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I. A LEVEGİ ELOSZTÁSÁNAK MÓDJA 

A szövetdiffúzorból a levegı különféle mérető nyílásokon keresztül kerül elosztásra. A méretek 
kombinálása és a nyílások elrendezése a különbözı kimeneti sebességekkel együtt nagyszámú 
változatot ad. A választási lehetıségek tárháza a levegı alacsony sebességő elosztásával kezdıdik és 
a nagytávolságú célzott légszállításig tart.  
Vannak 0,4 mm átmérıjő különlegesen kis lyukak, melyeket mikroperforációnak hívunk, s melyeket a 
levegı szétszórására terveztünk. Célzott légszállítás esetén vannak 4 mm átmérıjő lyuk-sorozatok, 
ezeket lyukasztásnak (perforációnak) hívjuk. Az adott távolságra történı áramlás sebességének 
számításakor figyelembe kell venni a hımérsékletkülönbségeket. 

Mikroperforáció Perforáció 
 

 

A levegı DIFFÚZ elosztása mikroperforációval 

Mikroperforációval ellátott diffúzorok 
légelosztása környezetükbe  

Példa a kialakításra 

 
 

Levegı EGYENLETES elosztása perforációval 

Lyuksorozattal ellátott diffúzorok a légáram 
nagyobb hatótávolsága érdekében 

Példa a kialakításra 
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II. LEVEGİ KIMENETE 

A következı oldalakon található ábrák áttekintése után képet kap arról, hogy milyen feltételek (áramlás, 
nyomás) mellett lehet a diffúzorokat használni. Egy végdarabon vagy bemeneti adapteren keresztül a 
diffúzorba bevezetett V áram a következı módokon hagyja el a diffúzort: 
A – Áteresztı szöveten keresztül: 
Az áramlást a következı képlet mutatja A = S x P, 
S – a diffúzor felülete, P – a diffúzor áteresztıképessége az aktuális túlnyomásnak köszönhetıen. 
Ha a szövet nem áteresztı, az áramlás nulla. 

B – Mikroperforált szöveten keresztül: 

Az áramlást a következı képlet mutatja B = S x M. 
S – a mikroperforált szövet felülete, M – a 14. oldalon található táblázat alapján vett egységnyi terület 
nyílásainak száma alapján meghatározott áramlás. A megkívánt légáram eléréséhez az 5. oldalon lévı 
grafikon tartományainak megfelelıen bármekkora számú mikronyílás választható. Közepes súlyú szövet 
esetén a minimális túlnyomás 50 Pa. Ha ez a túlnyomás nem áll rendelkezésre, a diffúzor megfelelı 
alakját kiegészítı feszítı abronccsal lehet elérni. Ebben az esetben a legkisebb túlnyomás csak 20 Pa. 
A legkisebb túlnyomás 30 Pa, és 10 Pa – kiegészítı feszítı abroncs alkalmazásával – könnyő szövetek 
esetén. 

C – Nyílások sorozatán keresztül: 
Az egyenletes áramlás levegımennyiségét a szükséges légáram tartománynak megfelelıen kell 
kiválasztani. Bízza a számítást hivatalos képviselınkre! Ha ismert az egységnyi hossz légárama egy sor 
nyílás esetén, a 6. oldalon látható táblázat segítségével meg lehet határozni a nyílások átmérıjét. Ez a 
lyukak 20 mm-es távolságára érvényes. Az egyenletes légáram növelésére több párhuzamos sort lehet 
kialakítani. 

D – A diffúzor végén vagy egy kimeneti adapteren keresztül: 

A légáramot más diffúzorokhoz vezetjük, célja nem az adott diffúzoron át való légelosztás. 

V mindig = A + B + C + D. 

Diagram: Az A, B, C és D bármelyike lehet 0. 
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Légáramlás nyílások során keresztül 
Diameter = átmérı 
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III. LEVEGİ SZÉTSZÓRÁSA 

Egy pontosan megtervezett diffúzorból a levegı a teljes hosszon egyenletesen szóródik szét. Az 
egyenletesség mértékét a diffúzor mentén fellépı statikus nyomás határozza meg. A gyakorlatban az 
egyenetlenség nem haladja meg a 10%-ot. A statikus nyomást szabályzó csillapítók (lásd a 4. ábrát) a 
diffúz levegı egyenletes eloszlását tovább növelik. Hosszú perforált diffúzorokhoz nagyon javasoljuk 
szabályzók beépítését, különösen akkor, ha a diffúzor és a padlózat közötti távolság nagyobb 3 
méternél. A szabályzókat utólag is be lehet építeni, szerelésük a cipzárral a lehetı legkönnyebb. 
Az egyenletes légdiffúzió nem jelenti automatikusan azt, hogy a helyiségben a levegı elosztása is 
egyenletes. Egyenletes elosztást a megfelelıen kiégetett és elhelyezett mikroperforált nyílások (a 
strukturált mikroperforációt lásd az 1. és 2. ábrán) vagy nagyobb perforált nyílások (a sorozatos 
perforációt lásd a 3. és 4. ábrán) nyújtanak. 

1. Egységes mikroperforáció 2. Strukturált mikroperforáció 

 
 

Damper = csillapító  

A légáram sebessége a diffúzortól mért különbözı távolságokban szoftverünkkel kiszámítható, mert az 
figyelembe veszi az összes ismert hatást (azaz a statikus nyomást a diffúzor belsejében, a bemenetek 
helyét és méretét, hımérsékletkülönbséget). Készek vagyunk számításaik helyességének 
ellenırzésére. Hivatalos viszonteladóinknak rendelkezésére áll a szoftver. Címük megtalálható: 
www.prihoda.eu 

3. Egységes perforáció csillapítók nélkül 4. Sorozatos perforáció csillapítókkal 
(csillapítókkal)
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IV. SZELVÉNY 

Hat különbözı diffúzor szelvényt különböztetünk meg: 

A könnyen karbantartható alapváltozatot javasoljuk 
elsısorban. 

Használja olyan helyen, ahol nincs elég hely a 
köralakú diffúzorhoz, valamint nagy pontosságot 
igénylı helyiségekben. 

Használja olyan helyen, ahol nincs elég hely a 
köralakú diffúzorhoz, nagy pontosságot igénylı 
helyiségekben, és ha a diffúzort a helyiség sarkában 
kell felszerelni. 

Használja olyan helyen, ahol még a félkör alakú 
diffúzor számára sincs elég hely. 

Használja ott, ahol a mennyezet nem szabványos 
szerkezete miatt nem használható a negyedkör alakú 
szelvény. 

Alakját csak olyan speciális szerkezettel lehet 
megtartani, amelyik legalább a diffúzor összes sarkát 
tartja. A szövet kidudorodik a szerkezet oldalán. A 
szerkezetet fıleg a diffúzor négysarkú csıhöz való 
illesztéséhez használják. Négysarkú csı esetén a 
diffúzort csıkarimával illesztik. 

Gyártjuk a szelvények közötti átvezetı elemeket is. 
 

KÖRALAKÚ 
 
 
 
FÉLKÖR ALAKÚ 
 
 
 
 

NEGYEDKÖR 
ALAKÚ 
 
 

KÖRSZELET 
 
 
 
 

KÖRCIKK 
 
 
 
NÉGYZETES 
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Bármely méret elıállítható (legalább 100 mm) a konkrét igény alapján max. 3%-os tőréssel. 
Ez nem vonatkozik a csatlakozó részre, amely mindig 10-15 mm-rel nagyobb az adott értéknél. 
Az A és B alapméretek listája:  
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1 000, 1 120, 1 250, 1 400, 1 600. 
A diffúzor helyes méretei megállapításának három lépése 
Használja a következı oldalakon található ábrákat az alábbiak szerint eljárva: 
S1 lépés: 
Állapítsa meg a számított nyomást a diffúzorra. Ez a ventilátor statikus nyomása, amely megfelel a számított 
áramlási sebességnek. Abban az esetben, ha a szövetdiffúzor elıtt légcsatorna vagy más diffúzor van beépítve, a 
nyomást csökkenteni kell az ezen a szelvényen való áthaladás közben fellépı nyomáseséssel. Lásd még alább a 
"Számított nyomás" bekezdést. 

