgių, kurie pašalina staigius oro
srautus tesktilinio difuzoriaus gale nuo nesureguliuotos
pradžios. Naudoti galima naujuose ortakiuose, ir atnaujinti esamose sistemose.

www.prihoda.com

Išlygina statinį slėgį ortakyje
Sklendė

Vėsinimas prie didelių temperatūrų skirtumų
Oro srauto modelis, mikroperforacija 90°, 165 Pa

Išvengiama oro srauto deformacija (mikroperforacija)
Difuzorius su antideflektoriumi

Oro srauto poveikio mažinimas difuzoriaus gale
Smūgių amortizatorius yra sudarytas iš trijų sujungtų
tekstilinių nupjautų kūgių
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4.5.

Išvaizdos tobulinimas
Įtempimas profiliuose

Mažų raukšlių tiesinimas

Profiliu slenkantis sraigtinis įtempėjas naudojamas raukšlėms ir audinio nelygumams tiesinti. Audinio lankstumas
leidžia jį ištempti iki 0,5%. Taigi neištempti difuzoriai yra gaminami 0,5% trumpesni nei nurodyta ir tikrasis
ilgis pasiekiamas ištempiant. Montavimo procedūra yra nurodyta surinkimo instrukcijose, pridėtose visuose
siuntiniuose.
Įtempėjo profilyje modelis

Slankiojantis sriegis

Antgalis

SVARBU: mes rekomenduojame naudoti įtempėjus kada tik yra galimybė montuojant aliuminio profilius

Įtempimas galuose
Įtvirtintas į sieną per difuzoriaus ašį

Lankai

Ištempiamas visas ortakio ilgis
Įtvirtintas į sieną ar lubas

Apsaugo nuo ortakio susmukimo tiekiant orą

Naudojami gerinti ortakių/difuzorių formą netiekiant oro. Lankų galai yra įtvirtinti ortakio viduje įsiūtose kišenėse;
per vidurį yra pritvirtinti velcro juostele. Valymo metu jie yra išimami. Tai pigesnė alternatyva žiedams.
Pripūstas difuzorius su lankais
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Nepripūstas difuzorius su lankais
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Žiedai

Išsaugo formą be oro tiekimo

Gaminama iš:
1. Juostinio aliuminio profilio – neleidžia deformuotis visų diametrų ortakiams
2. Karščiui atsparus plastikas:
- formos deformacija iki 20 %
- su aukštos kokybės Premium (PMI, NMI), klasikiniais Classic (PMS, NMS), lengvais Light (PLS, NLS), folijos Foil
(NFL), plastikiniu (NMF), pralaidžiu Durable(NMR) audiniais – diametrui 400 – 1250 mm
- su stiklo Glass (NHE) audiniu ir izoliuotu ortakiu – diametrui 400 – 710 mm
3. Nerūdijančio plieno strypas – nėra formos deformacijos, didesniems nei 200 mm ortakių diametrams
Kitoms ortakių formoms, išskyrus apvalią, gali būti pagaminta tik iš aliuminio.
Žiedai montuojami viduje ar išorėje ortakio įprastai 500 mm atstumu, pritvirtinami velcro juostele ir
išmontuojami prieš valant ortakius.
Apvalus ortakis su žiedais

Pusapvalis ortakis su žiedais

Vidinė įtempimo sistema

Puikiai ištiesina formą

Vidinė įtempimo sistema leidžia palaikyti vienodą ortakio formą tiekiant orą ir be oro tiekimo. Sistema sudaryta
iš konsolių su įtempiamais žiedais, kurie įmontuoti plastikiniame profilyje. Viso ortakio reikiamas tiesumas bus
pasiektas veržiant ašinį įtempimo žiedo sriegį. Įprasti sutvirtinimo žiedai yra sistemos dalis.
Vidinė įtempimo konsolė su įtempimo žiedu

Įtempimo žiedų konstrukcija

Vidinė įtempimo sistema

Konsolė su įtempimo žiedu montuojama
kas 10 m
Sutvirtinimo žiedai montuojami kas 1 m

www.prihoda.com
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Prihoda menas

Ortakiai neturi būti nuobodūs

Audinių spalvinimo technologija suteikia produktams naują estetinį vaizdą, tai gali būti įdomi interjero dalis. Mes
gaminame ortakius ir difuzorius įvairių spalvų, esančių Pantone paletėje, arba su įvairiais projektais, fotografijomis,
paveikslėliais, logotipais ar užrašais. Spalvos ar paveikslėliai neišnyksta net reguliariai skalbiant ortakius.
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Spalvų įvairovė

Statybinių medžiagų struktūra

Logotipai

Margi raštai

Fotografijos

Užrašai

Produkcijos nuotraukos

Iliustracijos
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Šviečiantys ortakiai

Ventiliacijos ir šviesos kombinacija

Šviečiantys ortakiai sudaryti iš bendro audinio ir specialaus, kuris praleidžia iki 80% šviesos ir suteikia aukštos
kokybės apšvietimą. Šviesos šaltinis įprastai yra aliuminio profilyje įtvirtintos LED juostelės (kurios nėra tiekiamos).

