Easyflex®
Gaisa plūsmas, hermētiskuma
un akustiskā komforta garantija

Ievads
RENSON® koncepcija
RENSON®ir visi produkti, kas nepieciešami komfortabla un veselīga iekštelpu klimata radīšanai. Mūsu plašajā produktu klāstā
ietilpst logu ventilācijas atveres, saules aizsargi, pārsūknēšanas režģi, jumta izplūdes atveres, ventilācijas bloki, nosūkšanas režģi,
vadības ierīces un tagad arī ventilācijas kanāli. Visu šo komponentu savstarpējā mijiedarbība palīdz nodrošināt nevainojamu
komfortu un veselīgu iekštelpu klimatu.
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Dizaina nosūkšanas režģis

Easyflex®

Dzesēšana naktī

Ventilācija

Skārienekrāns

Ventilācija ir būtiska mūsdienu dzīvesveida sastāvdaļa. Tā aizsargā jūsu mājokli pret mitrumu, pelējumu un nepatīkamiem
aromātiem un ļauj baudīt svaigu gaisu kontrolētā un drošā veidā.
No vienas puses, ventilācijas sistēmai jāatbilst vairākām tehniskām prasībām, piemēram, nepieciešamajai gaisa plūsmai katrā telpā.
No otras puses, tai arī jāatbilst noteiktām komforta prasībām, piemēram, sistēmas radīto skaņu ierobežošanai.
Būtisks faktors šo prasību izpildē ir labi izstrādāta un uzstādīta ventilācijas kanālu sistēma. Jo lielāks ir ventilācijas kanālu
hermētiskums un diametrs, jo mazāks ir spiediena zudums un skaņas līmenis.
Easyflex ir elastīga plakanu un ovālu ventilācijas kanālu sistēma, kas īpaši izstrādāta, domājot par augstu veiktspēju un
komfortu. Tā nodrošina komfortu ne tikai gala lietotājam, bet arī uzstādītājam, lai sistēmu varētu uzstādīt pavisam viegli.
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Gaisa plūsmas, hermētiskuma un akustiskā komforta garantija
Easyflex®
Easyflex ir daļēji stingrs, gofrēts gaisa vads, kas izgatavots no polietilēna
un kura ārējais diametrs ir 140x64 mm ar ekvivalentu iekšējo diametru 90 mm. Dubultsienu ventilācijas kanāla gludā iekšējā virsma ir apstrādāta
ar antistatiskām un antibakteriālām piedevām, lai novērstu putekļu
uzkrāšanos un baktēriju vairošanos.
Pateicoties tā izmēram, gaisa plūsma ir 57 m³/h pie projektētā ātruma 2,5 m/s. Liels gaisa plūsmas apjoms apvienojumā ar mazu gaisa plūsmas
ātrumu garantē klusu ventilācijas kanālu sistēmu.
Easyflex ventilācijas kanāla nelielais augstums ļauj to viegli uzstādīt
karkasa sienās, piekaramajos griestos, betonā vai grīdas pārklājumos.

