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Et godt indeklima og energibesparelser

Få besked, når tekstilkanalen skal vaskes. Det er idéen bag InTex®, der  
overvåger lufttrykket i dit tekstilbaserede ventilationsanlæg. En ren 
tekstilkanal giver et godt indeklima og energibesparelser, der både  
er godt for miljøet og driftsøkonomien i anlægget. 
 
Alle ventilationskanaler, stål eller tekstil, skal løbende rengøres, for at  
de kan bevare deres effektivitet og ydeevne. InTex®-sensoren gør det 
let at holde tekstilkanalerne funktionsdygtige, så de altid kan sørge for 
en trækfri luftfordeling og dermed et godt indeklima. Tekstilkanaler kan 
nemt afmonteres og vaskes i en almindelig vaskemaskine.

InTex® - 

overvågning af  
tekstilkanaler

KR
Bevar et godt indeklima 

og en høj luftkvalitet
Få besked, når tekstil- 

kanalen skal vaskes
Spar energi og penge



Sådan virker det

Sensoren, der er monteret i bunden af tekstilkanalen, kommunikerer løbende 
med masteren, der står et sted i bygningen. Når det statiske tryk rammer et 
bestemt niveau, bliver der automatisk sendt en e-mail, og man kan derefter 
logge ind på InTex®-webportalen. Her viser graferne hvilke sensorer, der har 
registreret en ændring, og dermed hvilke tekstilkanaler, der skal vaskes.  
 
Logintervallet vil variere i forhold til den givne applikation, da behovet  
er forskelligt, alt efter om det er klasseværelser eller f.eks. tung industri.    

InTex®- 

master

Tryk 
Trykket i tekstilkanalen falder, når 
ventilationsanlægget slukkes til  
weekenden. Dermed sparer man 
på energien.

Temperatur 
Indblæsningstemperaturen øges,
så lokalet er varmet op fra morgen- 
stunden.

InTex®- 

sensor 

Se en film om InTex® 
ved at scanne koden  
med din mobiltelefon.



Case: FLSmidth
R&D Center
Dania
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FLSmidth vælger InTex®

Caverion har i flere år arbejdet med tekstilkanaler til ventilation,  
opvarmning og køling. Det blev også foretrukket hos FLSmidth R&D 
Center Dania - og denne gang med InTex®-systemet, der skal over-
våge tryk og temperatur i kanalerne.  
 
Når tekstilkanalerne skal vaskes, får Caverion besked, og FLSmidth 
kan bevare et godt indeklima og samtidig spare på energien.  
 

Produktionshal

På InTex®-webportalen kan man se,  
at anlægget tændes fra morgen- 
stunden, så hallen har den rette  
temperatur, når de første medar- 
bejdere møder. 

Lufttryk Temperatur

System:  
KE-materiale: 
Farve: 
Totalt tryk (Pt):  
ESP:  
Total luftmængde: 
 
   
 

KE-Lavimpuls 
Trevira CS HDC 
Lys grå (RAL 9002) 
125 Pa 
81 Pa 
38.000 m3/h 
(4 x 9.500 m3/h) 
 
 

Produktionshal

A Anlægget slukkes sidst på  
eftermiddagen

B Anlægget bliver tændt igen 
fra morgenstunden
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InTex® har tilført ekstra værdi til vores  
servicekoncept, og det gør det nemmere  
for os at planlægge vask og vedligeholdelse  
af kundernes systemer.  
 

Vi får løbende indsigt i tekstilkanalernes funktionsevne,  
og dermed ved vi præcist, når de skal vaskes. Vi vasker  
ikke unødvendigt og heller ikke for sent. Det gør, at kunden  
kan bevare et godt indeklima og samtidig opnå markante  
energibesparelser på anlægget, da en ren kanal bruger  
mindre strøm. 
 
Projektchef Bjarne Vig, Caverion

Analyserum

Basisventilationen sørger for, at der 
aldrig er stillestående luft i rummet.  
I forhold til rummets brug, antal  
personer, stinkskabe, der er i brug  
osv., vil anlægget automatisk køre  
op og ned i luftmængde.

System:  
KE-materiale: 
Farve: 
Totalt tryk (Pt):  
ESP:  
Total luftmængde:

KE-Interiør 
Trevira CS HDC 
Lys grå (RAL 9002) 
110 Pa*)

101 Pa 
2.190 m3/h 
 
 

Analyserum

Lufttryk Temperatur

For hvert stinkskab, der tages  
i brug, vil luftskiftet øges

Efterhånden som stinkskabe  
slukkes, vil luftmængden fra  
tekstilkanalen falde igen, dog 
aldrig under de 750 m3/h, som 
er den fastsatte basisventilation *) ved dimensioneret maksimal luftmængde
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Ansvarlighed og bæredygtige tanker

Hos KE Fibertec har vi en holdning til miljø og 
energi. Vi ønsker at skade miljøet så lidt som 
muligt i både produktionen og transporten af 
produkterne -  og samtidig laver vi en række 
energibesparende tiltag i virksomheden, der 
skal begrænse CO2-udslippet. 

KE Fibertec er certificeret efter ISO 14001  
(miljø) og DS/OHSAS 18001 (arbejdsmiljø),  
og vores produkter er godkendt efter Öko- 
Tex standard 100. 
 
Vask og spar på energien

I efteråret 2012 præsenterede vi CradleVent®,  
der er verdens første Cradle to Cradle- 
certificerede ventilationskanal.  
 
Certificeringen dokumenterer produktets 
bæredygtighed, og at vi tager ansvar for  
hele dets livscyklus fra vugge til vugge,  
dvs. fra produktion til og med genanvendelse.  
 
Med InTex®-løsningen retter vi fokus på driften  
af ventilationsanlægget. En ren tekstilkanal  
kan levere samme luftfordeling ved et mindre 
elforbrug. Ved at vaske kanalerne efter behov  
opnår virksomheden således økonomiske 
besparelser.
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Effektiv og trækfri luftfordeling

At vælge tekstilbaseret ventilation giver mange  
fordele. Tekstilkanalerne skræddersys, så de  
passer til bygningens arkitektur, farver og 
ventilationsbehov. Med tekstilkanaler får man 
en effektiv og trækfri luftfordeling og et godt 
indeklima, og så er de både lette at fragte  
og installere.  

 
Vaskbare tekstilkanaler er energibesparende

Tekstilkanaler kan vaskes, og herved opnår 
man en energibesparelse, da strømforbruget 
ved at producere den nødvendige luftmængde 
reduceres, når posen er ren. 

 
Udvidet produktgaranti

Vi tilbyder 15 års garanti, når 
en KE-partner står for vask og  
vedligeholdelse af TBV-systemet. 

Læs mere om tekstilkanaler på 
ke-fibertec.dk.

Fordele ved tekstilkanaler: 
 
Fleksible og kundetilpassede løsninger 
 
Effektiv luftfordeling 
 
Unikke materialer og farver 
 
Brandgodkendte materialer 
 
Lette at fragte og installere 
 
Hygiejniske og lette at vaske 
 
Bæredygtig ventilation

Hvorfor vælge 
tekstilkanaler?

15 ÅRS
GARANTI



 

KE Fibertec AS er verdens største producent 
af tekstilbaserede ventilationssystemer. 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 
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