S2 lépés: 
A számított nyomásnál válassza ki a diffúzorba történı belépés megfelelı sebességét. Ezt a következık 
korlátozzák: 
a) Az aerodinamikai zajjal kapcsolatos elvárt szint; a magasabb sebesség magasabb zajjal jár. Az adott zajszint 

közvetlenül a forrásnál jelentkezik, és a távolsággal csökken. 
b) A diffúzor szövetének esetleges vibrációja. Ha némelyik ábrán a görbe alatti területre kerül, a szövetnél a 

berendezés üzemeltetése közben valószínőleg némi vibráció fog fellépni a turbulens áramlás és a helyi 
alacsony nyomás következtében. Az ilyen vibráció intenzitása a görbéknek megfelelıen nı. 

c) A magas belsı áramlási sebesség a levegınek a helyiségben való eloszlására ellentétes irányú hatással van, 
mert eltereli a kimenı levegıt a merıleges vonaltól a diffúzor felé; minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb az 
elterelés és megfordítva.  

S3 lépés: 
Rendelje hozzá a kívánt áramlási sebességet a kiválasztott sebességhez és olvassa le az ehhez tartozó 
lehetséges legkisebb diffúzorméretet. Nagyobb nyílás használata levegı elosztása esetén lehetséges. 

Számított nyomás 

A számított nyomás használható a szövetdiffúzorban fellépı súrlódás (a hossz mentén) és helyi veszteségek 
(alakos elemekben) leküzdésére, valamint a kívánt elosztás (a szöveten való áthaladás) elérésére. A súrlódási 
veszteség rendszerint elhanyagolható, mivel az a hosszirányú sebességtıl függ. A diffúzorból kilépı légáram és 
annak hosszirányú áramlási sebessége nullára csökken. Ha a nyomás szabályozható, javasoljuk nagyobb nyomás 
alkalmazását. Ugyanakkor 140 Pa-nál nagyobb statikus nyomás nem gazdaságos, kivéve a magas súrlódású 
vagy nagy helyi veszteséggel járó eseteket (hosszú elosztórendszerek vagy gyakori alakváltozású darabok). A 
nyomás növelése a légcsatornák küllemét és megduzzadását jobbá teszi. Könnyő anyagok alkalmazása esetén a 
megfelelı alak eléréséhez megfelel alacsonyabb nyomás alkalmazása is. 

Gyors és pontos számításhoz használja szoftverünket vagy kérje azt hivatalos partnerünktıl.  

Áramlási sebesség egységek átszámítása 
 

m3/h 100 500 1000 1698 2000 3597 5000 7000 10000 m3/h 

l/s 27,8 139 278 472 556 1000 1390 1946 2780 l/s 

köbláb/m 58,9 294,5 589 1000 1178 2118 2945 4123 5890 köbláb/m 

 

V. MÉRET 

A szám a kerek és félkör alakú diffúzor átmérıje, a körszelet alakú húrja, negyedkör és körcikkalakú alakú sugara, 
a négyzetes csatlakozó élének a hossza. 
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Az átmérı tervezése – KÖRALAKÚ ÉS NÉGYZETES KERESZTMETSZET  

Sebesség [m/s] 
Flow rate = áramlási sebesség
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Az átmérı tervezése – FÉLKÖR ALAKÚ IDOM 

Sebesség [m/s] 
 

Sebesség [m/s] 
Flow rate = áramlási sebesség 

 

 

irodák, színház, elıadóterem nagy irodák, üzletek ipari üzemek 
(25-45 dB) (45-60 dB) (>60dB) 
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VI. HOSSZ 

A diffúzor hossza fıleg a rendelkezésre álló helyen történı elhelyezésétıl függ. Általában állandó 

légáramot 1-tıl 200 méteres diffúzorral lehet elérni. A legfontosabb tényezık a felhasznált anyag, 

annak módosítása és a ventilátor kimeneti nyomása. 

A LEGÁLTALÁNOSABB ESETEK: 
 

A = nyitott bemenet 100-tól 200 mm-ig 
B = átmenı szelvény 5.000-tıl 10.000 mm-ig 
C = vakperemmel ellátott zárószelvény 1.000-tıl 11.000 mm-ig 
n = 0, 1,2, … kb. 40 

A szelvények egymáshoz cipzárral csatlakoznak; a cipzárak száma a vevı igényei szerint változtatható. 
A diffúzor teljes hosszát (A + B + C) fel kell tüntetni a specifikációban. 
A diffúzort gyártás közben részekre osztjuk. 
A hosszirányú tőrés a diffúzorok gyártásakor + 1%. 

VII. ZÁRÓDARABOK TÍPUSAI 

KEZDİ SZEGÉLYEZİ ZÁRÓ 
 

 

 

VARRÁS CIPZÁR 

részlet 



VIII. LEMEZDIFFÚZOROK 

Egy termékben kétféle diffúzort egyesítettünk. A diffúzor középpontjába vízszintesen egy ritka szövéső, 

át nem eresztı szövetbıl készült 

lemezt (membránt) varrunk. A lemez 

elejét csatlakoztatjuk egy  

szervomotorral vezérelt terelı-

laphoz. Ez vagy a felsı vagy az alsó 

felét fedi be a diffúzornak. Főtéskor 

a lemez a diffúzor felsı felét fedi be, 

a levegı pedig a nyílások során át 

lefelé távozik. Léghőtéskor a lemez 

a diffúzor alsó felét fedi be, a levegı 

pedig felfelé távozik az áteresztı 

szöveten, ill. a mikroperforációval 

módosított szöveten keresztül. 

A TERELİLAP:   Ezt a kétféle 
üzemmód közötti váltásra használjuk. A terelılap PMS vagy PMI szövetbıl 
(tőzállóságtól függıen), belsı szerkezete pedig horganyzott acélból készül. A hossz 
minden esetben 400 mm. 

belül kívül D <= 630 mm      kívül D > 630 mm 

 

A D<=630 mm terelılap felfüggesztése 1 ponton történik (lásd az O részletet a 47. oldalon). A D>630 
mm terelılap felfüggesztése 2 ponton történik (lásd a P részletet a 47. oldalon). 

A terelılap tömege 
 

méret (mm) 160 200 250 315 400 500 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 

tömeg (kg) 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,6 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 

A lemezes diffúzor fı feladata a légáram szabályozása főtéshez vagy hőtéshez. A diffúzort nem 
munkahelyek hımérsékletének szabályozására terveztük, mert azt elsısorban a hıkibocsátás 
szabályozásával kell megoldani. A terelılap helyzetének megváltoztatása kb. 140 mp-ig tart. Mivel a 
lemez elmozdulás közben erısen vibrál, az átmenetek gyakoriságát a szükséges legkisebbre kell 
korlátozni. Javasoljuk, hogy az átállítást bizonyos hımérsékletkülönbséghez kössék. Pl. ha a szállított 
levegı hidegebb, mint a helyiség levegıje, a légáramot a terelılappal a kiigazított áramlásról a diffúzra 
kell átváltani. Megfelelı hiszterézis (kb. késleltetett reagálás – a ford.) pl. 2 - 3 °C az átállítás 
gyakoriságát a minimálisra csökkentheti. A szállító reklamáció esetén figyelembe veszi ennek az 
ajánlásnak az esetleges be nem tartását. 

 

 
főtés hőtés 
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A DIFFÚZOR: A lemez fedi a diffúzor egyik felét, és szabadon hagyja a másikat. 
 

Főtı állás Hőtı állás 
 

Szervomotor 24V vagy 230V. 

IX. SZIGETELT CSİCSATORNA 
SZIGETELT CSİCSATORNA 

A hıveszteség csökkentésére használjuk a gép 
elhelyezésére szolgáló helyiség és a kiszolgálandó helyiség 
közötti nem légkondicionált szelvényeken való átmenet 
során. Szigetelésként egy 4 cm-es nem szıtt poliészter 
szövetréteget használunk, amelyet a belsı 
könnyőszerkezető és a külsı közepes súlyú szövet közé 
varrunk be. Külsı rétegnek anyagaink bármelyike 
használható. Az összevarrás meglehetısen csökkenti 
a szigetelés vastagságát, kb. 20 – 30 mm-re. Az elért legnagyobb hıdiffúziós (hıszóródási) 
együttható 1,8 W/m2K. Szabvány szerint 2 m-es darabokat szállítunk minden átmérıvel, ideértve 
az alakos darabokat is. Minden 2 méteren beépítünk egy erısítı mőanyag győrőt. Ezek a 
szigetelt tömlık nagyon hatékonyan csökkentik a zajt, ahogy ezt egy 1 m hosszú, 500 mm 
átmérıjő csıcsatorna (tömlı) mérése dokumentálja. 

