Komfort lufttæpper
Bonair
horisontal / vertikal
synlig / indbygget Installation

Elitair - design
horisontal / vertikal
synlig Installation
Bonair hos Daniels i München

Tournair - top / vertikal Konstrueret for karruseldøre
horisontal / vertikal

Whisperair - støjsvag
horisontal
synlig / indbygget Installation

Dobbelt jet
større – eksponerede døre
synlig / indbygget Installation

Whisperair hos New Central Station I Wien

Eco luft - hp
m/ varmepumpe tilslutning

Komfort lufttæpperTeknologi - Funktion / Installationsmodeller
AFSKÆRMNING AF FORSKELLIGE KLIMAOMRÅDER

Funktioner& Principper

Åben Port – Uden Lufttæppe
To (udenfor)
Tiu (loft) >

<< Ti (indenfor)

Åben Port – Med Lufttæppe
To (udenfor) << Ti (indenfor)

Tib (gulv)

piu (loft) > pib (gulv)
Åbninger mellem forskellige klimazoner (f.eks. Indv. / Udvend.)
er påvirket af to ting: trykforskellen grundet temperaturforskellen og bygningshøjden (termisk opdrift)
og udendørs vindtryk mod åbningen.

Luftgardinets funktion:
Varme eller kølling vha. Luftgardinet, har ingen effekt på
skærmningseffekteten, dette tilvalg er kun et spørgsmål
om komfortkrav omkring luftgardinet.

To: udendørs temperatur – Ti: indendørs temperatur – Tiu: indendørs loftstemperatur – Tib: indendørs temperatur v. gulv
m: masseflow / v: lufthastighed gennem åbning – mac: masseflow/vac: luftgardinets lufthastighed - α: retningsvinklen
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Bygning & klimaforhold
fig. 1 : Vindpåvirkningsfaktor

fig. 2 : Vind retningsfaktor Cv

fig. 3 : Korrelation vindhastighed ∆ p

Cv : 0,5-0,6 vinkelret - 0,25-0,36 diagonal
med
uden
ventilation ventilation

Bestemmelse: vind påvirkningsfaktor

Enkelt etagers tæt
bygning ingen modstående døre
Vind eksponering
faktor
Fw : 1,0
Enkelt etagers utæt
bygning ingen
modstående døre
Vind eksponering
faktor
Fw : 0,0
Enkelt etagers utæt
bygning med modstående døre

Flere etagers tæt
bygning

Flere etagers
utæt bygning

Vind eksponering
faktor
Fw : 0,5

Vind eksponering
faktor
Fw : 0,0

Grundlæggende kalkulation af parameters ved åben port: p tot : Trykdifference mellem indvendig / udendørs
Trykdifferance pga. Temperatur - massefylde
differance og bygningshøjden (se fig 1)

Trykdifferance pga. Udendørs vindtryk
(m7s - Pa) (se fig 2-3)
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Horisontal placering over døråbning

Fordele
- egnet til brede døråbninger
- genanvender luftvarmeenergien fra loftet
(indendørs termisk løft)

Ulemper
- lav zoneafskærmning ved gulvet
- begrænset lufthastighed i hovedhøjde

Vindfang & Ventilationsåbning
Luftgardin installeret indvendig ved ventilationshul o. indv. dør

Vertikal placering – en eller to siders installation

Fordele
- god zoneafskærmning ved gulvet
- egnet til høje portåbninger

Ulemper
- uegnet til små portbredder
- frit område ved modsatte side af døren
- genanvender ikke luftvarmeenergien fra loftet

Gennemgang ved port side .
Ingen indendørs undertryk.

Gennemgang ved rumsiden.
OBS. indendørs undertryk.