Šviečiančio ortakio skerspjūvis

Produkto sudėtis
LED

PMS audinys
80% pralaidus
audinys
Užtrauktukas

Ortakių projektavimas biurams

Geresnio įvaizdžio detalė

Tokiu būdu pažymėtuose ortakiuose yra keletas detalių, kurios gerina išvaizdą. Tai yra uždarų ortakių sutvirtinimas
plastiku, skersiniai profiliai ir žiedai uždariems neapvaliems ortakiams, bei ortakių siuvimas su minimaliu išilginių
siūlių skaičiumi.

4.6.

Montavimo palengvinimas
Troso gervė
Visas tekstilinis ortakis gali būti montuojamas nuo vieno
įrenginio galo naudojant Prihoda troso gervę. Tai gerokai
supaprastina sumontavimą ir išmontavimą. Ši sistema
ypač naudinga montuojant ortakius virš baseinų ar
techninių mechanizmų, kur yra ribotas priėjimas.

Sumontavimas ir išmontavimas toje pačioje vietoje
Troso gervės vyniojimui naudojami tinkami įrankiai

NAUDOJIMO SĄLYGOS: Troso gervė tinkama įrenginiams 5, 5D, 5F, 5I, 5DI, išskirtinai 5FI

www.prihoda.com

23

Individualūs ortakiai ir difuzoriai

5. Audiniai
5.1.

Svarbiausi aspektai
Įmonė Prihoda s.r.o. didelį dėmesį skiria naudojamų audinių kokybei. Visi šie audiniai praėjo ilgą vystymosi etapą,
kad būtų pasiektas kiek įmanoma didesnis naudingumas mūsų klientams. Prihoda aukštos kokybės Premium PMI/
NMI audiniai atitinka žemiau išvardintus privalumus standartiniuose projektuose (be papildomo mokesčio).
Standumas ir tvirtumas

Mūsų pagrindiniai Classic, Premium and Recycled audiniai (PMS/PMSre/NMS/NMSre/PMI//NMI) yra optimalaus
standumo išilgine kryptimi 1800 N/10mm ir skersine kryptimi 1000 N/10mm. Šių parametrų audinių, naudojant
įprastu būdu, įplyšimas praktiškai neįmanomas.

Aukštas atsparumas ugniai

Audiniai PMI/NMI/PMS/NMS yra sertifikuoti Europos standarto EN 13501-1 turint puikius rezultatus. Testo metu
mūsų audiniai pasiekė B-s1, d0 klasifikaciją, kuri numato apsaugą nuo ugnies plitimo, minimalų dūmų kiekį ir
degėsių kritimą. Stiklo pluošto (NHE) audiniai atitinka A klasės reikalavimus. Classic, Premium, Recycled (PMI/NMI/
PMS/PMSre) audiniai taip pat sertifikuoti UL 723.

Nežymi pluošto sklaida

Dėl naudojamo ilgo pluošto, VISI mūsų audiniai gali būti naudojami švaraus kambario sąlygomis iki ISO Klasės 4.
Nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatai parodė beveik nulinę audinio dalelių sklaidą ortakio veikimo metu.

Antistatinis efektas

Austinis anglies pluoštas aukštos kokybės Premium (PMI/NMI) ir pralaidžiuose Durable (NMR) audiniuose pašalina
bet kokią elektros įkrovą ant audinio paviršiaus.

Antibakterinis efektas

Naudojamas specialus apdirbimas garantuoja, kad jokia bakterija, atsiradusi ant aukštos kokybės Premium (PMI/
NMI) ir pralaidaus Durable (NMR) audinio, negali išgyventi. Šis poveikis neišnyksta net ir po daugybės skalbimų.
Europos standartų testai parodė, kad net po DEŠIMT skalbimų nėra jokio apdirbimo efektyvumo sumažėjimo. Tai
laidžia suteikti 10 metų garantiją pagal minimalius priežiūros reikalavimus (žiūrėti lentelę žemiau).