Zajcsökkenés 

Frekvencia [Hz]  

Zajcsökkentés ábrája frekvenciatartományonként, szigetelt légcsatornák alkalmazásával 

 

mikroperforáció 

lemez lyuksor 

 

 

 

 

C
si

lla
pí

tá
s 

[d
B

] 
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X. CSÖRLİ 

A teljes diffúzort be lehet húzni egy alumínium idomba egy oldalról, egy egyszerő csörlıvel. Ez 
lényegesen egyszerősíti a szerelést és szétszerelést. Ilyen csörlı különösen technológiai 
berendezések fölé történı telepítésnél használható, ahol a kimeneteket nem könnyő elérni. 

Ez csak az 5, 5D, 5F, 5I, 5DI, 5FI telepítéseknél alkalmazható. 
 

 

 

csörlı 

felfüggesz-
tett 
alumínium 
idom 

a 
diffúzor 
kész a 
behúzás
ra 

részlet – szabványos idom részlet – megerısített idom 

telepí-
tett 
diffúzor 
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XI. TEXTIL SZÓRÓFEJ 

A textil szórófejjel (fúvókával) a szállított levegı nagyobb távolságot tud megtenni, mint 
perforáció esetén. A statikus nyomástól és a hımérsékletkülönbségtıl függıen a légáram 20 m-
nél nagyobb távolságra is eljuthat. A méretezéshez használja szoftverünket vagy kérjen 
segítséget hivatalos forgalmazónktól. 

 

 

 

csillapító 

textil 
szórófej 
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XII. TELEPÍTÉS 
 

Telepítési változatok 
Telepítés 
száma 

Keresztmetszet Felfüggeszté
s típusa 

Kiegészítı tartozékok 

0 
szerelési anyagok 
és kampók nélkül 

  

1  
huzal 

D, F 

2  huzal 
D, F 

3 

 

idom 
A, B, AB, C, AC, G, J 

4 

 

idom 
B, C, G 

5 
 

felfüggesz-
tı idom 

D, F, A, AD, AF, E, AE, G, EG, I, DI, FI, AI, 
ADI, AFI, EI, AEI 

6 
 

 

felfüggesztı 
idom 

D, F, A, AD, AF, E, AE, G, EG, I, DI, FI, AI, 
ADI, AFI, EI, AEI 

7 
 

forgó 
csıbilincs 

D, F, H      bármely telepítéshez hozzáadható, a teljes 
listát lásd a 42. oldalon 

8 
 

nem 
köralakú 

idom 

A, B, AB, AC, C, G 

9 
 

nem 
köralakú 
idomok 

 

 
Bizonyos telepítési típusok 
kombinálhatók (pl. 1 és 2); a 
kombinációk teljes listáját lásd 
a 43. oldalon. 

Az összes telepítési típus 
részletes áttekintését 
vázlatokkal lásd az 1. 
mellékletben a 29. oldalon. 

 

toldalék 
nélkül felfüggesztés kampókkal és alumínium idommal vagy 

huzallal 
A megnagyobbított csík kampó helyett 
B mőanyag idom 
C alumínium idom alumínium függesztıelemekkel 
D rozsdamentes huzal és rozsdamentes szerelési anyagok 
E menetes rúd 
F mőanyag bevonatú huzal és rozsdamentes szerelési 

anyagok 
G rozsdamentes idom 
H forgó csıbilincs alumínium idomhoz 
I megerısített alumínium idom 

K
IE

G
É

S
Z

ÍT
İ

 T
A

R
T

O
Z

É
K

O
K

 
Á

T
T

E
K

IN
T

É
S

E
 

J tépızár 
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XIII. EGYÉB BERENDEZÉSEK 
1. 
ABRON-
CSOK 

 

Ezeket a köralakú diffúzorok alakjának megtartására használjuk, ha nincsenek is 
megduzzadva (felfúvódva). Rozsdamentes huzalból vagy mőanyag csıbıl készülnek. Két 
abroncs között a távolság 500 mm. Az abroncsok lehetnek a diffúzoron belül vagy kívül. Az 
abroncsokat tépızárral rögzítjük a diffúzorhoz, így a diffúzor karbantartásakor 
lecsatlakoztathatók. 

2. MEREVÍTİRUDAK 
A merevítırudak tartják meg a köralakú diffúzor alakját, mikor az nincs megduzzadva. Ezek 
tőzbiztos mőanyagból készülnek; a felhasználási lehetıségeket az ábra mutatja. A 
merevítırudakat a diffúzorok belsejébe tépızárral rögzítjük, így karbantartás elıtt könnyen 
eltávolíthatók, ill. utána visszahelyezhetık. A merevítırudak az abroncsok olcsóbb 
helyettesítıi. 

Diffúzor merevítırudakkal – megduzzadt állapotban Diffúzor merevítırudakkal – légszállítás nélkül 
 

 

 

tépızár rögzítı 

merevítırudak könnyő beszerelése 

Köralakú diffúzor – telepítések összehasonlítása 

Egyszeres felfüggesztés Egyszeres felfüggesztés 
merevítırudakkal abroncsokkal Egyszeres felfüggesztés Kettıs felfüggesztés 

a kör területének 80%-a 

megduzzadva légszállítás nélkül 
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3. KIEGYENLÍTİ 

Pl. a ventilátor mögötti légáram egyenletessé tételére, egy 
alakos darabot … 

kúp szitából 

szitából készült "csillag" diffúzorba varrva 

szitahenger abronccsal 

4. CSILLAPÍTÓ 

A csillapító egy áteresztı szövetbıl készült tompa kúp. Kisebb átmérıjő kúp egy megállító 
ütközıvel ellátott zsinórral szabályozható. A legnagyobbra (a diffúzor átmérıjével 
megegyezı méretőre) nyitott csillapító nulla nyomásesést eredményez. A teljesen szorosra 
zárt csillapító viszont a legnagyobb helyi nyomásesést adja. Egy szomszédos cipzár 
kinyitásával a csillapító beállítása könnyen módosítható. Funkciójának és lehetséges 
felhasználásnak további leírása a III. fejezetben (Levegı szétszórása) található. 

 
5. EGYSÉGESÍTİ BETÉT 

A strukturált mikroperforációból a levegı szétszórása az esetek legnagyobb részében elég 
egységes. Ha különleges mértékő egységességre van szükség, vagy olyan esetekben, 
amikor nem használható a strukturált mikroperforáció (a négyzetméterenkénti magas 
áramlási sebesség miatt), a diffúzorokat különleges beépített struktúrákkal látjuk el, hogy a 
légáram elosztása még egységesebb legyen. Ez a struktúra egy nagyon áteresztı szövet, és 
rendszerint a diffúzor teljes felületét fedi. 
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6. MOZGATHATÓ ADAPTER 
Egy félkör vagy negyedkör alakú diffúzor egyenes részén lévı adaptert ki lehet úgy alakítani, 
hogy akár 80 mm-rel is elmozdítható legyen a diffúzor irányába. A mozgatható adapter 
segítséget jelenthet abban az esetben, amikor az adapter nem olyan, mint a rajzon látható. Az 
"INM" jelöli a specifikációban a mozgatható adaptert (az M bető szerepel kiegészítésképpen a 
szokásos "IN" adapterjelöléshez).  

 

7. ANTISZTATIKUS 

Robbanásveszélyes helyeken megfelelıen vezetıképes szövetbıl készült diffúzorokat kell 

használni. Vannak könnyő szöveteink ilyen tulajdonságokkal. Különleges eseteket a 

gyártóval kell megbeszélni. 

8. NYOMÁSMÉRİ 

A textildiffúzoron belüli statikus nyomást egy egyszerő nyomásmérıvel lehet nyomon követni 

(kívánságra szállítjuk). Ha piszok miatt a statikus nyomás meghalad egy bizonyos szintet, 

meg kell vizsgálni a diffúzort, hogy nem kell-e kimosni. 

Nyomásmérı – az adott statikus nyomás leolvasható a skáláról. 

Kapcsoló nyomásmérı – az áramkör bekapcsolása jelzi a beállított érték túllépését. 

