
ارائه شده
به وسیله

شرکت مهندس ی بهینه ساز املوت

Welcome



[خصوصیات سیستم توزیع هوای مناسب ]

پخش هوای مناسب•

بدون نشتی•

عدم ایجاد و عبور ارتعاش•

تلفات بار حرارتی و برودتی کم•



[عملکرد کانال]

:  از لحاظ •

فنی ، اجرائی ،•

مقرون به صرفه بودن •



[کانال های موجود در بازار ]

کانال های گالوانیزه مستطیلی•

کانال های گالوانیزه گرد-•

پلي کانال های از پیش عایق شده•

اورتان



[عملکرد کانال]

از نظر فنی ، عایق حرارت ،•

درز بند هوا ،اصطحالک کم ، •

(از نظر انعکاس صدا ) آکوسیتیک صدا •

ایمنی و استاندارد و ائین نامه ها •

هوای آنتی باکتریال و بهداشتی •

طول عمر•



[مقایسه و ویژگی ها]

مشخصات  کانال های از پیش عایق شده 

پلي اورتان
کانال های مرسوم به عایق 

ضخامت های رایج  20 mm 30,40,50 mm

انتقال حرارت  0.021 W/M.K 0.0328 W/M.K

دانسیته عایق 52 +/-2 Kg/m3 16-24 Kg/m3

وزن کل  1.46 Kg/m2 12 Kg/m2 

(با ورق گالوانیزه)



[مقایسه و ویژگی ها]

مشخصات  کانال های از پیش عایق شده 

پلي اورتان
کانال های مرسوم به عایق 

ق در صد ساختار یکپارچگی عای 99.5% :یکپارچه بودن  بدون یکپلرچه بودن 

دمای کارکرد ایده ال  -60ºC - +80ºC +7ºC - +300ºC

ظاهر زیبا بد

ساخت  و  نصب راحت و سریع پیچیده کند



[مقایسه ویژگی ها ]

مشخصات  کانال از پیش عایق شده پلي 

اورتان 
کانال های مرسوم 

نشت هوا  دارای فنلچ مخصوص و درزگیر فلنچ عادی بدون درزگیر

آکوستیک کاهش از انعکاص صدا  بدون کاهش دهنده 

ایمن و استاندارد  استاندارد B0آتش نشانی آتش نشانی Aاستاندارد

کیفبت هوا  پوشش آملینیومی آنتی باکتریال   بدون پوشش وضعیت 

طول عمر سال مقاوم 20

در برابر خوردگی

سال6

خورنده 



[عملکرد کانال ]

:از لحاظ اجرا •

حمل نقل . 1

ساخت . 2

ایمنی 3.

نصب. 4

تغییر و اصالح کردن . 5

میزان در دسترس بودن . 6



[شرایط الزم برای اجرا]

حمل و نقل راحت بدون مشکل محدودیت توزیع -حمل و نقل  

اجرای سریع ، ساخت راحت –ساخت 

کم تحمل ، بدون خطر–ایمنی 

امکان ساخت و اصالح در محل پروژه –انتقال راحت –نصب 

اصالح راحت پس از نصب –اصالح 

ان    شرکت مهندس ی بهینه ساز املوت نمایندگی کانال های از پیش عایق شده اصفه= میزان در دسترس بودن 



[ساخت آسان ]



[نصب آسان ]

TD Duct weighs up to 6 TIMES 
LESS than conventional duct



[نصب آسان ]



[اصالح آسان ]



[کارایی کانال]

با صرفه •

 به کار گیری ساعت کارگر کمتر •

صرفه جویی در مصرف % 25•

انرژی



[PAL تقسیم]

مصالح و طریق طراحی و •

ساخت کانال های از پیش 

PALعایق شده



[گواهینامه ]



[سیستم پلي اورتان  ]

:مصالح •

پانل •

لوازم •

ابزار•

برااساس ایجاد یک روند ساخت و 

نصب آسان  



[لوازم پلي اورتان ]

دامنه وسیع  لوازم برای •

ساخت برای ایجاد یک 

روند ساخت و نصب آسان 

و سریع 



؟] [كانال هاي پلي اورتان كجا مورد استفاده قرار مي گیرد

هرجا که بخواهیم هوا انتقال دهیم 

 ساختمان های اداری

ساختمان های مسکونی

 ساختمان های تجاری

با کاربری خاص



[Where to use PAL Duct]

• public 

buildings

theatres

hotels

schools

hospitals



[Where to use PAL]

• residential

– apartments

– villas



[Where to use PAL]

• commercial

– shops

– commercial 

complex

– office blocks

– Airport



[Where to use PAL]

• Industry

– food industry

– textile industry

– pharmaceutical 

industry

– electronic 

industry



[Where to use PAL]

• Particular 

applications

– weight problems



[Where to use PAL]

• Particular 

applications

– aggressive 

atmosphere

– high thermal 

insulation and/or 

hygiene demand

Thalasso & Spa

Rttz Carton - Bali



[Where to find]

In Indonesia

PT Airtekindo Prima



Thank you for 
your attention