Lengva priežiūra

Mūsų audiniai yra gaminami iš ilgo pluošto, kuris minimaliai leidžia nusėsti praeinančio oro nešvarumams. Šis
tiekiamas oras yra išskirstomas pro difuzoriaus perforaciją ir tekstiliniai ortakiai viduje išlieka sąlyginai švarūs
(įprastomis sąlygomis). Tai nereikalauja papildomo valymo, kaip išorinis apdulkėjimas. Skalbiama įprastai tik dėl
higieninių ir estetinių priežasčių.

Nepakitusi išvaizda

Dėka mūsų ilgo pluošto technologijos, audinio išvaizda nepakinta eilę metų, ar po daugybės skalbimų, skirtingai nei
audiniai pagaminti iš pagrindinių pluoštų. Mūsų Premium, Classic, Recycled audiniai (PMI/NMI/PMS/NMS/PMSre/
NMSre) išliks estetiški po daugybės skalbimų ciklų.

Žymėjimas

Pralaidumas Svoris

Audinys

Prihoda Premium (PMI/NMI)

taip/ne

vidutinis

100% PES

B

9

Prihoda Classic (PMS/NMS)

taip/ne

vidutinis

100% PES

B

9

Prihoda Recycled (PMSre/NMSre)

taip/ne

vidutinis

100% PCR PES

B

9/4

Prihoda Light (PLS/NLS)

taip/ne

lengvas

100% PES

B

9

Prihoda Durable (NMR)

ne

vidutinis

100% PES

B

1

Prihoda Glass (NHE)

ne

sunkus

100% GL, 2x PUR

A

7

Prihoda Plastic (NMF)

ne

vidutinis

100% PES, 2x PVC

B

4

Prihoda Foil (NLF)

ne

lengvas

100% PE

Prihoda Translucent (NMT)

ne

vidutinis

90% PVC, 10% PES

C

1

Prihoda Hydrophobic (NLW)

ne

lengvas

85% PES, 15% NY

E

1
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atsparumas vandeniui

specialios spalvos / Prihoda menas

įprastų spalvų galimumas

tinkamas švaraus kambario sąlygomis

plovimas skalbyklėje

tvirtumas

antistatinis

atsparus ugniai (klasė)

ne

1

antibakterinis

taip

Savybės
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Tinkamo audinio pasirinkimas
1) Classic (PMS, NMS) ar Premium (PMI, NMI) audinys
Aukštos kokybės Premium audiniai skiriasi nuo klasikinių antibakterinėmis ir antistatinėmis savybėmis. Dėl šių
savybių jie tinkami naudoti patalpose, kuriose keliami aukšti higienos reikalavimai arba kur būtina apsauga nuo
susidariusios elektros įtampos tarp difuzoriaus ir įžeminimo. Nors abiejų rūšių audiniai atitinka tą pačią ugnies
atsparumo klasifikaciją, tačiau aukštos kokybės Premium audiniai turi modifikacijas degimui ir dūmingumui
mažinti.
2) Orui pralaidūs (PMS, PMI, PLS) ar orui nepralaidūs (NMS, NMI, NLS, NMR)
Vienintelė priežastis naudoti orui pralaidų audinį yra, kad išvengti kondensato ortakio paviršiuje. Kada vėsinimo
temperatūra yra žemiau rasos taško, tuomet orui nepralaidus audinys veiks kaip metaliniai ortakiai; dėl ko būtina
nadoti orui pralaidų audinį, alternatyvai dvigubą arba izoliuotą ortakius.
3) Lengvi audiniai (PLS, NLS)
Jų žemesnė kaina lemia trumpesnę garantiją bei trumpesnį tarnavimo laiką. Lyginant su kitais audiniais, šis lengvas
audinys greit nusidėvi skalbiant, atlaiko ne daugiau 50 skalbimų. Dėka ypatingai lengvo svorio šiais audiniais
lengva manipuliuoti.
4) Foliniai ir dengti audiniai - Foil (NLF), Plastic (NMF), Glass (NHE), Translucent (NMT)
Jie gali būti plaunami skalbyklėje, bet kita vertus juos galima plauti po tekančia ar aukšto slėgio vandens srove.
Lyginant dėl kainos, folijos audinys yra patogiausias.
5) Recycled audinys (PMSre, NMSre)
Jie yra pagaminti iš pluošto, gauto perdirbant PET butelius, taip prisidedant prie aplinkos saugojimo. Kiekvienas
šių audinių kvadratinis metras išsaugo 13 PET butelių nuo išmetimo į sąvartyną. Perdirbami audiniai techniškai
priskiriami klasikinių audinių kategorijai.
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6) Spalvų pasirinkimas
Daugumai audinių yra galimos 9 įprastos spalvos, kurios maždaug atitinka žemiau pateiktą paletę. Naudojant
Prihoda meno technologiją (žiūrėti 22psl.) gali būti pasirenkamos bet kurios spalvos iš RAL ar Pantone palečių,
mėgstami motyvai, įmonių logotipai ar fotografijos. Tai tinkama visiems 100 % PES audiniams.