Telepítését lásd az S részletben a 48. oldalon. 

Nyomásmérı Kapcsoló nyomásmérı 

 

 

 

tépızár rögzítı 
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XIV. UTASÍTÁSOK A TERVEZİKNEK 

 A SZÖVET REZONANCIÁJA 

Légturbulencia és helyi nyomásesés a szövet anyagának rezonanciáját okozhatja. Ez rendszerint 

ventilátor vagy alakos (hajlított vagy hosszabbító) idomok után fordul elı, ahol megváltozik az áramlás 

iránya. Ezt a jellemzıt részletesen az V. fejezetben tárgyaljuk. A bemenet elé helyezett egyenes, 

legalább 1 m hosszú, állandó átmérıjő csıcsatorna jelentısen hozzájárul az egységes légáramhoz. A 

turbulencia kiegyenlítı (lásd a 19. oldalon) rendszerint megszünteti a rezonanciát. Ugyanakkor azonban 

észrevehetı nyomásesést is okoz. 

 ROZSDAMENTES SZERELÉSI ANYAGOK 

Az élelmiszeriparban nem megengedett horganyzott forgó csıbilincsek és ellenanyák alkalmazása. 

 ABRONCSOK 

A diffúzorokat sem mosógépben mosni, sem centrifugázni nem szabad az abroncs levétele nélkül. 

 KÉSZLETEZÉS 

Tartalék diffúzor készleten tartása gyakran hasznos lehet a felhasználó számára. Tartalék diffúzort akkor kell 
használni, amikor az eredetit karbantartják. 

 KONDENZÁLÁS 

Ne feledje, hogy víz kondenzálása a diffúzor külsı felületén csak akkor van kizárva, ha a diffúzor áteresztı 

szövetbıl készült. Ha át nem eresztı szövetbıl készült diffúzort használ, hozzáértı módon meg kell állapítani 

a helyiség levegıjének páratartalmát és a diffúz levegı hımérsékletét. 

 NHE SZÖVET 

A szövet törékeny, és a hajtásoknál megrepedhet. Az összehajtogatott szövetet ne tegye ki 

terhelésnek, és ne legyenek rajta éles hajtogatások! A beinduló ventilátor által lökésszerően szállított 

levegı sérülést okozhat a szöveten. A ventilátort fokozatosan indítsa be. 

 SZÍN KIVÁLASZTÁSA – SZENNYEZİDÉS BESZÍVÁSA 

A vevı ízlésének megfelelıen választhat színt, kivéve piszkos környezetekben (pl. gumiipar), ahol sötét 

színek alkalmazását javasoljuk. A por a környezetbıl leülepszik a diffúzor felületén (beszívás hatása), 

és ennek eredményeképpen elcsúfítja a küllemét. Ilyen porbevonat azonban nincs hatással a diffúzor 

funkciójára, és nem lehet reklamáció alapja. 

 9 ÉS 3AJ TELEPÍTÉSEK 

Tépızárat használó telepítések megfelelnek olyan helyiségekben, ahol csak rozsdamentes acél vagy 

mőanyag alkalmazása a megengedett (ilyen szempontból poliészter szövetbıl készült diffúzorok 

mőanyag diffúzornak minısülnek). A félkör alakú diffúzoroknak (9. telepítés) nincs lapos hátsó részük, 

ezért ezek használhatók a levegı szétszórására olyan csıcsatornából, amelyik a falban végzıdik; nincs 

semmi szükség csatlakozó csíkkal vagy csıkarimával történı csatlakoztatásra. A tépızár öntapadó 

része ezt a fajta csatlakozást -20 és +50 °C közötti hımérsékletekre korlátozza. A vegyi anyagoknak 

való ellenállást (pl. fertıtlenítı készítmények) a helyi körülményeknek megfelelıen kell meggondolni. A 

tépızárat nem lehet vakolathoz vagy hasonló felületekhez rögzíteni. A tapadási felületnek teljesen 

simának, tisztának és zsírtalannak kell lenni. 

 ELİSZŐRÉS 

Mikroperforációval vagy perforációval ellátott diffúzoroknak egy legkevesebb EU 3-as szintő elıszőrésre 

van szükségük. Ha nem használ valamilyen légszőrıt, a textilt a szennyezıdés teljesen eltömheti! 
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XV. SPECIFIKÁCIÓ 

Egy specifikációban csak az egyszerő diffúzorok írhatók le alaposan. Rendszerint szükség van egy mőszaki rajzra 
vagy részletes leírásra. A specifikáció csak közelítı meghatározást nyújt. Diffúzorok rendeléséhez nem elegendı. 

PTD = Prihoda Textile Air Diffuser = Prihoda Textil Légdiffúzor 
 

PÉLDÁK: PTD - C 315 / 8 500 FB / PMS - 1WH 

 

 

ZÁRÓ-
DARABOK 
TÍPUSAI 

SZELVÉNY HOSSZ MÉRET ANYAG TELEPÍTÉS SZÍN 

lásd a IV. bek.  lásd az V. bek. lásd a VI. bek.  lásd a VII. bek.  lásd a XVIII. bek.  lásd az 1. mell.   lásd a XVIII. bek.vagy 
a kiegészítı színkártyát 

1. telepítés 

záró 

záró 
8A telepítés 

bemeneti 
adapter 
kezdete 

záró 
kimeneti adapter 

cipzár 

 

varrás 

kezdı fehér PMS szövet 

kék PMI szövet 

szegélyezés 

2. telepítés 

záró (vakperem) 

kimeneti 
adapter 
cipzár 

NMS szövet 

vakperem 

1. telepítés 

8A telepítés 
vakperem 

vakperem 

bementi adapter 
kezdete 



 23 

XVI. TEXTILDIFFÚZOROK SPECIFIKÁCIÓJÁNAK KITÖLTÉSE 
Küldje a faxot az alábbi számra: +420 469 311 857 Vagy töltse ki a www.prihoda.eu honlapon található őrlapot. 

 

 

RENDELÉS NEVE: 

CÉG: 

TELEFON: 
KAPCSOLATTARTÓ: 

E- MAIL: 

AJÁNLATADÁS HATÁRIDEJE: 

POZÍCIÓSZÁM: 

DARABSZÁM:  

ÖSSZ POZÍCIÓ: 

STATIKUS NYOMÁS:  

LÉGÁRAM: 

HELYISÉG HİMÉRSÉKLETE: 

TELJES DIFFÚZOR HOSSZ: 

A SZÁLLÍTOTT LEVEGİ HİMÉRS: 

MÉRETCSÖKKENÉS A HOSSZ MENTÉN: Igen Nem 

A DIFFÚZOR ALAKJA ALAPBAN:       CSATLAKOZÁS A DIFFÚZORHOZ  

köralakú      2.  Méret 

félkör  

negyedkör 

négyzetes karimával 

négyzetes karima nélkül 

köralakú 

félkör 

negyedkör 

körszelet 

körcikk 

2. Méretek: 1. Alak: 

fehér 

sötétszürke 

zöld 

fekete 

világoskék

szürke 

SZÍN: sárga 

vörös 

különleges 

SZÖVET: 

OLDALSÓ BEMENETI ADAPTER (db és méret): 

OLDALSÓ KIMENETI ADAPTER (db és méret): 

TELEPÍTÉS: Függıleges távolság a mennyezettıl: 

Felfüggesztés:  1.□ egyszeres 

2.□ sodrott huzal 

Megfelelı telepítési típus – 16. oldal: 

dupla 

idom 

nincs 

Rozsdament. abroncs (össz. méret) 

Mőa. abroncs (átm. min. 400 mm) 

Merevítırudak 

ERİSÍTİ ELEMEK: 

Kiegyenlített LÉGÁRAM: Diffúz 

Lemezdiffúzor (csak köralakú) 

A LÉGÁRAM KIEGYENLÍTÉSE (ha kérik): 

Távolság – R 

Szög – α 

Sebesség - v 

MEGJ.: 
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XVII. SZERELÉS 

A diffúzorokat (mosás után) beszerelésükig szárazon és becsomagolva kell tartani egy tiszta, száraz helyen.  
Kicsomagolás után a diffúzor nem érintkezhet szennyezıdéssel. A szerelık mossák meg a kezüket. A légcsatorna 
összes szállított alkatrésze a diffúzor elsı alkalommal való felfújása elıtt legyen teljesen tiszta. Ne indítsa el a 
ventilátort, mielıtt a teljes csıcsatorna be nincs szerelve. Fennáll ugyanis a veszélye a szövet sérülésének. 
Olvassa el az összes alábbi utasítást és gondolja végig a konkrét körülményeket. Ezek az utasítások és az adott 
telepítés rajzai a szállítás részét képezik. Nézze át a rajzokat, és hasonlítsa össze a megjelölt képekkel. Ha 
különbség van a rajzok között, az adott telepítés rajzait kell használni. 
A diffúzorok több szelvényre vannak osztva, melyeket cipzárak kötnek össze. Minden szelvényt egy számmal 
jelöltünk, amely fel van tüntetve a szállítmányhoz tartozó mőszaki rajzokon. Ez a szám megfelel a cipzárak mellé 
varrt cédulákon szereplı jelöléssel. A szám formája: pozíció – szelvény száma / összes szelvény száma. Pl.: 02 – 
03 / 5 jelenti a 2. pozíciót, annak 3. szelvényét az összesen 5-bıl. 

