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Zastosowanie. 
Kurtyny powietrzne serii AC300, są 
przewidziane do zabezpieczenia otworów 
wejściowych o wysokości od 2m do 3,5m. 
Mogą  być dostarczone bez elementu 
grzewczego lub wyposażone w elektryczny 
lub wodny wymiennik ciepła.  
Kryterium zastosowania kurtyn jest zależne 
od warunków panujących przy otworze. 
 
Działanie. 
Powietrze jest zasysane za pomocą 
wentylatora przez górną i dolną część 
urządzenia i wywiewane w dół, co stanowi 
zasłonę powietrza dla całego wejścia. 
Do zawieszenia kurtyny używa się 
wsporników, które umożliwiają 
ukierunkowanie strumienia powietrza 
stosownie do warunków panujących 
w danym otworze.  
Za pomocą regulatora prędkości obrotowej 
ACR304 reguluje się wydajność kurtyny, 
a tym samym stopień zabezpieczenia 
otworu. Kurtyny wyposażone w grzałkę 
elektryczną można także sterować 
selektorem mocy EV300 (0-1/2-1 moc) 
i termostatem dwustopniowym np. KRT2800. 
Uwaga!  
Ewentualne podciśnienie w pomieszczeniu 
zmniejsza sprawność kurtyny powietrznej, 
dlatego ważne jest, aby bilans wentylacyjny 
był zrównoważony. 
 
Montaż. 
Posadowienie kurtyny ponad otworem. 
Kurtynę powietrzną montuje się wewnątrz 
pomieszczenia, jak najbliżej krawędzi otworu 
z kratką wywiewną skierowaną w dół. 
W wypadku, gdy urządzenie ma 
zabezpieczyć otwór pomieszczenia 
chłodniczego, może być montowane 
zarówno na zewnątrz jak wewnątrz chłodni. 
W przypadku montowania wewnątrz 
pomieszczenia chłodniczego należy 
pamiętać o tym, aby kurtyna powietrzna cały 
czas pracowała. Niezależnie od tego, czy 
drzwi wejściowe są zamknięte, czy otwarte. 
Temperatura wewnątrz chłodni nie może być 
niższa niż -20˚C. 
Aby zminimalizować straty pomiędzy 
urządzeniami, kurtyny powinny być 
montowane  

jedna przy drugiej. Jakkolwiek w celu 
umożliwienia dostępu do bocznych śrub 
odległość pomiędzy kurtynami powinna 
wynosić min. 50mm. 
Należy zaznaczyć miejsce przytwierdzenia 
wsporników na ścianie lub suficie potem 
umocować je. Następnie zawiesić 
urządzenie. Urządzenie przykręca się 
śrubami M10. 
Uwaga! Kurtyny nie mogą być instalowane 
bezpośrednio pod i nad gniazdami 
elektrycznymi. 
 
