Prezentare – Ventilaþie

Tubulatura textilã Prihoda:
5+5+5 argumente pro
Acum un an, am publicat un articol de prezentare al „tubulaturii“ textile PRIHODA s.r.o.–
un sistem de ventilaþie nou pe piaþa româneascã.
Articolul a stârnit interesul unei game variate de beneficiari din care mulþi au devenit
clienþi foarte multumiþi.

grile (anemostate) + elemente de susþinere + izola
þie, costã cu 30-60% mai puþin.

Cât se reduce încãrcarea structurii prin
folosirea tubulaturii textile?
O tubulaturã textilã de 100ml, 800mm diame
tru, cântãreºte 70-110kg (inclusiv accesoriile de
montaj).
O tubulaturã metalicã ºi 30 grile încarcã structu
ra cu 1.800kg.
La fel creºte ºi volumul transportat pânã la ºan
tier: de la 1,5mc la 250mc.
Iatã o soluþie de transport pentru 30ml cu diame
trul 900, inclusiv 2 coturi:

Cine are de câºtigat folosind tubulatura textilã
Prihoda s.r.o.?
A. Utilizatorul final obþine:
1. Distribuþia aerului net superioarã (lipsa curenþi
lor+uniformitate termicã);
2. Posibilitatea igienizãrii periodice;
3. Economii de energie;
4. Confort vizual ºi acustic;
5. Mai mult spaþiu liber în interior.

De ce se reduce costul de exploatare?
mitate termicã excelentã ºi reducerea vitezei în zo
na de lucru.
Cele douã metode se pot combina realizând per
formanþe greu de egalat cu sistemele clasice (tubula
turã cu grile ºi anemostate).

a. Prin inducþie, tubulatura cu perforaþii realizea
zã destratificarea eficientã. Consumul energetic
scade cu 10-25%.

Din ce este produsã?

B. Proiectantul obþine:
1. Garanþia unei distribuþii optime, fãrã curenþi ºi
eficientã energetic;
2. O soluþie foarte flexibilã;
3. Reducerea volumului de muncã;
4. Greutatea redusã;
5. Dimensionare automatã (software);
C. Constructorul câºtigã prin:
1. Reducerea costurilor de achiziþie;
2. Reducerea încãrcãrii structurii;
3. Costuri de transport, depozitare ºi instalare net
inferioare;
4. Reducerea materialului de montaj;
5. Timp de montaj redus;

Cum funcþioneazã?
a. aerul difuzeazã prin suprafaþa materialelor per
meabile cu 0,05-0,2m/s sau
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b. aerul refuleazã cu vitezã mare prin rânduri de
gãuri de 4-12mm realizate în materiale nepermea
bile. Inducþia puternicã rezultatã asigurã unifor

Se utilizeaza þesãturi de înaltã calitate, 100% sin
tetice din fibre monofilament, cu rezistenþã sporitã
la foc (B1 - greu combustibile), dar ºi din materiale
ignifuge (A0) sau polietilenã (B3).

Ce ofera Prihoda s.r.o. faþã de alþi
producãtori?
O tehnologie superioarã: decuparea de perfora
þii ºi microperforaþii în material cu fascicul laser, cu
maºini numerice.

Soluþia permite:
• Creºterea permeabilitãþii unui material la valoarea
necesarã fiecãrei aplicaþii prin câteva zeci de mii de
microperforaþii într-un metru pãtrat
• Folosirea combinatã a difuziei ºi inducþiei cu ma
teriale permeabile, fãrã destrãmarea acestora în
timp.
Rezultã o flexibilitate deosebitã cu rezultate ga
rantate: orice debit de aer poate fi distribuit ºi dirijat,
ajungând în zona de lucru exact cu viteza doritã.
Formula „maºini automate“ + „costuri cu mun
ca reduse“ are ca rezultat cel mai bun raport cali
tate / preþ.
Într-un articol anterior am prezentat mai deta
liat funcþionarea, avantajele ºi posibilitãþile tubu
laturii textile. Informaþii complete se pot obþine la
www.kip.ro sau www.prihoda.cz.
Cred cã acum sunt mai utile rãspunsuri la câteva
întrebãri ºi la obiecþii formulate despre acest sistem.
Cât costã pe metru pãtrat? Depinde de mate
rial ºi accesorii. Comparativ cu tubulatura rigidã +

b. Când se impune igienizarea periodicã (industria
alimentarã) este singura soluþie convenabilã ca
întreþinere.

Face condens tubulatura textilã?
Nu, fiindcã aerul difuzeazã prin material sau
se miºcã permanent la suprafaþa acestuia datoritã
inducþiei.

Cum se monteazã?
Mult mai uºor: greutatea este redusã, tuburile
flexibile, se livreazã cu accesorii complete ºi instruc
þiuni clare. Cei 100ml de mai sus se monteazã la 78m înãlþime, cu 2-3 muncitori în cel mult 8 ore, fãrã
utilaje de ridicare!
În general, în faþa acestei soluþii noi se ridicã
urmãtoarele obiecþii din idei preconcepute:
Trebuie spãlatã des – Incorect!
Doar când filtrarea este deficitarã, praful este re
þinut de tubulatura textilã permeabilã (ºi nu ajunge în
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Nu este rezistentã la uzurã - Greºit!
Þesãturile tehnice sintetice sunt foarte rezisten
te. În plus, pot fi folosite în medii agresive fãrã risc
de coroziune.

plãmâni!!) Dar preferaþi o tubulaturã rigidã murdarã
ºi invizibilã (în tavanul fals) ca aceasta?
Avantajul incontestabil al tubulaturii textile este
cã se poate demonta, spãla ºi remonta uºor chiar de
utilizator.
Nu se poate monta în birouri sau zone
comerciale din motive estetice – Incorect,
depinde doar de arhitect.
Sunt disponibile numeroase secþiuni, culori ºi
materiale, totul depinzând de curajul ºi talentul ar
hitectului, nu al inginerului de instalaþii.

O tubulaturã „dezumflatã” atrage imediat atenþia
cã ceva nu funcþioneazã la instalaþia de ventilaþie. Alt
argument nu am.
Unde se poate folosi? Aproape oriunde: în in
dustria alimentarã, fabrici de medicamente, de mo
bilã, de textile ºi confecþii, hale industriale înalte,
depozite, restaurante, baruri, piscine, sãli de sport,
supermarket-uri, birouri, pavilioane expoziþionale,
florãrii, sere, amenajãri temporare, hangare pentru
avioane, vopsitorii, etc.

Flexibilitate materialului este un avantaj când se
monteazã în spaþii în care poate fi lovitã (în sãli de
sport, în depozite ºi hale industriale).
Aratã „urât“ în repaus: -  în mod surprinzãtor
am auzit acest „argument“ într-o fabricã, de la un in
giner.
Faptul cã oferã performanþe superioare la cos
turi mai mici, mulþumindu-i pe toþi, creeazã un obsta
col mental. Ne-am obiºnuit cã tot ce este bun este
ºi scump, pânã la concluzia greºita cã dacã nu este
scump, nu este bun.
Tubulatura textilã Prihoda s.r.o. are deja referinþe
în investiþii mari ºi mici din România. Numãrul lor va
creºte în continuare pe mãsura ce tot mai mulþi vor
înþelege avantajele pe care le pot obþine.
ing Ciprian Zavloschi
KIP IMPEX SRL
office@kip.ro
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