AJÁNLOTT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS 

Készítse elı a szerelési anyagokat, amelyet a szállítmány nem tartalmaz: 
fali dugaszok, kampók és csavarok. Csatoljuk a szállított szerelési anyagok listáját. 

Telepítse a képek, valamint az Ön konkrét telepítése szerinti rajz alapján a diffúzorokat (a 
rajzot a szállítmányhoz csatoljuk). 
A telepítési eljárás színes. 

 Egyéb szerelési utasítás: 
• Ha nincs szükség speciális kialakításra, a csıcsatorna jobb felsı oldala és a huzal közötti szabványos 

távolság 32 mm. 
• a 2., 4., 6. és 8. telepítések esetén: a sodrott huzalok vagy idomok közötti vízszintes távolság megfelel 

a diffúzor méretének. 
• az 1., 2., 5. és 6. telepítések esetén: helyezze el a függesztıelemeket a szükséges hosszon, és ezeket 

szerelje fel elıször (minden legkevesebb 5 m huzalhosszon vagy 2 m hosszú idomnál van egy huzal 
függesztıelem). 

• az 1. és 2. telepítések esetén: teljesen nyitott helyzetben szerelje fel a forgó csıbilincseket.  

• az 5. és 6. telepítések esetén: Fontos, hogy a menetes rudat megfelelıen meghúzza az idomon, és biztonsági 
anyával rögzítse (lásd az F és G részleteket). 

• a textil csatlakozó csíkok a diffúzorok csatlakozó darabjaira varrt címkékre vannak rögzítve. 

• a 9. és 3AJ telepítések esetén: Amennyire lehetséges zsírtalanítsa és tisztítsa meg azt a teljes felületet, ahol a 
tépızárat kell használni. A telepítés teherbíróképessége a felület tisztaságától függ. A tépızár öntapadó részének 
csíkját nyomja teljes hosszában, egyenletesen az elıkészített felületre. Ezután nyomja a tépızár további, a 
szövet kivezetésére varrt részét a tapadó részhez.  

A diffúzor felszerelése fém védıcsıre vagy párologtatóra: 

Köralakú szelvény____________________  Félkör alakú szelvény 

 

Helyezze a diffúzor 
elejét a védıcsı 
végére, majd szorítsa 
meg a csatlakozó 
csíkkal. 

A tépızár bevarrt részét 
használja félkör vagy 
negyedkör alakú diffúzorok 
és a fém csıcsatorna 
csatlakozásának 
tömítésére. Nyomja a 
tépızár öntapadó oldalát a 
csıcsatornára. 

köralakú fém védıcsı 
vagy párologtató 
hosszabbítója 

Helyezze be a 
diffúzort a csıkarimák 
közé. 

Helyezze be a 
diffúzor elejét a 
párologtató és a 
csıkarima közé. 

négyzetes fém 
védıcsı párologtató csıkarima\ 

= Négyzetes szelvény 
= A párologtató oldalára 
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Lemezdiffúzorok szerelése: 
• miután a 4. pont szerint felerısítette a diffúzor elejét, cipzárral rögzítse az elejére a lemez 

terelılapját. 
• biztosítsa a terelılapot egy menetes rúddal (átmérı 630-ig – egy darab menetes rúd, 630 

fölötti átmérı – két rúd), az O és P részletet lásd a 47. oldalon.  
• szerelje fel a diffúzor következı részét a huzalra vagy az idomba, és cipzárral rögzítse a 

terelılapra – elıször ezt a lemezt, majd a diffúzort. 

Elektromos vezetékezés: Vezetékezés ábrája 
A hıellátás megfelelı szabályozásával 
csökkentse a legkisebbre a pozíció-átmenetek 
gyakoriságát. Csak akkor tegye lehetıvé az 
átmenetet, ha elért a berendezés egy bizonyos 
hımérsékletet. Határozza meg a megfelelı 
hiszterézist (pl. 2 - 3 °C) a helyi körülmények 
szerint. 

• Miután bedugaszolta a szervomotort, a terelılap a 
kiinduló helyzetek valamelyikébe fordul. 
• A terelılap helyzete kézzel megváltoztatható, 
miután a házon lévı forgó gombot a megfelelı 
helyzetbe fordította. 

• A lemez helyzete joystick-kal ellenırizhetı. 
• A 0° és 180° a szervomotor munkahelyzete. 
Olyan leállási helyzet, amelyik a 

munkahelyzettıl ± 5°-kal tér el, nem befolyásolja a mőködést.  
! A gyártó nem garantálja a lemez sértetlenségét, ha a terelılapot a határhelyzet mögé fordítják! 

 A feszítı szerelése: 

7. telepítés:     Csatlakoztassa a diffúzort a 4. pont szerint. Horgonyozza ki a huzalt egy erıs szerkezeti 
részhez a kivágással ellentétes oldalon a diffúzor tengelyének irányába. Húzza át a 
huzal másik végét a feszítı abroncshoz, amely a kivágásba van varrva, állítsa be a 
huzal hosszát. A feszítı meghúzása hatással van a megfelelı terhelésre. 

H telepítés:    Rögzítse az alumínium idomot a mennyezethez vagy egy szerkezeti részhez a Q részlet 
szerint (48. oldal). Helyezze a tartókart a feszítıcsavarral az idomba. Rögzítse a 
bevarrt feszítıabroncshoz. A feszítı meghúzása hatással van a megfelelı terhelésre. 

 NHE szövet: 
• A szövet törékeny, és a hajtásoknál megrepedhet. Az összehajtogatott szövetet ne tegye ki 

terhelésnek, és ne legyenek rajta éles hajtogatások! 
• A beinduló ventilátor által lökésszerően szállított levegı sérülést okozhat a szöveten. A ventilátort 

fokozatosan indítsa be. 

 Szag jön a diffúzorból: 
• A szövetbe a nyílásokat lézerrel égetjük. Az égetési folyamat során égésszag és füst keletkezik. 
 • Szagmaradványok a késztermékbıl is felszabadulhatnak a telepítés után egy rövid ideig. 

Ilyen esetben javasoljuk intenzív friss levegı átfújását két hétig. Ennyi idı alatt a szag eltőnik. Kémiai 
elemzés bizonyította, hogy ez az egészségre ártalmatlan. 

 

három-
pontos 
szabályzó 
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XVIII. KARBANTARTÁS 

Diffúzoraink jó minıségő, ellenálló anyagokból készülnek, természetes szálak hozzákeverése nélkül. 
A használt anyagot a rendelés mőszaki feldolgozása során meghatározzuk. 
Az áteresztı szövetbıl (PMS, PMI, PLS, PLI, PMB, PMT) készült diffúzorok hétköznapi ipari mosógépben 
moshatók. Az át nem eresztı szövetek (NMS, NMI, NLS, NLI, NMT) kíméletes mosást igényelnek, az 
NHI, NHE és NMD szöveteket pedig csak kézzel szabad mosni. Ha a mosásra kerülı diffúzoron 
abroncsok, merevítırudak vagy forgó csıbilincsek vannak, ezeket a szilárd elemeket mosás elıtt el kell 
távolítani. A belépı felületen lévı szennyezıdést (lásd a XIII. fejezetet) porszívóval el lehet távolítani, 
felesleges a mosás. 

