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Clima Construct biedt u met de textielkanalen van 
F2A een budgetaire oplossing voor de verdeling van  
ventilatie, warme en koude lucht.
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Dankzij de makkelijke en flexibele installatie, is een textielkanaal de beste oplossing voor luchtventilatie 
(verwarming of koeling) voor comfort en industriële toepassingen.
Texivair betekent een efficiënt en geoptimaliseerd systeem met: 
• gelijkmatige temperatuur
• propere kanalen voor hygiënische oplossingen
• betrouwbare, niet corrosieve materialen 

Hoe selecteer je een Texivair textielkanaal?
1. kies de gewenste luchtverdeling
2. kies het geschikte textiel, bepaald door de specificaties van de ruimte
3. bepaal de juiste vorm van het kanaal en de geometrie van het kanaalnetwerk
4. kies het type van ophanging  

Verdelingstechnieken: 
Luchtverdeling met lage luchtsnelheid dankzij doorlaatbaar 
textiel.
Principe: 
verdeling aan zeer lage snelheid (V < 0,3 m/s) doorheen het 
textiel, op basis van de verplaatsing van het luchtvolume 
volgens de verschillen tussen de omgevingstemperatuur en de 
gepulseerde luchttemperaturen.
Eigenschappen: 
• gelijke luchtverdeling
• tochtvrije luchtverdeling
• geschikt voor ventilatie of koeling van ruimten met beperk-

te hoogte



Textielkanalen

Clima Construct - Herentalsebaan 444  2160 Wommelgem - tel: 03/354.00.63 - sales@climaconstruct.be

Luchtverdeling met gemiddelde luchtsnelheid dankzij een  
lengtesleuf.
Principe: 
verdeling van de lucht door wisselen van medium en hoge snel-
heid (4 m/s < V < 10 m/s) doorheen de lengtesleuf. 
Eigenschappen: 
• luchtverplaatsing is afhankelijk van de luchtsnelheid door 

de mazen
• geschikt voor industriële koeling
• ook geschikt voor ventilatie of verwarming van grote volu-

mes

Luchtverdeling met zeer hoge snelheid dankzij rijen perforaties. 
Principe: 
verdeling van de lucht met zeer hoge snelheid (7 m/s < V < 15 
m/s) doorheen rijen perforaties met verschillende diameter. 
Eigenschappen: 
• zeer hoge graad van inductie
• zeer comfortabel, zelfs met grote verschillen tussen de om-

gevingstemperatuur en de gepulseerde luchttemperaturen.
• geschikt voor verwarming en air conditioning van hoge 

ruimten. 

Hieronder vindt u een selectieschema om het juiste type van luchtverdeling te kiezen. 
De nodige parameters: 
• soort van ruimte
• hoogte van de ruimte
• installatie voor verwarming, koeling of beiden
• de nodige luchtverplaatsing
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Textieltype Gewicht Standaardkleur Doorlaatbaarheid 
(onder 120 Pa)

Karakteristieken

TEXI-PULSE
polyester 80 g/m² wit* 20 m³/h/m² machinewasbaar
polyester 160 g/m² wit 20 m³/h/m² machinewasbaar
dubbelzijdig pvc coated 
polyester

680 g/m² blauw 0 (volledig dicht) wasbaar onder hoge-
druk

TEXI-PULSE en TEXI-JET
polyester M1 brandklasse 80 g/m² wit* 17 m³/h/m² machinewasbaar

polyester M1 brandklasse 160 g/m² wit** 20 m³/h/m² machinewasbaar
polyester M1 brandklasse 340 g/m² wit 50 m³/h/m² machinewasbaar
polyester M1 antistatisch 130 g/m² wit 97 m³/h/m² antistatisch
polyester M1 antibacterieel 102 g/m² wit 36 m³/h/m² antibacterieel
dubbelzijdig pvc coated 
polyester M1 brandklasse

570 g/m² wit*** 0 (volledig dicht) wasbaar onder hoge-
druk

TEXI-JET
dubbelzijdig polyurethaan 
coated glasvezel weefsel
M0 brandklasse

455 g/m² grijs
wit
zwart

< 1 m³/h/m² makkelijk afstofbaar, 
niet wasbaar

Textielsoorten en kleuren: 

* standaard kleuren
    polyester 80g

** standaard kleuren
    polyester M1 160g

*** standaard kleuren
    pvc M1

TEXI-MIX
Voor specifieke projecten kunnen twee technie-
ken gecombineerd worden. Zie voorbeeld: lucht-
verdeling met lage snelheid in combinatie met 
luchtverdeling met zeer hoge snelheid. De snelle 
verdeling gebeurt door de perforaties bovenaan, 
terwijl de lagere luchtstroming komt door het 
doorlaatbare textiel van de lager gelegen 1/2 
cilinder. 

TEXI-BUZ
Voor luchtverdeling met zeer hoge snelheid, waarbij de lucht ver-
deeld wordt dankzij nozzles. Bij verwarming is er weinig tempe-
ratuurverlies, bij koeling kan de lucht over verre afstand verdeeld 
worden. Vooral gebruikt bij concertzalen, congreszalen, sporthal, 
gymnasia, ...
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Geometrie van het kanaalwerk: 

F2A volgt de Eurovent standaard waardoor volgende kanaalvormen beschikbaar zijn: 

Rond - standaard oplossing Half rond - bij lage ruimten 1/4 rond - bij lage luchtverdeling

Half ovaal - minimum hoogte Ovaal - alternatief voor rond 
kanaal voor zeer hoge lucht-
verdelingssnelheid

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende kanaalnetwerken.

eenzelfde diameter, 
met en zonder boog

symmetrische en assymetrische reductie

bovenaan luchttoevoer

F2A heeft een zeer breed assortiment van polyester textiel, luchtdicht of diffuus. 
Alle kanalen zijn makkelijk in onderhoud dankzij het polyester draadwerk.
Bij de lichtere textielvarianten wordt er gebruik gemaakt van RIP-STOP. Hierbij wordt een dikkere draad 
gebruikt om het belangrijkste draadwerk te versterken.
Alle mogelijkheden zijn aan te vragen. 
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T-stuk

kanaal met meerdere aansluitingen 

Y-vorm

Soorten ophanging: 

Eenvoudige ophanging: positie van de kabel
Er zijn drie mogelijke hoogten om de kabel te bevestigen: 
- vaste hoogte van 100 meter
- vaste hoogte naar keuze (min. 65 mm)
- aanpasbare hoogte

Dubbele ophanging: positie van de kabel op 120°
Er zijn drie mogelijke hoogten om de kabel te bevestigen: 
- vaste hoogte van 100 meter
- vaste hoogte naar keuze
- aanpasbare hoogte

Dubbele ophanging: positie van de kabels op 180°
Er zijn drie mogelijke hoogten om de kabel te bevestigen: 
- vaste hoogte van 100 of 200 meter (afhankelijk van de diameter van het kanaal)
- vaste hoogte naar keuze (min. 100 mm)
- aanpasbare hoogte
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Eenvoudige ophanging: 
positie van de aluminiumrail 

met ring voor lichte  
producten (polyester)

met glijders voor zware 
producten (pvc, tv)

Eenvoudige ophanging: 
positie van de pvc-sectie 

met ring voor lichte  
producten

met glijders voor zware 
producten

Dubbele ophanging: 
positie van de pvc-profielen of aluminium rails 

bij pvc profielen met ring bij aluminium rails met 
glijders

Dubbele ophanging: 
positie van de pvc-profielen of aluminium rails 

bij pvc profielen met ring bij aluminium rails met 
glijders