RAL 9016

5.2.

BC

Klauskite spalvų paletės, kad pasirinkti tinkamą spalvą.
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6. Priežiūra ir garantija
Visi mūsų ortakiai ir difuzoriai yra pagaminti iš kokybiškų ir patvarių audinių be natūralaus pluošto priedų. Naudojamas audinys yra tikslinamas techniniuose užsakymo aprašymuose. Jeigu difuzoriai/ortakiai yra sukomplektuoti
su lankais, žiedais ar įtempimo sistemomis, tuomet prieš skalbiant šias dalis reikia išimti.
Skalbimo procedūra:
1. Labai apdulkėję difuzoriai pirmiausia nuvalomi vakuuminiu
siurbliu (suspaustu oru, švelniais šepetėliais).
2. Classic (PMS, NMS), Premium (PMI, NMI), Light (PLS, NLS),
Recycled (PMSre, NMSre), Durable (NMR), Hydrophobic
(NLW) audinių difuzoriai plaunami skalbyklėje naudojant
pramonines skalbimo priemones (dozuojama pagal gamintojo
nurodymus), 40 °C temperatūroje, rekomenduojamos 400800 rpm apsukos ir intensyvus skalavimas. Atsižvelgiant į
užterštumą, galima skalbti pakartotinai ar naudoti stipresnes
priemones.
Plastic (NMF), Foil (NLF), Glass (NHE), Translucent (NMT) audinių
ortakiams naudoti tinkamas skalbti rankomis priemones.
Skalbyklėje neskalbiami difuzoriai gali būti periodiškai valomi
vakuuminiu siurbliu, grindų šluoste ar vandens srove.
3. Atsižvelgiant į patalpų reikalavimus, skalbiant galite
papildomai įpilti dezinfekcinio skysčio. Cheminis dezinfekantas
neturi paveikti audinio (žiūrėti valymo simbolius), ploviklį
dozuokite pagal gamintojo rekomendacijas.
4. Gerai išdžiovinkite ortakius po plovimo ir montavimo. Difuzoriu tiekiamas oras gali būti naudojamas audinio džiovinimui.
5. Paviršiaus (indukciniai) nešvarumai gali būti lengvai
nuvalomi vakuuminiu siurbliu nuo sumontuoto ortakio.

Priežiūros simboliai
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Plovimas skalbyklėje naudojant maksimalią 40°C
temperatūrą, įprastas mechaninis veiksmas, įprastas
skalavimas, įprastas gręžimas

Bet kokios ortakių priežiūros metu griežtai laikytis
etiketėje nurodytų rekomendacijų
pos01-part01-of02
OP 142250
High Tech-CM.1351

Negalimi balinimo produktai
Produktas gali būti džiovinamas džiovyklėje žemoje
temperatūroje
Negalimas džiovinimas džiovyklėse
Lyginama lygintuvu 110°C temperatūroje, atsargiai naudoti lyginimo garą
Negalima lyginti; garinis apdorojimas draudžiamas
Produktas nevalomas sausu būdu, dėmės nevalomos
organiniais valikliais
Produktą galima valyti sausu būdu naudojant
tetrachloretileną ir kitus tirpiklius pažymėtus F simboliu.

Prihoda užsakymo numeris
Kliento identifikavimas

NMI 100% polyester

Audinys

9odnU

Priežiūros simboliai

PŘÍHODA s.r.o.
Tailor-made 
Air Ducting&Diffuser

Gamintojas

Za Radnicí 476
CZ 539 01 Hlinsko
tel.: +420 469 311 856
fax: +420 469 311 856
info@prihoda.com
www.prihoda.com
Made in EU - Czechia
in September 2016

Kur ir kada buvo pagaminta

Garantija

10 metų

Prihoda Classic (PMS, NMS), Prihoda
Premium (PMI, NMI), Prihoda Recycled
(PMSre, NMSre), Prihoda Durable (NMR)
audiniams