Gaisa plūsmas, hermētiskuma, akustiskā komforta un
higiēnas garantija
Hermētiskums
Unikālā savienojumu sistēma nodrošina gandrīz pilnīgu gaisa necaurlaidību.
Savienojuma elements ar integrēto gumijas blīvējumu tiek iespiests daļēji
stingrajā kanālā un nostiprināts ar ātro stiprinājumu sistēmu, padarot
savienojumu pilnīgi hermētisku. Ātro stiprinājumu sistēmu var piestiprināt pie
virsmas tā, lai savienojums būtu nekustīgs. Easyflex ventilācijas kanālu sistēmai
ir hermētiskuma D klase, kas nozīmē, ka sistēmai ir 3 reizes mazāka gaisa
noplūde nekā C klasē.
Gaisa plūsmas garantija
Projektējot Easyflex daļēji cietos kanālus, ar nolūku tika izvēlēts liels diametrs,
ļaujot sistēmai pārvietot lielas gaisa plūsmas (57 m³/h) ar mazu gaisa
plūsmas ātrumu (2,5 m/s). Šie parametri apvienojumā ar lielisku gaisa
necaurlaidību nodrošina katrai telpai paredzētās gaisa plūsmas sasniegšanu
(ja tiek ievēroti uzstādīšanas norādījumi).
Akustiskais komforts
Ventilācijas kanālu sistēmas lielie izmēri ietekmē arī sistēmas akustisko
komfortu, jo ir ievērojami samazināta liela gaisa plūsmas ātruma
radītā trokšņa iespēja. Turklāt telpās, kur nepieciešamais gaisa plūsmas
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apjoms ir ≤50 m³/h, nosūkšanas režģus var aprī kot ar skaņas slāpētāju,
lai ierobežotu iespējamos trokšņus to tuvumā. Akustisko komfortu veicina
arī nosūkšanas režģu savienojuma elementu forma. Pārejot no plakanā,
daļēji stingrā kanāla uz nosūkšanas režģi (no 90 mm uz 125 mm
diametru), tiek radīts spiediena kritums, tādējādi virs režģa ir īpaši mazs
gaisa plūsmas ātrums.
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Kombinējot Easyflex ar Healthbox, Endura vai Endura Delta un ievērojot
uzstādīšanas norādījumus, RENSON® garantē, ka paredzētā gaisa plūsma
katrā telpā tiks sasniegta ērti un klusi.
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Daļas
Daļēji stingrais ventilācijas kanāls
Daļēji stingro polietilēna Easyflex ventilācijas kanālu var viegli iestrādāt pārklājumos (no 9 līdz 10 cm biezumā) vai arī karkasa
sienās un piekaramajos griestos, pateicoties tā nelielajam augstumam (64 mm). Easyflex ventilācijas kanālu var iestrādāt arī
betonā. Ventilācijas kanāla forma optimāli sadala spiedienu virs kanāla tā, ka spiediena slodzes rezultātā nerodas gandrīz
nekāda deformācija.

Betonā

Izolācijā

Karkasa sienā

Līkumi
Easyflex elastība ļauj locīt pašu kanālu, veidojot līkumus ar rādiusu > 400 mm. Asiem izliekumiem varat izmantot horizontālo un
vertikālo 90° līkumu. Pateicoties iepriekš minētajiem risinājumiem, iespējams viegli apiet uz grīdas esošos šķēršļus.

Izliekuma r > 400

Vertikālais 90° izliekums

Horizontālais 90° izliekums

Savienojuma elements
Easyflex nodrošina lielisku hermētiskumu, pateicoties unikālajai savienojumu sistēmai. Lai savienotu divus ventilācijas kanālus
vai ventilācijas kanālu ar pārejas detaļu, tiek izmantots savienojuma elements ar integrētām gumijas blīvēm. Hermētiskuma
nodrošināšanai tiek izmantota ātro stiprinājumu sistēma, pakļaujot savienojumu spiedienam, lai gumijas blīve optimāli veiktu
savu uzdevumu un savienojums būtu nekustīgs.
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Daļas
Apaļie stingrie ventilācijas kanāli
Varat izmantot apaļos stingros kanālus, lai vertikāli savienotu plakanos ventilācijas kanālus un ventilācijas sistēmu. Telpām ar
gaisa plūsmu <50m³/h vislabāk izmantot kanālus ar 80 mm diametru. Telpām ar gaisa plūsmu >50m³/h ieteicams izmantot
kanālus ar 125 mm diametru. Varat izmantot arī daļēji stingros kanālus, lai pārvarētu attālumu līdz ventilācijas sistēmai.

Stiprinājumi
Easyflex ventilācijas kanālus var piestiprināt pie virsmas divos veidos: ātro stiprinājumu sistēmu var piestiprināt pie zemes,
izmantojot betona skrūvtapas vai skrūves. Tādējādi savienojums neizkustēsies. Ieteicams arī izmantot stiprinājuma kronšteinu ik
pēc 1,5 m, lai nodrošinātu, ka ventilācijas kanāli nevar izkustēties.

Betona tapa

Skrūves

Stiprinājuma kronšteins

Nosūkšanas režģa savienojumi
RENSON® nosūkšanas režģus var viegli pievienot Easyflex ventilācijas kanālu sistēmai. Nosūkšanas režģa savienojumiem ir
2 diametri: 80 mm diametrs telpām ar gaisa plūsmu ≤ 50 m³/h un 125 mm diametrs telpām ar gaisa plūsmu ≥ 50 m³/h. Nosūkšanas
režģi var uzstādīt tieši uz savienojuma (ģipškartona sienās), bet ir iespējams izmantot arī starpposma elementu (betonā).
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Daļas
Tehniskās specifikācijas

Elastīgais kanāls

Plakans ovālais
kanāls

G0013110 (15 m)

Elastīgs savienojuma
elements

G0013126 (3 m)