A mosási folyamat: 

Mosás elıtt figyelmesen nézze meg az adott termékre vonatkozó karbantartási szimbólumokat. A 
mosási cédula a diffúzorokba van varrva a cipzárak mellé. 

Ajánljuk az alábbiakat: 
1. Általános mosószerrel mossa a diffúzorokat (adagolás a használati útmutatók szerint); a mosás 

hatásosabb lesz, ha a diffúzort kifordítja. Javasoljuk, hogy a mosást legfeljebb négyszer ismételje 
meg a szennyezıdés mértéke szerint vagy használjon erısebb mosóport. Ha a szövet igen 
szennyezett, használjon különleges mosószert (az adott szennyezıdés alapján tudunk ilyet 
javasolni). 

2. Fertıtlenítıt csak akkor használjon, ha a helyi utasítások szerint ez elengedhetetlen. A 
fertıtlenítıszer vegyi összetétele nem károsíthatja a diffúzor szövetét (lásd a karbantartási 
szimbólumokat). Tartsa be a gyártó adagolási utasításait. 

3. A diffúzort tiszta vízben öblítse. 
4. A centrifugálás legyen kíméletes, a szárítást a ventilátor légáramával fejezze be. 

Szimbólumok magyarázata: 
 

 

max. mosási hıfok 40°C rendes 
mechanikus mosás rendes öblítés 
rendes centrifugálás 

kíméletes mosás mosógépben 
legnagyobb hımérséklet 40°C kíméletes mechanikus 
mosás, öblítés vízben, lehőtés, kíméletes centrifugálás 

mosás csak kézzel, a terméket nem szabad mosni 
mosógépben 
max. hımérséklet 40°C óvatos kezelés 

a terméket nem szabad klórtartalmú 
mosószerrel fehéríteni 

forgódobos szárítógépben kell szárítani 
szárítás alacsonyabb hımérsékleten 

a terméket nem szabad forgódobos szárítóban szárítani 

vasalás a max. 110°C-os max. vasalási 
hımérsékleten belül, óvatos gızvasalás 

a terméket nem szabad vasalni, gızvasalás 
nem megengedett 

a terméket nem szabad vegytisztítani, a foltokat nem 
szabad szerves oldószerrel eltávolítani 

a termék tetraklóretilénnel  
monofluortriklórmetánnal és minden  
F szimbólummal jelölt oldószerrel vegytisztítható 
szokásos tisztítási folyamatok korlátozások nélkül 
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XIX. ANYAGLISTA 

Textilanyagok 

A felhasznált anyagok a diffúzorok helyes mőködéséhez alapvetıen fontosak; ezek megfelelnek a 
mőszaki szabályoknak és megfelelıen hosszú élettartamot biztosítanak. Termékeink kizárólag 
szintetikus anyagokból készülnek. Általános áttekintésük a következı táblázatban található: 

 

Rendeltetés Áteresztıképesség Súly Jellemzı Anyag 
PMS igen közepes szabványos 100% poliészter 

PMI igen közepes megnövelt f.r. 100% módosított 
poliészter 

PMT igen közepes megnövelt f.r. 100% trevira CS 

PMB igen közepes baktériumölı 100% poliészter + 
ezüst 

PLS igen könnyő szabványos 100% poliészter 

PLI igen könnyő megnövelt f.r. 100% módosított 
poliészter 

NMS nem közepes szabványos 100% poliészter 

NMI nem közepes megnövelt f.r. 100% módosított 
poliészter 

NMT nem közepes megnövelt f.r. 100% trevira CS 

NLS nem könnyő szabványos 100% poliészter 

NLI nem könnyő megnövelt f.r. 100% módosított 
poliészter 

NMF nem közepes fólia 100% polietilén 

NHI nem nehéz megnövelt f.r. 100% poliészter + 

2x PVC + Sb2O3 

NHE nem nehéz kitőnı f.r. 100% üvegszál + 2x 
poliuretán 

NMA nem közepes antisztatikus üvegszál + 2x PVC + 
karbon (elemi szén) 

f.r. - tőzállóság  

A további anyagjellemzıket lásd az 1. mellékletben – Anyaglista, 49. oldal 

Színek: Az alábbi színeket szállítjuk 

fehér 

sárga 

világosszürke 

sötétszürke 

zöld 

vörös 

kék 

fekete 

különleges 

A pontos színárnyalatokat megtalálja a színkártyán az adott 
szövettípusra. 
- lásd a mellékelt színkártyát (a Prihoda katalógusban) 
- vagy megrendelheti az info@prihoda.eu címen. 

Különleges színekkel kapcsolatban beszéljen 
hivatalos képviselınkkel. 
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XX. GARANCIA 
 

Anyag Garanciális 
idıszak 

PMS, NMS, PMI, NMI, PMT, NMT 10 év 

NHI, PMB, NHE, PLS, NLS, PLI, NLI 2 év 

NMF, NMA vagy más berendezés, 
telepítés tépızárral, szerelési anyag 
vagy diffúzorok egyéb részei 

1 év 

Nem érvényes a garanciális áruk javítási garanciája, ha az áruval szállított szerelési és 
karbantartási utasításokat nem tartották be. Ezenkívül minden diffúzorba be van varrva a 
mosásra vonatkozó cédula, amely meghatározza az arra a szövetre érvényes alapvetı 
karbantartási utasításokat. Erıvel elszakított diffúzor nem lehet reklamáció tárgya. Varrások 
felbomlása és a szövet elszakadása, túlnyomás által okozott lógás, ill. ingadozó légáramlás miatt 
csak akkor fogadunk el reklamációt, ha az üzemi tényleges paraméterek (áramlás és túlnyomás) 
megegyeznek a számítottakkal. 
A színárnyalatok eltérésének megállapítására szolgáló skálán (az EN ISO 105-A02:1995 szerint) 
a szürke 5. és 3. árnyalata közötti különbség a színeltérés határa. A szállított színárnyalatot csak 
akkor fogadjuk el hibásnak, ha annak a színkártyánktól való eltérése meghaladja ezt a 
különbözeti határértéket. 
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1. MELLÉKLET – TELEPÍTÉSEK TÍPUSAINAK RÉSZLETES ÁTTEKINTÉSE  
A specifikációban a kiválasztott telepítés számát (az alábbi képeknek megfelelıen) kell megadni. 

Szerelési anyagok és kampók nélkül 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: mőanyag bevonatú sodrott 
huzal, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőa. bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: rozsdamentes acél sodrott 
huzal, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ rozsdamentes acél sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: mőanyag bevonatú sodrott 

vezeték, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőa. bev. sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 
 

 

min. minden 5000 mm-en 1 db minden 
20 m huzalhoz 

szelvény: lásd az A, B és C részletet 

 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: mőanyag bevonatú sodrott vezeték, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőanyag bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: rozsdamentes acél sodrott huzal, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdamentes acél sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: mőanyag bevonatú sodrott vezeték, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőanyag bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

min. minden 5000 mm-en 1 db minden 
20 m 
huzalhoz 

szelvény: lásd az A, B és C részletet 
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DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: közvetlen kifeszítéső 
(kihorgonyzású) alumínium idom, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd a D, E és T részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: közvetlen kifeszítéső 
alumínium idom, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd a D, E és T részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: közvetlen kifeszítéső alumínium 
idom, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd a H részletet 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: közvetlen 
kifeszítéső mőanyag idom, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd a H részletet 
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DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom 
alumínium kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd az E, J és T részletet 

szelvény: lásd az E, J és T részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: rozsdamentes idom, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd az M és N részletet 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: öntapadós 
tépızár, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

a tépızár 
öntapadós oldala 

a tépızár más 
része, a 
kimenethez 
varrva 

részlet 

szelvény: 
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DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: közvetlen kifeszítéső alumínium 
idom, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd a D, E és T részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: közvetlen kifeszítéső mőanyag idom, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd a H részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd az E, J és T részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: rozsdamentes idom, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd az M és N részletet 
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DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium kifeszítéssel, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőanyag bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél  
DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium kifeszítéssel, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdamentes acél, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium kifeszítéssel, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőanyag bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

szelvény: lásd az E, F, K és T részletet 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőanyag bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdamentes acél sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőanyag bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes 
acél 

szelvény: lásd az E, F, K és T részletet 

szelvény: lásd az E, F és T részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium kifeszítéssel, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: horganyzott acél, menetes rúd, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 
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DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium 
idom alumínium kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: horganyzott acél menetes rúd, 
FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

szelvény: lásd az E, F és T részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: rozsdamentes idom, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdamentes acél sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

szelvény: lásd az M részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: rozsdamentes idom, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdamentes acél menetes rúd, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

szelvény 
lásd az F és M részletet 
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DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőa. bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdamentes acél, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfügg., TARTÓELEM: megerısített alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőa. bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdam. acél 

szelvény: lásd a G, K és R részletet 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium idom 
alumínium kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőa. bev. sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horg. acél 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium idom 
alumínium kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdam. acél sodrott huzal FÉM RÉSZEK: horg. acél 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium idom 
alu kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőa. bev. sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

szelvény: lásd a G, K és R részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: horganyzott acél menetes rúd, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

szelvény: lásd az F és R részletet 
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DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium 
idom alumínium kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: horganyzott acél menetes rúd, FÉM 
RÉSZEK: horganyzott acél 

szelvény: lásd az F és R részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium kifeszítéssel, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőanyag bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium kifeszítéssel, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdamentes acél, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium kifeszítéssel, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőanyag bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

szelvény: lásd az E, G, K és T részletet 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőanyag bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

   DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdam. acél sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőa. bev. sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

szelvény: lásd az E, G, K és T részletet 
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DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium kifeszítéssel, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: horganyzott acél menetes rúd, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

szelvény: lásd az E, F és T részletet 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: horganyzott acél menetes rúd, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

szelvény: lásd az E, F és T részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: rozsdamentes idom,  
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdamentes acél sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

szelvény: lásd az M részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: rozsdamentes idom,  
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdamentes acél menetes rúd, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

szelvény: lásd az F és M részletet 
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DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőa. bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdamentes acél, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alu idom alu kifeszítéssel, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőanyag bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

szelvény: lásd a G, K és R részletet 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alu idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőanyag bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium idom 
alu kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: rozsdam. acél sodrott huzal FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, egyszeres felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alu idom alu 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: mőa. bevonatú sodrott huzal, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

szelvény: lásd a G, K és R részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium idom alumínium 
kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: horganyzott acél menetes rúd, FÉM RÉSZEK: horg. acél 

szelvény: lásd az F és R részletet 
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DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: megerısített alumínium idom 
alumínium kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: horganyzott acél menetes rúd, FÉM RÉSZEK: 
horganyzott acél 

szelvény: lásd az F és R részletet 

DIFFÚZOR: rozsdamentes abronccsal a vak végen, TARTÓELEM: mőanyag bevonatú sodrott  
vezeték, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

DIFFÚZOR: rozsdamentes abronccsal a vak végen, TARTÓELEM: rozsdamentes acél sodrott 
huzal, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

DIFFÚZOR: rozsdamentes abronccsal a vak végen, TARTÓELEM: mőanyag bevonatú sodrott 
vezeték, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: rozsdamentes acél 

Ha egy diffúzor terhelésnek van kitéve, a szövet nyújthatósága miatt hossza 1%-kal nıhet.  

A diffúzor hossza nem haladhatja meg a 10 m-t. 

szelvény: 
lásd az A részletet 

= részlet 
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DIFFÚZOR: rozsdamentes abronccsal a vak végen, TARTÓELEM: alumínium idom, 
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: horganyzott acél 

Ha egy diffúzor terhelésnek van kitéve, a szövet nyújthatósága miatt hossza 1%-kal nıhet.  

A diffúzor hossza nem haladhatja meg az 5 m-t. 

szelvény: lásd a Q részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: közvetlen kifeszítéső alumínium 
idom, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd a D, E és T részletet 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: közvetlen 
kifeszítéső alumínium idom, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd a D, E és T részletet 
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DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: közvetlen kifeszítéső mőanyag 
idom, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd a H részletet 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: közvetlen 
kifeszítéső mőanyag idom, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd a H részletet 

DIFFÚZOR: megnagyobbított csíkkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom 
alumínium kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 8 

szelvény: lásd a J, E, L és T részletet 
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DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: alumínium idom 
alumínium kifeszítéssel, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

szelvény: lásd a J, E, L és T részletet 

DIFFÚZOR: kampókkal, kettıs felfüggesztéssel, TARTÓELEM: 
rozsdamentes idom, FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM 
RÉSZEK  

szelvény: lásd az N részletet 

TARTÓELEM: öntapadós tépızár,  
FÜGGİLEGES FÜGGESZTİ: nincs, FÉM RÉSZEK: nincs 

a tépızár 
öntapadós oldala 

a tépızár más 
része, a 
kimenethez varrva 

részlet szelvény: 
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KOMBINÁCIÓK 

1. AZ EGYSZERES ÉS KETTİS TELEPÍTÉS KOMBINÁCIÓJA 
 

 

Példák: 

lásd az A, B és C részletet lásd a D, E és T részletet 

min. minden 5000 mm-en 1 db minden 20 m 
huzalhoz 

lásd a G, E, K és T részletet 
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lásd az A, B és C részletet 

1 db minden 
20 m 
huzalhoz 

max. 5000 

lásd a G, E, K és T részletet 

lásd a D, E, Q és T részletet 

 

2. KIEGÉSZÍTİ FESZÍTİ ABRONCS 

SZOKÁSOS TELEPÍTÉS + 7  

Példák 

min. minden 5000 mm-en 

TELEPÍTÉSKOMBINÁCIÓ + 7H: 

Példák: 

lásd a D, E, Q és T részletet 

lásd a D, E, Q és T részletet 

1 db minden 20 m 
huzalhoz 

Lásd az A, B és C részletet 

Lásd a G, E, K 
és T részletet 

lásd a D, E, Q és T 
részletet 
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RÉSZLETEK 
 

 

kattanás 

szőkítı M6-ról M8-ra 
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részlet 

kattanás 

= kattanás 
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helyes távolság 

minden 2 m-en 
minden 2 m-en 
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tartókar alumínium idom 

feszítıabroncs, 

feszítıcsavar 

megerısített alumínium idom 

Dugasz beszerelése 

dugasz 

kampó diffúzorral 
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2. MELLÉKLET - ANYAGJELLEMZİK 
 

ANYAGJELLEMZİK SZÖVET:  PMS 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 
 

ALAPANYAG 100% poliészter, végtelen szál 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 55 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 E 

HİÁLLÓSÁG °C -60-tól +110-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1:1995 > 7,9.1012 

SÚLY g/m² 290 

VASTAGSÁG mm 0,48 

KIKÉSZÍTÉS  hırögzítés (190°) 

SZÖVÉS DIN 61101-1 sima 

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM 
EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

460 / 290 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105 4 

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C) 1 

NEDVSZÍVÁS % 1 

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK N/10 mm (EN ISO 13934-1:1999) 2100/1100 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% 40/37 



 50 

ANYAGJELLEMZİK 
SZÖVET:    PMI 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 

 

ALAPANYAG 100% poliészter, módosított, végtelen szál 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 55 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 B-s1, d0 

HİÁLLÓSÁG °C -60-tól +110-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1:1995 > 3,7.1011 

SÚLY g/m² 295 

VASTAGSÁG mm 0,46 

KIKÉSZÍTÉS  hırögzítés (190°) 

SZÖVÉS DIN 61101-1 sima 

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

460 / 290 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105 4 

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C) 1 

NEDVSZÍVÁS % 1 

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK N/10mm (EN ISO 13934-1:1999) 2100/1100 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% 40/38 
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ANYAGJELLEMZİK SZÖVET:  PMT 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 

 

ALAPANYAG 100% trevira CS, végtelen szál 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 30 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 B-s1, d0 

HİÁLLÓSÁG °C -60-tól +110-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1:1995 > 3,7.1012 

SÚLY g/m² 216 

VASTAGSÁG mm 0,35 

KIKÉSZÍTÉS   

SZÖVÉS DIN 61101-1 sima 

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

615 / 260 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105 4 

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C) 1,5 

NEDVSZÍVÁS % 1 

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK N/10mm (EN ISO 13934-1:1999) 1000 /1000 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% 48/35 
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ANYAGJELLEMZİK SZÖVET:  PMB 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 

 

ALAPANYAG 100% poliészter, ezüst, végtelen szál 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m3/h/m2 120 Pa nyomáson 55 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 E 