2 metai

membraniniams difuzoriams, varikliams,
Prihoda Plastic (NMF), Prihoda Foil (NLF),
Prihoda Glass (NHE), Prihoda Translucent
(NMT) audiniams

2 metai (daugiausia 50 skalbimų)

Prihoda
Light
(PLS,NLS),
Hydrophobic (NLW) audiniams

12 mėnesių

Visoms anksčiau nepaminėtoms dalims,
neaustiniams priedams (užtrauktukams,
kabliukams ir t.t.), spauzdinimui, surinkimo
elementams ir priedams

Lengvas mechaninis veiksmas, skalavimas žemoje temperatūroje, lengvas gręžimas, lengvas plovimas skalbyklėje,
maksimali temperatūra 40°C
Rankinis plovimas, plovimas skalbyklėje negalimas,
maksimali temperatūra 40°C

Pozicijos numeris, dalis

Prihoda

Garantinis periodas skaičiuojamas nuo pardavimo
dienos. Garantijos metu turi būti griežtai laikomasi
montavimo ir priežiūros instrukcijų, taip pat įvertinama
ir oro tiekimo prietaisų priežiūros praktika. Tolygiai
veikiančiam ventiliatoriui suteikiama 10 metų
garantija. Be to, tiekiamas oras turi būti filtruojamas
bent EU3 ir ortakiai skalbiami ar valomi bent kas 12
mėnesių. Garantija nebus taikoma tuo atveju, jeigu bus
naudojami cheminiai skysčiai, kurie gali pažeisti audinį
ar sudedamąsias dalis. Varvantis vanduo gali pakeisti
audinio spalvą.
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7. Dažniausiai užduodami klausimai
1. Kaip atrodo tekstilinis ortakis išjungus ventiliatorių?

