
Case: Center Parcs Woburn Forest

Tekstilkanaler med dyser skaber et godt indeklima

KE Fibertec UK har leveret tekstilkanaler til Center Parcs Woburn 
Forest, Storbritanniens største subtropiske badeland. Prisen var 
på 250 millioner GBP, hvilket gør det til et af de største  sports- og 
fritidsprojekter i Storbritannien siden OL i 2012.
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Ensartet luftfordeling 
 
Der blev installeret tekstilkanaler både i badeland og sportshal. 

Ved hjælp af 4 stk. DireJet Vario-tekstilkanaler, der er designet, så 
de følger bygningens kurvede form, indblæses der 180.000 m3  luft i 
badelandet. 

De 48 mm store dyser kan opnå kastelængder på over 20 meter, hvilket 
gør dem i stand til at indblæse opvarmet luft fra en højde af 18 meter 
og dermed skabe ensartet opvarmning af det 4630 m2 store område.

Da luften er konstant opvarmet, er kanalerne udført i et plastbelagt 
tekstilmateriale, hvilket sikrer, at den totale luftmængde dirigeres 
nedad igennem Direjet Vario-dyserne.
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Computational Fluid Dynamics (CFD)  
 
KE Fibertec blev bedt om at lave en CFD-model (Computational Fluid 
Dynamics) for at beregne hastighed, temperatur og relativ fugtighed og for 
at  kontrollere egne beregninger fra dimensioneringsprogrammet WinVent.  
 
Gennemtrængningen af den opvarmede luft ved hjælp af DireJet Vario-
dyserne var så effektiv, at temperaturen af indblæsningsluften allerede 
efter først CFD-kørsel var faldet fra 46°C til 38°C. 

Det er vigtigt at minimere lufthastigheden hen over bassinets overflade for 
at undgå unødig fordampning.  
 
En af de største udfordringer var de store vinduespartier. Det var vigtigt 
at sikre, at glasset blev ”vasket” med opvarmet, tør luft for at forhindre, at 
den relative fugtighed ville stige for meget og dermed forårsage kondens.  
 
CFD-modellen slog fast, at den indblæste luft gennem tekstilkanalerne er 
tilstrækkelig til at holde glaspartierne fri for kondens. 

Konturdiagram af den relative fugtighed (%) ved 4,0 m højde fra gulvet i ‘STSP, Center Parcs, UK’

Kontur- og vektordiagram af hastigheden (m/s) i Y-plane-5 i ‘STSP, Center Parcs, UK’

Kontur- og vektordiagram af hastigheden (m/s) i Y-plane-7 i ‘STSP, Center Parcs, UK’Kontur- og vektordiagram af lufthastigheden (m/s) i X-plane-3 i ‘STSP, Center Parcs, UK’



 

“

KE Fibertec AS er førende leverandør 
af tekstilbaseret ventilation. Med vores 
specialdesignede tekstilkanaler skaber vi 
et godt indeklima i idrætshaller, kontorer, 
laboratorier, skoler osv.  
 
Tekstilkanaler kan skræddersys til næsten 
ethvert formål. De er hygiejniske, lette at 
montere og vedligeholde og kan leveres i  
et utal af former og farver. 
 
Læs mere på www.ke-fibertec.dk

Efter gode ferieophold på hele tre forskellige Center 
Parc-centre blev jeg glad for at få mulighed for at deltage 
i planlægningen af det nye subtropiske badeparadis.

Det er både en udfordring og meget vigtigt at opnå 
ensartet luftfordeling i store svømmehaller som denne. 
Stillestående, klorholdig luft vil hurtigt forårsage 
rustdannelser.  
 
Da tekstilkanaler fordeler luften jævnt i hele kanalens 
længde, flyttes al luften i det ventilerede område på 
én gang, og det skaber færre områder, hvor luften kan 
stå stille. Stillestående, fugtig luft kan hurtigt forårsage 
kondensdannelser på køleoverflader i  bygningen. Denne 
kondens fremmer korrosion.

Fordeling af luft gennem tekstilkanaler er så effektivt, 
at luftfugtigheden i rummet kan øges, hvilket reducerer 
energiforbruget og begrænser ekko-virkningen i rummet.
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