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Når valget står mellem tekstil-
kanaler og konventionelle me-
talkanaler til indblæsning af 
varm, kold og/eller frisk luft, er 
der mange aspekter, der skal 
overvejes for at sikre det ideelle 
indeklima. Luftfordeling og 
vedligeholdelsesintervaller ud-
gør de største forskelle mellem 
metal og tekstil. Metalsystemer 
benytter armaturer til spotind-
blæsning, mens tekstilsystemer 
fordeler luften jævnt langs hele 
kanalen.
Teknisk personale vil gerne mi-
nimere vedligeholdelse, bru-
gerne ønsker et sundt og godt 
indeklima, og ejeren vil spare 
på udgifterne. Derfor er det 
vigtigt at vælge den rigtige løs-
ning til luftfordeling, både ved 
nybyg og renovering.
Man kan ikke se udefra, at en 
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Ny teknologi gør 
ventilationskanaler 
vedligeholdelsesfri

Metalkanaler og klassiske tekstilkanaler skal rengøres jævnligt for at sikre indeklimaet, men ny 
laserperforeringsteknologi kan gøre ventilationskanaler i tekstil vedligeholdelsesfri

metalkanal skal renses. Det har 
ført til en generel misforståelse 
af, at metalkanaler ikke skal 
rengøres lige så ofte som tradi-
tionelle tekstilkanaler. Det er 
dyrt og besværligt at rengøre 
metalkanaler, men når det ikke 
sker, forringes indeklimaet 
over tid. I de mest grelle tilfæl-
de bliver de hjemsted for skim-
mel og andre skadelige mikro-
ber, der påvirker helbredet for 
dem, som arbejder i opholdszo-

nen. Det opdages ofte først, når 
der opstår lugtgener og indekli-
maet bliver forringet. 
Det bedste indeklima opnås, når 
et luftfilter renser luften ved 
indtaget og indblæsningen opti-
meres via designet af det speci-
fikke tekstilsystem med de 
kendte fordele: trækfri, ingen 
kondens og næsten lydløs 
(<30NC).  En tekstilkanal bør 
ikke være filter, men fordele luf-
ten jævnt i forhold til rummets 
formål og størrelse for optimal 
komfort.

Lufttekniske forskelle på 
metal- og tekstilkanaler 
Konventionelle metalkanaler 
benytter armaturindblæsning. 
Det kan skabe døde zoner, 
trækgener og irriterende støj - 
og det er faktisk den væsentlig-
ste forskel mellem metal- og 
tekstilkanaler fra et komfort-
perspektiv.
Med tekstilbaseret luftindblæs-
ning fordeles luften jævnt i 

rummet og ved lave hastighe-
der. I praksis betyder det, at 
man undgår trækgener, døde 
zoner og støj; pga. tekstilets 
permeabilitet dannes der ikke 
kondens på tekstilkanaler, selv-
om indblæsningstemperaturen 
ligger under dugpunktet. 

Sidegevinst: tekstil 
minimerer støjgener fra 
ventilation
Aircondition og ventilations-
anlæg er en af de primære 
støjkilder i de f leste byggerier. 
Luftens hastighed har høj ind-
virkning på, hvor meget støj 
og træk der genereres - og det 
gælder både i metal- og teks-
tilkanaler. I private boliger, 
hoteller, kontorer, undervis-
ningslokaler og lignende anbe-
fales et støjniveau under NC 
35, hvilket svarer til 45 dBA. 
Med et statisk tryk på 60 Pa er 
lydniveauet i tekstilkanaler 
med mikroperforering NC 20, 
eller ca. 30 dBA. Det er signifi-

Konventionelle metalkanaler benytter armaturindblæsning (tv.). Med tekstilbaseret luftindblæsning fordeles luften jævnt i rummet (th.). 

Det er dyrt og besværligt at rengøre 
metalkanaler, men når det ikke sker, 
forringes indeklimaet over tid. I de 
mest grelle tilfælde bliver de hjemsted 
for skimmel og andre skadelige mikro-
ber, der påvirker helbredet for dem, 
som arbejder i opholdszonen.



HVAC 2 · 2017 55

Uovertruffent 

indeklima

Tekstilkanaler giver høj komfort i opholdszonen på grund af den trækfri ventilation.

Ny laserperforeringsteknologi gør tekstilkanaler vedligeholdelsesfri.

kant mindre end metalkanaler 
i samme diameter med arma-
turindblæsning, da disse ty-
pisk genererer et højere lyd-
trykniveau og ofte medvirker 
til at transportere lyden pga. 
resonans.

Hemmeligheden bag 
vedligeholdelsesfri 
tekstilkanaler
Traditionelle tekstilkanaler 
produceres af tekstiler med en 
høj eller lav DHC (Dust Holding 
Capacity), men fælles for dem 
er, at de reelt fungerer som et 
ekstra filter. Vedligeholdelse i 

form af nedtagning og vask er 
uundgåeligt – høj eller lav DHC 
er kun et udtryk for marginale 
forskelle i vedligeholdelsesin-
tervallerne.
Ny laserperforeringsteknologi 
gør tekstilkanaler vedligehol-
delsesfri. Luftkvaliteten sikres 
af det filter, der sidder i ind-
blæsningsaggregatet. De støv-
partikler, der kan passere fil-
tret, svæver frit ud igennem tu-
sindvis af laserskårne huller 
langs kanalen. Dermed forhin-
dres ophobning af støvpartik-
ler på indersiden af ventilati-
onskanalen og hullerne stopper 

ikke til. Valget af perforerings-
modeller tilpasses filtrets evne 
til at opfange støvpartikler og 
f lere modeller kan kombineres 
for at sikre det ideelle indekli-
ma for de, der arbejder i op-
holdszonen. 
Således opfylder laserperfore-
rede tekstilkanaler alle interes-
senternes krav: minimalt vedli-
gehold, høj komfort og færre 

energiudgifter grundet det la-
vere tryk i det samlede system.
I applikationer, hvor der ikke er 
kliniske årsager til at vaske ka-
nalerne jævnligt, kan man der-
for med fordel anvende vedlige-
holdelsesfri tekstilkanaler. Det 
er naturligvis en forudsætning, 
at filteret vedligeholdes efter 
forskrifterne.
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