viengubas pakabinimas

su oro tiekimu

dvigubas pakabinimas

viengubas pakabinimas su lankais

be oro tiekimo

viengubas pakabinimas su žiedais

apvalaus ortakio montavimo palyginimas

2. Ar galima tekstilinius ortakius naudoti oro ištraukimui?
Įmonė PRIHODA buvo pirmasis pasaulyje gamintojas pateikęs rinkai ištraukiamo oro ortakį. Jis gaminamas
stačiakampio ar trikampio formos. Pagrindas yra visų ortakių sienelių įtempimas, naudojant įtempimo sistemas.
Konstrukcija lengvai išrenkama ir pakartotinai surenkama. Lazeriu išpjautos angos leidžia orui patekti į ortakio
vidų.
3. Kokia yra Prihoda tekstilinių ortakių tarnavimo trukmė?
Tai nėra trumpalaikis pasiūlymas. Ortakiai pagaminti iš aukštos kokybės audinių, kurie tarnaus 15 metų ir
daugiau. Lengvi audiniai (PLS, NLS, apie 100 g/m2), kuriems leidžiama daugiausia 50 skalbimų, ar pigesni
(įprastai polietileno folija NLF linkusi trupėti) gali turėti ribotą patvarumą.
4. Kas tai yra tekstilinio ortakio slėgio nuostoliai?
Teisingai suprojektuotame vientisame difuzoriuje yra beveik pastovus statinis slėgis per visą ilgį. Audinio
perforacijos skaičiavimai remiasi vidutiniu statinio slėgio dydžiu. Kitaip tariant, difuzorius projektuojamas
atsižvelgiant į sistemos išorinį statinį slėgį. Formos dalys (alkūnės) ir turbulencijos ekvalaizeriai pateikia tam
tikrus slėgio nuostolius, į kuriuos būtina atsižvelgti. Trinties sąlygojami nuostoliai yra minimalūs dėl mažėjančio
oro greičio ortakyje. Mažiausias naudojamas slėgis yra 50 Pa, tačiau lengvi audiniai išpučiami nuo 20 Pa.
5. Ar galima naudoti kvadratinius ar stačiakampius difuzorius?
Įmonė PRIHODA sukūrė specialią konstrukciją, kuri leidžia naudoti keturkampias formas. Konstrukcija paremta
audinio įtempimu skersine ir išilgine kryptimi naudojant įtempimo sistemas. Konstrukcija lengvai išrenkama
ir pakartotinai surenkama. Keturkampės konstrukcijos tekstiliniai ortakiai gali būti surenkami tiesiai ant lubų
arba šioje vietoje pakabinami.
6. Ką daryti su ortakiais, kurie užsikimšo nuo dulkių ar kitų nešvarumų?
Visi mūsų produktai yra lengvai valomi. Dauguma mūsų audinių plaunami skalbyklėse. Difuzoriai, turintys
perforaciją (skylės didesnės nei 4mm), niekada neužsikimš nuo nešvarumų. Difuzoriai su mikroperforacija tarp
valymų periodų tarnauja dvigubai ilgiau nei pralaidūs audiniai. Dažniausiai valoma dėl higieninių ar estetinių
priežasčių. Kiekviena sistemos dalis yra susegta užtrauktukais ir turi įsiūtą etiketę, kurioje nurodyta ortakio
pozicija ir priežiūros instrukcija.
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7. Ar gali ortakiai apipelyti?
Pelėsis gali susidaryti ant bet kokios rūšies audinio, jeigu jis yra drėgnas ir nevėdinamas. Tai taikoma ir daugeliui
mūsų audinių, net ir antibakteriniam. Tik vienintelis mūsų audinys – NMF – yra atsparus pelėsiui. Niekada
nelaikykite drėgnų ir ilgą laiką nenaudojamų difuzorių, ypatingai drėgnoje patalpoje. Pelėsis gali palikti
neišvalomas žymes audinyje.
8. Ar tekstiliniai ortakiai tuo pat metu gali atlikti ir filtravimo funkciją?
Jeigu naudojami pralaidūs (PMS, PMSre, PMI, PLS) audiniai, tuomet audinys dalinai atlieka filtro funkcijas
einant orui per audinį. Taip audinys palaipsniui užteršiamas, didėja slėgio nuostoliai ir mažėja oro srautas. Tokiu
atveju būtina plauti audinį. Mūsų nuomone, kad mikroperforacijos ar lazeriu perforuoto audinio naudojimas
būtų geresnis sprendimas. Nors perforuotas audinys neveikia kaip filtras, tačiau jis nedidina slėgio nuostolių ir
būtinų valymų skaičių žymiai mažina. Mes esame ortakių ir difuzorių gamintojai, ne filtrų.
9. Kodėl PRIHODA nenaudoja plastikinių tūtų ir angų?
Naudojimas plastikinių tūtų ar ilgų angų buvo istorinis būtinumas. Šios dalys naudojamos tam tikriems oro
paskirstymo modeliams, tūtos papildomai saugojo nuo angų kraštų nusidėvėjimo. Jie tapo nebereikalingi,
kuomet mes pradėjome naudoti lazerinę technologiją, leidžiančią pjauti tikslias angas aplydytais kraštais. Tiksliai
suprojektuotų lazeriu išpjautų angų eilės atlieka tą pačią funkciją, tik yra pigesnė ir estetiškesnė priemonė. Mes
naudojame tekstilines tūtas vertikaliam oro tiekimui, bei ilgiems atstumams, niekada nenaudojame plastikinių
tūtų. Mūsų tekstilinės tūtos yra lengvo svorio ir ultragarsu privirintos prie audinio, jos niekada plovimo metu
neatsiskirs nuo ortakio ir nebus apgadintos trinties.
Mikroperforacija

Perforacija

Tekstilinės tūtos

10. Kodėl PRIHODA nenaudoja daugiau pralaidžių audinių?
Mes naudojame pralaidžius audinius, kad būtų išvengta kondensato, kuomet tiekiamo oro temperatūra yra
žemesnė už rasos tašką. Tačiau mes turime tik vieno pralaidumo audinį. Jis labai silpnas ir naudojamas tik
išvengiant kondensato. Oro paskirstymas vykdomas tik naudojant angas (perforacija, mikroperforacija ar
abiejų kombinacija) ir angų priedus (tūtos, kišenės). Mūsų produktų portfelyje taip pat yra nepralaidūs audiniai,
kurie dažnai pasitarnauja kitose situacijose.
11. Kokius sertifikatus turi Prihoda tekstiliniai difuzoriai?
Mūsų audiniai yra sertifikuoti atsparumu ugniai pagal EN 13501-1 (įvairiose klasėse, priklausomai nuo audinio)
ir Amerikos UL 723. PRIHODA įmonė turi sertifikuotą kokybės valdymo sistemą pagal ISO 9001 ir aplinkos
valdymo sistemą pagal ISO 14001. Prihoda tekstiliniai difuzoriai taip pat gavo Oeko-Tex sertifikatą.
Oeko-Tex
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ISO 9001

