


Airflex leidingen zorgen voor het luchttransport in venti lat ie- en 
warmteterugwinningssystemen. De leidingen worden gekenmerkt door een 
hoge flexibiliteit. Daardoor kan men trajecten op een vrije manier vorm geven, 
kan men met korte bochten werken, en kan men zich aanpassen aan 
installatievoorwaarden zonder extra verbindingsstukken en fittingen te 
moeten gebruiken. 

Het ontwerp van de leidingen waarborgt een mechanische weerstand tegen 
samendrukking boven 450N. Hierdoor kunnen de leidingen tijdens de 
bouwwerkz aamheden ingewerkt worden in de betonstructuur. De 
dubbelwandige structuur van de leiding met gedeeltelijk ingesloten 
luchthal tes dempt in grote m ate het geluid van de inwendige 
luchtverplaatsing en zorgt tevens voor thermische isolatie. 

De leidingen zijn verkrijgbaar in een brede waaier diameters, waardoor een 
optimale keuze voor de vereisten van het ventilatiesysteem en de 
constructievoorwaarden kan gemaakt worden. De uiteinden van de leidingen 
worden tijdens het productieproces beveiligd en verzegeld, en de vol ledige 
rol wordt beschermd met een film, waardoor mogelijke verontreiniging tijdens 
het tansport en stockage wordt vermeden. 

De keuze en de chemische samenstelling van de materialen werd ontwikkeld 
door het bedrijf lngremio in samenwerking met Poolse onderzoekcentra. De 
toegepaste materialen voldoen aan de vereisten die gesteld worden voor 
materialen die verondersteld worden in contact te komen met voeding. De 
antibacteriële laag, die zilver bevat, is gelijkaardig aan de laag die gebruikt 
wordt in diepvriesartikelen en in medische producten geproduceerd door de 
meest gerenommeerde bedrijven ter wereld. 

De desinfecterende eigenschappen en technische parameters van de 
ventilatieleidingen Airflex werden bevestigd door onafhankelijke, 
geaccrediteerde laboratoria. Het product beschikt over een hygiënisch attest 
van het National lnstitute of PublicHealth (PZH). 

Beschikbare diameters 
KenmerkenvanAirflex Blue 

---------------------

Nominale . 
d'ameter DN Binnendiameter Bu1tend1ameter 1 

mm 
(mm) (mm) 

50" 40 50,5 

63 52 63,2 

75 61 76,2 

90 75 90,6 

110" 93 110,7 

160" 136 161 

200" 176 201,5 

• temperatuur boven 10°c •• op aanvraag 

Debiet (m
3

/h) 

Minimale 
buigradius* Lengte (m) 

m 

0, 11 50 

0,15 50 

0,17 50 

0,25 50 

0,33 50 

0,4 25 

0,55 25 

---------------- - - - --

Luchtsnelheid 
Diameter 

DN(mm) 
0.5 m/s 1.0 m/s 1.5 m/s 2.0 mis 3.0 mis 4.0 m/s 5.0 m/s 

50" 2,3 4,5 6,8 9,0 13,6 18, 1 22,6 

63 3,9 7,8 11,7 15,6 23,4 31,2 39,0 

75 5,3 10,5 15,8 21,0 31,6 42,1 52,6 

90 7,8 15,7 23,5 31,4 47,1 62,8 78,5 

110" 12,2 24,5 36,7 48,9 73,4 97,8 122,3 

160" 26,1 52,3 78,4 104,6 156,9 209,2 261,5 

200" 44,0 88,1 132,1 176,2 264,2 352,3 440,4 

.. 

op aanvraag 

Mechanische sterkte (PN-EN 61386-24): 450N 

Slagweerstand (PN-EN 61386-24): Normaal (N) 

Buigweerstand: plooibaar 

Airflex Blue 

Ontvlambaarheid: ontvlambaar 

Buitenste laag: polyethyleen mod. (HDPE-mod.) 

Kleur: blauw 
Binnenste laag: polyethyleen mod. (HDPE-mod.) antistatisch 

Kleur: wit 

KenmerkenvanAirflex Spectra 500N 

Mechanische sterkte (PN-EN 61386-24): 500N 

Slagweerstand (PN-EN 61386-24): Normaal (N) 

Buigweerstand: plooibaar 

Airflex Spectra 500N 

Ontvlambaarheid: ontvlambare leiding F (PN-EN 13501-1:2019-02) 

Lengtestijfheid: buigzame leidingen (3x DN PN-EN 13180/2004) 

Materiaal: aangepast polyethyleen (HDPE-mod.) goedgekeurd voor 

contact met voedsel 

Buitenste laag: 

- Eigenschappen: hoge slagweerstand en mechanische

sterkte, UV-stabilisatie-medium

- Kleur: groen

Binnenste laag: 

- Eigenschappen: antibacteriële laag (ISO 22196:2011 ), 

antischimmel laag (PN-EN ISO 846:2019), antistatische 

laag, uiterst glad oppervlak, fluorescerend onder UV 

licht. 

• Globale migratie (gemiddeld) <0,5 mg/dm2 (PN-EN

1186-3:2005 en PN-EN 1186-14:2005

- Kleur: zilver





Toebehoren 

MOFFEN- MKD 
Motten gemaakt van zwart  HDPE zijn 
verkrijgbaar voor elke atmeting van Airflex 
leiding. Motten waarborgen een vlugge, 
duurzame en breukvaste verbinding van 
leidingen. 

DICHTINGEN - UKD 
Speciaal ontworpen dichtingen 
w a a r b o r g e n  e e n  l uc h t d ic h t e  
verbinding van leidingen en een laag 
energieverbruik van het systeem. 

RUBBEREN MOFFEN - GKD**
Rubberen moffen zijn verkrijgbaar voor elke 
atmeting van Airflex leiding. Moffen waarborgen 
een vlugge, duurzame en breukvaste verbindin 
van leidingen. 

LEIDINGKAPPEN - EKD 
Kappen beschermen leidingen tegen vervuiling 
tijdens transport, stockage en installatie. 

ELLEBOOG VOOR DE VERBINDING VAN VENTILATIELEIDINGEN**
De Airflex 90° elleboog is ontworpen voor de verbinding van ventilatiekanalen in grote diameters met
andere elementen van het ventilatiesysteem, waar een 90°-richtingsverandering over een korte atstand
vereist is. Het metalen frame behoudt permanent en nauwkeurig de hoek ongeacht 
veranderingen in de omgevingstemperatuur. De totale stabiliteit van de vorm gedurende de ganse 
gebruiksduur waarborgt dat er geen krachten warden uitgeoetend op de verbindingselementen en de 
verbindingspunten met andere toestellen. De elleboog bestaat in twee atmetingen: DN 160 en DN 
200. De set bevat twee rubberen verbindingsflenzen.

De specificatie kan veranderen zonder aankondiging. 
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Agent voor België/G.H.-Luxemburg: 
Toekomstlaan 47 - 2200 Herentals
Tel. +32 (14) 22 26 08 - Fax +48 (14) 22 26 33 
www.egeda.be - e-mail: info@egeda.be 

** op aanvraag

** op aanvraag