HİÁLLÓSÁG °C -60-tól +110-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1:1995  

SÚLY g/m2 290 

VASTAGSÁG mm 0,48 

KIKÉSZÍTÉS  hırögzítés (190°) 

SZÖVÉS DIN 61101-1 sima 

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

460 / 290 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105 4 

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C) 1,5 

NEDVSZÍVÁS % 1 

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK N/10mm (EN ISO 13934-1:1999) 2100/1100 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% 40/38 

A hiányzó adatokat fokozatosan pótoljuk. 
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ANYAGJELLEMZİK SZÖVET: PLS 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 

 

ALAPANYAG 100% poliészter, végtelen szál 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 45 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 E 

HİÁLLÓSÁG °C -15-tıl +70-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1995: > 7,9.1012 

SÚLY g/m² (EN 12127) 80 

VASTAGSÁG mm (EN ISO 5084) 0,09 

KIKÉSZÍTÉS  hırögzítés (180°) 

SZÖVÉS DIN 61101-1 sima 

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

450 /420 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105 4 

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C) 1 

NEDVSZÍVÁS % 1 

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK N/10 mm (EN ISO 13934-1:1999) 450 / 450 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% (EN ISO 13934-1) 33/39 
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ANYAGJELLEMZİK SZÖVET:   PLI 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 
 

ALAPANYAG 100% poliészter, módosított, végtelen szál 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 45 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 B-s1, d0 

HİÁLLÓSÁG °C -15-tıl +70-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1:1995 2,5.1012 

SÚLY g/m² (EN 12127) 79 

VASTAGSÁG mm (EN ISO 5084) 0,09 

KIKÉSZÍTÉS  hırögzítés 

SZÖVÉS DIN 61101-1 sima 

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM EN 1049-2:1993 lánc/vetülék 455 / 420 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105 4 

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C) 1 

NEDVSZÍVÁS % 1 

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK  N/10mm (EN ISO 13934-1:1999) 500 /400 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% (EN ISO 13934-1) 36/36 
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ANYAGJELLEMZİK SZÖVET: NMS 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 
 

ALAPANYAG 100% poliészter, végtelen szál 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 0 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 E 

HİÁLLÓSÁG °C -30-tól +110-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1:1995 > 7,9.1012 

SÚLY g/m² 313 

VASTAGSÁG mm 0,54 

KIKÉSZÍTÉS      hırögzítés (190°) 

SZÖVÉS DIN 61101-1 sima 

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM 
EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

460 / 290 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105 4 

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C) 1 

NEDVSZÍVÁS % 1 

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK  N/10mm (EN ISO 13934-1:1999) 2100/1100 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% 40/38 
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ANYAGJELLEMZİK SZÖVET:   NMI 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 
 

ALAPANYAG 100% poliészter, módosított, végtelen szál 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 0 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 B-s1, d0 

HİÁLLÓSÁG °C -30-tól +110-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1:1995 2,8.1010 

SÚLY g/m² 328 

VASTAGSÁG mm 0,51 

KIKÉSZÍTÉS      hırögzítés (190°) 

SZÖVÉS DIN 61101-1 sima 

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM 
EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

460 / 290 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105 4 

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C) 1 

NEDVSZÍVÁS % 1 

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK  N/10mm (EN ISO 13934-1:1999) 2100/1100 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% 40/38 
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ANYAGJELLEMZİK SZÖVET:   NLS 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 

 

ALAPANYAG 100% poliészter, végtelen szál 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 0 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 E 

HİÁLLÓSÁG °C -15-tıl +70-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1:1995  

SÚLY g/m² 82 

VASTAGSÁG mm  

KIKÉSZÍTÉS  hırögzítés (190°) 

SZÖVÉS DIN 61101-1 sima 

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

450 / 420 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105 4 

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR 

(%(40°C), lánc/vetülék) 

PNs 4745963/20/80/97 2/2 

NEDVSZÍVÁS % 1 

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK N/10 mm (EN ISO 13934-1:1999) 450 / 450 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

%  

A hiányzó adatokat fokozatosan pótoljuk. 
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ANYAGJELLEMZİK SZÖVET:   NLI 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 
 

ALAPANYAG 100% poliészter, módosított, végtelen szál 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 0 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 B-s1, d0 

HİÁLLÓSÁG °C -15-tıl +70-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1:1995 3,5.1012 

SÚLY g/m² 90 

VASTAGSÁG mm  

KIKÉSZÍTÉS  hırögzítés (190°) 

SZÖVÉS DIN 61101-1 sima 

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM 
EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

450 / 420 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105 4 

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR 

(%(40°C), lánc/vetülék) 
PNs 4745963/20/80/972 2/2 

NEDVSZÍVÁS %  

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK N/10 mm (EN ISO 13934-1:1999) 450 / 450 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

%  

A hiányzó adatokat fokozatosan pótoljuk. 
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ANYAGJELLEMZİK SZÖVET:   NMF 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 
 

ALAPANYAG 100% polietilén 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 0 

TŐZÁLLÓSÁG ČSN EN 13501-1: 2002 F 

HİÁLLÓSÁG °C -30-tól +70-ig 

SÚLY g/m² 85 

VASTAGSÁG mm 0,1 

SZÖVÉS DIN 61101-1 sima 

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM 
EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

4 0 / 2 0  

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C) 0 

NEDVSZÍVÁS % 0 

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK N/10mm (EN ISO 13934-1:1999) 360 / 220 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% 32/32 
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ANYAGJELLEMZİK  SZÖVET:   NHI 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 
 

ALAPANYAG 100% poliészter + 2x PVC + Sb2O3 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 0 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 B -s2, d0 

HİÁLLÓSÁG °C -20-tıl +70-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1:1995 4,9.1013 

SÚLY g/m² 480   ± 20 

VASTAGSÁG mm 0,4   ± 0,02 

KIKÉSZÍTÉS  laminálás 

SZÖVÉS DIN 61101-1  

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM 
EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

1000x1000 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105  

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C)  

NEDVSZÍVÁS %  

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK N/10 mm (EN ISO 13934-1:1999) 320 / 240 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% 19,5 / 22,5 

A hiányzó adatokat fokozatosan pótoljuk. 
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ANYAGJELLEMZİK SZÖVET: NHE 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 
 

ALAPANYAG 100% üvegszál + 2x poliuretán 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 0 

TŐZÁLLÓSÁG EN 13501-1: 2002 A2-s1, d0 

HİÁLLÓSÁG °C -50-tıl +180-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS EN 1149-1:1995  

HİVEZETİ-KÉPESSÉG Wm-1K-1  

SÚLY g/m² 460 

VASTAGSÁG mm 0,43 

KIKÉSZÍTÉS   

SZÖVÉS DIN 61101-1  

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM 
EN 1049-2:1993 
láncfonal/vetülékfonal 

190/120 

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105  

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C)  

NEDVSZÍVÁS %  

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK N/10 mm (EN ISO 13934-1:1999) 500 / 300 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% 5/5 

A hiányzó adatokat fokozatosan pótoljuk. 
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ANYAGJELLEMZİK SZÖVET:  NMA 

A KEZELÉS SZIMBÓLUMA 
 

ALAPANYAG üvegszál + 2xPVC + karbon (elemi szén) 

ÁTERESZTİKÉPESSÉG m³/h/m² 120 Pa nyomáson 0 

TŐZÁLLÓSÁG ISO 4589-2 33,6 

HİÁLLÓSÁG °C -20-tıl +60-ig 

FELÜLETI ELLENÁLLÁS Ù (ÈSN 341382) 4,0x105 

HİVEZETİ-KÉPESSÉG Wm-1K-1  

SÚLY g/m² 320 

VASTAGSÁG mm 0,3 

KIKÉSZÍTÉS   

SZÖVÉS DIN 61101-1  

SZÖVET SZERKEZETE 10 CM EN 1049-2: lánc/vetülék  

SZÍNÁLLÓSÁG EN ISO 105  

ZSUGORODÁS MOSÁSKOR max. % (40°C)  

NEDVSZÍVÁS %  

SZILÁRDSÁG LÁNC/VETÜLÉK N/10 mm (EN ISO 13934-1:1999) 400 / 350 

NYÚJTHATÓSÁG 
LÁNC/VETÜLÉK 

% 4/4 

A hiányzó adatokat fokozatosan pótoljuk. 