ISO 14001
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8. Panaudojimo pavyzdžiai
Maisto apdirbimo pramonė
Pirmasis tekstilinis difuzorius buvo
panaudotas maisto pramonėje.
Sanitarinės taisyklės reikalauja, kad
visi maisto apdirbimo įrenginiai
būtų lengvai dezinfekuojami ir
valomi. Iš visų oro paskirstymo
sistemų, šią sąlygą tenkina tik
tekstiliniai ortakiai. Tekstiliniai
ortakiai yra tobulai švarūs
po skalbimo ir dezinfekcinės
priemonės gali sunaikinti bet
kokias bakterijas, kurios yra
atsparios antibakteriniam audinio
apdirbimui. Audiniai pagaminti
iš ilgo pluošto, pagaminto
specialiai Prihoda tekstiliniams
ortakiams, yra labai glotnūs ir
neleidžia kauptis nešvarumams.
Šis unikalus ir išskirtinis bruožas
išskiria juos iš įprasto pluošto
pagamintų difuzorių, kurie nuolat
kaupia dulkes sukeliant sanitarinę
riziką.

Prekybos centrai, parodų ir dideli prekybos plotai
Dideliems prekybos plotams
galime pasiūlyti oro tiekimą per
lazeriu pjautą perforaciją ar tūtas,
kurios yra geriausias sprendimas.
Daugelio metų patirtis rodo, kad
tekstilinių ortakių ir difuzorių
pasiūlymas yra naudingesnis, dėl
vienodai paskirstomo oro, lyginant
su tradicinėmis sitemomis. Platus
spalvų pasirinkimas leidžia kurti
skirtingus estetinius projektus,
o mūsų audinių atsparumas
ugniai atitinka visus pasaulinius
standartus.
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Maisto sandėliai, žemų temperatūrų darbo vietos
Dideliuose šaltuose sandėliuose
Prihoda
tekstilinės
sistemos
numato vienodą oro paskirstymą,
tai užtikrina vienodas produkto
ir aplinkos temperatūras. Darbo
vietose, kur dirba daug žmonių
žemoje temperatūroje, aukštas
oro greitis gali būti pagrindinė
priežastis nepatogumų, kurie
sukelia
aukštą
sergamumą
ir nedarbingumą. Tekstiliniai
ortakiai ir difuzoriai išsklaido
šaltą orą nesukeliant skersvėjų, ir
sukuria patogią, nevėjuotą darbo
aplinką.

Chemijos, tekstilės ir elektronikos pramonės
Oro
paskirstymas
Prihoda
tekstiliniais
ortakiais
yra
tobulas sprendimas bet kokioje
pramonėje. Prihoda tekstiliniai
ortakiai numato vienodą greitį
oro paskirstymui ar tiesioginiam
nukreipimui,
neprilygstamai
žemomis sąnaudomis. Daugiau
nei 100 pakabinimo galimybių
leidžia pasirinkti tinkamiausią
montavimo būdą pagal galimybes,
paprastas prisitaikymas prie
pakabinamų ar suformuotų lubų.
Padidinto užterštumo aplinkose
gali būti poreikis naudoti audinius
su
didesnėmis
perforacijos
angomis.
Baseinai, sporto salės ir fitneso centrai
Didelėse sporto salėse yra
būdinga
montuoti
Prihoda
tekstilinius ortakius ir difuzorius,
mes galime pasiūlyti platų spektrą
oro paskirstymo modelių bet
kokiam projektui. Dauguma
mūsų įrengimų sporto ir fitneso
centruose suteikia švelnų vėsaus
oro judėjimą lankytojams. Šiose
aplinkose dažnai susiduriama su
žemomis lubomis, kur pusapvaliai
ortakiai
būtų
estetiškas,
funkcionalus
ir
nebrangus
sprendimas. Tekstiliniai ortakiai
dažniausiai
montuojami
baseinuose,
kur
naudojant
tekstilinį audinį yra išvengiama
nepageidaujamų
nuolaužų
įrenginėjant standžias sistemas.
Ryškios spalvos atgaivina ir
pagerina bet kokio baseino
interjerą.

30

www.prihoda.com

Individualūs ortakiai ir difuzoriai

Virtuvės
Erdvė virtuvėse dažniausiai yra minimali, esant dideliam karščiui ir
garams reikalingas ypatingai geras vėdinimas. Prihoda tekstiliniai ortakiai
vienodai paskirsto patalpoje didelį oro srautą, nesudarant skersvėjų.
Audinys yra atsparus garams ir rasojimui, jo priežiūra yra greita ir lengva.
Lyginant su tradicinėmis nerūdijančio plieno sistemomis, tekstilinių
ortakių transportavimo, montavimo ir priežiūros kaštai yra žemesni, be
to jie atitinka sanitarinius ir higieninius reikalavimus dėl jų valymo.