Store, åbne gangarealer:
Dobbelt Luftgardiner anbefales!
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Funktionsvalg & Installationsmodel
VENLIGST KONTAKT OS

HORISONTAL
INSTALLATION

HORISONTAL /
VERTIKAL
INSTALLATION

VERTIKAL
INSTALLATION

GENERELT VEJLEDNING FOR OPTIMAL AFSKÆRMNINGSPRÆSTATION
Lufttæppets dysse lufthastighed vælges ud fra forskellige kriterier såsom komfort, støjemission, dør højde, etc.
Lufthastigheden fra lufttæppet målt i hovedhøjde anbefales ikke at overstige 4-6 m/s.
Lufttæpper med varmeflade eller køleflade, er kun beregnet for menneskelig komfort eller krav for en industriel proces –
det er ikke en energibesparende funktion –
For lufttæpper med opvarmning, anbefales det at udføre en DT på højst 8 -12 º K ved indvendig omgivelsestemperatur ellers drifter lufttæppet energimæssigt ukorrekt.
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Valg af Produkt type & Performance
HORISONTAL INSTALLATION

VERTIKAL INSTALLATION
PORT HØJDE SERIE

DØR BREDDE SERIE

LUFTTÆPPE TYPE

LUFTTÆPPE TYPE

bonair - clasico (FTR/FTSD)/ premium / superflat - elitair circulo / eliptico / alas
whisperair - tournair – top - doublejet - ecoair - direct flow

bonair - clasico / premium - elitair circulo / eliptico / alas
whisperair - tournair – /vertical - doublejet -

Industri lufttæpper
Axiplus
horisontal / vertikal
indendørs / udendørs model

Radialplus
horisontal / vertikal
indendørs / udendørs model

2 x vertikal Axiplus hos Siemens Windpower

Subairplus
højeffektiv lufttæppe
Dysseretning: fra bunden og op
indendørs / udendørs model

Horisontal Radialplus hos Wätas i Olbernhau
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Funktionsvalg & Installationsmodel
B
H

DØR STØRRELSE

KØRETØJER-PERSONALE

KUN KØRETØJER

SIDE SVING DØRE

RULLE PORT

FOLDE PORT

Industri & special lufttæpper

AFSKÆRMNING AF FORSKELLIGE KLIMAOMRÅDER
Checklist for Industri Produkter

H oT
HH
AWl

HT
BT

AWr

Special lufttæpper

Frigoair
højeffektiv Lufttæpper for fryserum
horisontal / vertikal installationer
Konstruktion udført i rustfri (tilvalg)

Hybridair
Lufttæpper med kombineret opvarmning medier :
LPHW / E - HP / LPHW - HP / E

Deres udfordring er vores specialløsning
Tekniske løsninger til specifikke projekter såsom:
-Røg og lugtværn
- Isolering af forurenede rumarealer
- Insektværn

Køle / Fryserums lufttæpper

Frigoair
Køle rum
Dybfryse rum
horisontal / vertikal installationer
Frigoair
Lufttæppe designet
for installation i
fugtige omgivelser –
egnet for horisontal
og vertikal installation

Kølerum

frigoair Lufttæpper
for installation udenfor
kølerummet

Horisontal Installation

Frigoair – splash
Lufttæppe designet
for rengøringsvenlighed
(eks. Slagterier,
hospitaler, m.fl.)
Frigoair – multijet

Kraftige Lufttæpper
for store døre og / eller
ekstreme temperaturer
forskelle. Baseret på
dobbeltflow teknologi

Lgd.:
Lgd.:
Lgd.:
Lgd.:
Lgd.:
Lgd.:

2,0
2,4
2,7
3,0
3,5
4,0

.
-

2,4 m
2,7 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,8 m

frigoair
frigoair
frigoair
frigoair
frigoair
multijet

12
18
24
37
50

Vertikal Installation
Højde: 2,0
Højde: 2,4
Højde: 2,7
Højde: 3,0
Højde: 3,5
Højde: 4,0

.
-

2,4 m
2,7 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,8 m

frigoair
frigoair
frigoair
frigoair
frigoair
multijet

12
18
24
37
50

Special lufttæpper

AFSKÆRMNING AF FORSKELLIGE KLIMAOMRÅDER
Checklist - Specialløsninger -Komfort