Apaļais kanāls Ø 125

G0013139

Apaļais kanāls Ø 80

G0013130 (3 m)

G0013131 (3 m)

G0013132 (0,25 m)

G0013133 (0,25 m)

Ø 125
Ø 129
Ø 80
Ø 84

Apaļais kanāls
Ø 80
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Spiediena kritums uz metru (Pa)

140

Elastīgais kanāls

8

8
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7
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6
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5
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4

3

3

2

2

1

1

Gaisa plūsmas ātrums (m/s)

Spiediena kritums uz ventilācijas kanāla metru
Apaļais kanāls
Ø 125
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Gaisa plūsmas apjoms (m 3/h)

Spiediena kritums stingrajā 135x55 mm kanālā

Spiediena kritums vertikālajā
Ø 80 mm kanālā

Spiediena kritums vertikālajā Ø 125 mm kanālā

Gaisa plūsmas ātrums vert. Ø 80 mm kanālā

Gaisa plūsmas ātrums
vertikālajā Ø 125 mm kanālā

Gaisa plūsmas ātrums ovālajos
kanālos

64

452

537

570

375

76050405

64

107

Pārbaudes lūka

160

7,5

316

Plakans ovālais kanāls

Spiediena kritums daļēji stingrajā
140x64 mm kanālā

435

Krustojums ar maināmu leņķi
G0013145
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Leņķveida sadales
kārba, 160 mm
G0013135

435

435

Taisna sadales kārba,
160 mm

8 savienojumu
sadales kārba

G0013140

G0013136

Daļas
129

45°

62,5

62,5

84

Savienojuma elements,
Ø80

Savienojuma elements,
Ø125

G0013121

G0013122

300

68,5

60,4

200

138,4

Savienotājs ar integrētām gumijas blīvēm, plakans
G0013111
140

96

68

62

96

200

282

Vertikālais 90° līkums

Horizontālais 90° līkums

G0013114

Y detaļa

G0013113

147

G0013120
200

170

105

114

114

105

114

105

326
140

140

185

Nosūkšanas režģa savienojums, Ø80

Nosūkšanas režģa savienojums, Ø125

G0013116

Divkāršais nosūkšanas režģa savienojums, Ø125 mm

G0013117

G0013118
155

185

94

139

120

185

No plakanā uz apaļo, Ø80 mm
No plakanā uz apaļo, Ø125 mm

G0013123

G0013124
200

36

63

49

66

63

188

48

Metāla stiprinājuma kronšteins
G0013137

Stiprinājuma kronšteins
Ātro stiprinājumu sistēma G0013112

G0013115
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Veselīgu telpu radīšana
RENSON®: jūsu partneris ventilācijas un saules aizsargu jomā
RENSON®, kura galvenā mītne atrodas Vāregemā (Beļģijā), ir tendenču noteicējs dabiskās ventilācijas un saules aizsargu jomā
Eiropā.
• Veselīgu telpu radīšana
Kopš 1909. gada izstrādājam energoefektīvus risinājumus veselīga un komfortabla iekštelpu klimata nodrošināšanai.
Mūsu iespaidīgais galvenais birojs, kas veidots saskaņā ar "Veselīgas ēkas koncepciju", atspoguļo mūsu uzņēmuma misiju.
• Inovācijām nav ātruma ierobežojumu
Vairāk nekā 50 pētniecības un izstrādes darbinieku daudznozaru komandā nepārtraukti pilnveido mūsu produktus un
izstrādā jaunas un inovatīvas koncepcijas.
• Laba komunikācija
Saskarsmei ar klientu ir vislielākā nozīme. 70 darbinieku liela grupa visā pasaulē, kā arī attīstīts starptautisks izplatīšanas
tīkls ir gatavs konsultēšanai uz vietas. EXIT 5 Vāregemā sniedz iespēju izmēģināt mūsu produktus un nodrošina
nepieciešamās apmācības uzstādītājiem.
• Uzticams biznesa partneris
Varam garantēt mūsu klientiem vislabāko kvalitāti un servisu, pateicoties mūsu videi draudzīgajām un mūsdienīgajām
ražotnēm (ar automatizētu pulvera pārklājumu līniju, anodēšanas līniju, uPVC spiedienliešanas mašīnu un veidņu
izgatavošanas darbnīcu), kuru kopējā platība ir 75 000 m².
Izplatītājs

RENSON® patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas parādītajos produktos.
Jaunākās brošūras var lejupielādēt vietnē www.renson.eu

.
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