Biurai, restoranai, kino teatrai ir kt.
Aukšti estetiniai reikalavimai
gali būti patenkinami daugybės
spalvų ir formų pasirinkimu
naudojant Prihoda tekstilines oro
paskirstymo sistemas. Teisingai
pagaminti ir tobulai sumontuoti
tekstiliniai
ortakiai
tampa
elegantiška interjero dalimi. Oro
paskirstymas tekstiliniais ortakiais
sukuria tokius pat rezultatus
kaip sijinis ar lubinis vėdinimas/
vėsinimas. Tačiau
nors
jų
eksploatacinės savybės panašios,
tekstilinių ortakių sąnaudos yra
žymiai
mažesnės.
Priešingai
tradiciniams
difuzoriams,
įmontuotiems lubose, mūsų
platus oro paskistymas nesukelia
jokio vietinio temperatūrinio
diskomforto.
Patirtis
rodo,
kad
vienodai
vėdinamuose
ir
vėsinamuose
biuruose
darbuotojai jaučiasi gerokai
patogiau.

Laikini įrenginiai
Prihoda tekstilinių ortakių naudojimo vėsinimui ir šildymui didelėse
palapinėse ar kitose laikinose konstrukcijose nauda yra akivaizdi.
Lengva stogo konstrukcija gali nesudėingai išlaikyti 100 - 400 g/m²
svorio tekstilinius ortakius ar difuzorius. Sumontavimas yra labai greitas,
naudojant laikančiuosius trosus ir kabliukus, kurie įtraukti kaip sistemos
dalis. Aukštos kokybės audiniai leidžia sistemas naudoti keliskart. Vėsinant
ar šildant, naudojant vieną didelį agregatą ir tekstilinį difuzorių išilgai
visos konstrukcijos, yra daug ekonomiškiau negu tiesiogiai pučiant orą į
erdvę. Šildymo atveju be paskirstymo sistemos, oro srautas nukreipimas
į viršų, taip prie lubų esanti zona perkaitinama, dėl ko susidaro dideli
šilumos nuostoliai. Vėsinimo atveju intensyvus oro srautas sukelia
vietinius skersvėjus; tuo tarpu kitos zonos lieka be pakankamo vėsinimo.
Abejose situacijose sprendimas yra naudoti tinkamai suprojektuotas
tekstilines oro paskirstymo sistemas.
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Pagal užsakymą gaminami ortakiai ir difuzoriai
Mes esame vidutinio dydžio Čekijos kompanija, kuri specializuojasi
tik tekstilinių ortakių ir difuzorių oro tiekimui ar paskirstymui gamyba.
Mes negaminame ortakių po metrą, mes pateikiame viso individualaus
projekto pasiūlymą.

Daugiau žinių apie oro paskirstymą
Tekstiliniai ortakiai ir difuzoriai suteikia daugybę puikių techninių
sprendimų ir privalumų. Tai yra skersvėjai, vienodas oro srauto
paskirstymas, maksimali indukcija ar, atvirkščiai, lėtas oro tiekimas. Be to,
klientas gali rinktis produkto formą, dydį ar spalvą, grafinius motyvus.

Individualūs sprendimai kiekvienoje situacijoje
Mes galime imituoti oro srautą klientų patalpose ir pasiūlyti tinkamiausią
produktą. Mūsų žinios ir ilgametė patirtis leidžia mums naudoti šimtus
techninių detalių, kurios padeda pasiekti geriausius rezultatus. Oro
srauto tėkmė vamzdyje ir ortakių atstumų matmenys yra mūsų patirtis
šioje srityje.

Dėka inovacijų – platus produkcijos asortimentas
Kalbant apie tekstilines sistemas oro tiekimui ar paskirstymui, praktiškai
nėra įrangos ar techinio sprendimo, kurio mes negalėtume pagaminti.
Mes sukūrėme visiškai naujų sprendimų ir turime keletą užpatentuotų
produktų. Mes mielai priimsime klientų pasiūlymus, kurie galėtų
pagerinti paslaugas ir patobulinti mūsų produktus.

Susisiekite su mumis
Mūsų produktai tiekiami įgaliotų, apmokytų atstovų, kurie pasiskirstę po
visą pasaulį. Supaprastinti bendravimą mes sukūrėme savo asmeninę
programinę įrangą, kuri leidžia tiksliai iki smulkmenų išpildyti užsakymus.
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