Posadowienie kurtyn z boku otworu. 
W przypadku, gdy montaż ponad otworem 
nie jest możliwy, stosuje się montaż z boku 
otworu. Do tego celu musimy zainstalować 
zestaw AVMP300 (ilość potrzebnych 
zestawów do montażu odpowiada ilości 
użytych kurtyn). Za pomocą zestawu 
AVMP300 można połączyć urządzenia 
razem i w ten sposób uzyskać horyzontalny 
wypływ powietrza nawiewanego.  
Kurtynę powietrzną montuje się wertykalnie 
(pionowo) wewnątrz pomieszczenia, jak 
najbliżej krawędzi otworu z kratką wywiewną 
skierowaną w stronę przeciwległego brzegu 
drzwi. 
Każdy zestaw AVMP300 składa się z dwóch 
części (dolnej i górnej). Część dolną 
pierwszego zestawu przytwierdzamy do 
podłoża w miejscu, gdzie mają być 
zainstalowane kurtyny, natomiast część 
górną montujemy do spodu kurtyny, która 
ma stać na dole. Następnie montujemy tę 
kurtynę do przykręconej dolnej części 
zestawu. Jeżeli chcemy zainstalować więcej 
niż jedną kurtynę, to postępujemy w ten sam 
sposób z kolejnymi zestawami AVMP300. 
Różnica polega tylko na tym, że dolną część 
drugiego zestawu montujemy do górnej 
powierzchni kurtyny, a nie do podłoża. 
Kurtyny można zainstalować w jednej 
kolumnie do wysokości max. 4,5m. Zestawy 
przykręcane są za pomocą trzech śrub M10. 
Wskazane jest przytwierdzenie górnej części 
zestawu do ściany za pomocą 
standardowych uchwytów w celu jego 
usztywnienia. 
Wskazane jest także, żeby urządzenia były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem 
(np. najazd wózka transportowego). 
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Regulator prędkości obrotowej ACR304 lub 
ACR3042 powinien być zamontowany 
w miejscu, gdzie będzie do niego łatwy 
dostęp, a zarazem będzie chroniony przed 
ewentualnym uszkodzeniem. 
Dla lepszej regulacji kurtyn z grzałkami 
montuje się selektor mocy EV300 
w konfiguracji z regulatorem prędkości 
i termostatem, w taki sposób, żeby zmiany 
temperatury przy otworze były praktycznie 
niezauważalne dla ludzi. 
W celu wyeliminowania ewentualnych rotacji 
powietrza w okolicach bramy zaleca się 
zamontowanie ścianki na przeciwległym 
krańcu drzwi, która przeciwdziałać będzie 
niepożądanym ruchom powietrza. 
 
Instalacja elektryczna. 
Instalacja elektryczna powinna być 
wykonana przy wykorzystaniu całkowicie 
izolowanego wyłącznika z odstępem między 
stykami, co najmniej 3mm. Instalacji 
elektrycznej powinien dokonywać 
uprawniony elektryk. Istnieje kilka sposobów 
regulacji prędkości obrotowej wentylatora 
(patrz schemat elektryczny). 
Pokrywa kurtyny znajdująca się od spodu, 
otwierana jest poprzez przekręcenie śrub 
patentowych o ¼ obrotu za pomocą 
wkrętaka. 
 
Przekroje przewodów zasilających  
i sterujących 
Typ  Moc Napięcie  Min.przekrój

przewodów 
 kW V mm2 

AC-308 8 400V 3~ 2,5 
AC-312 12 400V 3~ 4,0 
Sterowanie dla wszystkich 
typów 

1,5 

 
Ustawienie kurtyny. 
Kierunek i prędkość powietrza powinny być 
ustawione w zależności od panujących 
aktualnie warunków w pobliżu otworu bramy. 
Parcie wiatru i podciśnienie (efekt 
kominowy) wpływają na sposób instalacji 
kurtyny. Mają bowiem tendencję do 
przepychania strumienia powietrza, 
wytworzonego przez kurtynę, do wewnątrz 
budynku. Aby   temu zapobiec,  strumień 
powietrza powinien być skierowany na 
zewnątrz 

pomieszczenia. Skierowanie strumienia 
powietrza na zewnątrz może być 
zrealizowane za pomocą przekręcenia 
kurtyny w kierunku płaszczyzny bramy. 
Wychylenie kurtyny może osiągnąć 
max. 15˚. 
Kiedy zabezpieczamy otwór 
do pomieszczenia chłodniczego, strumień 
powietrza powinien być skierowany 0-10˚ 
w stronę środowiska cieplejszego, 
tzn. na zewnątrz pomieszczenia. Istnieją 
przypadki gdy strumień powietrza jest 
skierowany w przeciwnym kierunku 
(kierunek wychylenia powinien być 
poprzedzony indywidualnymi próbami dla 
każdej bramy). 
 
Nastawa prędkości obrotowej. 
Nastawa prędkości obrotowej wentylatora 
powinna być taka, aby prędkość powietrza 
na wysokości 1m ponad podłogą wynosiła 
4-5 m/s. Uwaga! Kierunek powietrza 
wywiewanego i prędkość obrotowa może 
wymagać dodatkowej regulacji, w zależności 
od warunków panujących w pobliżu otworu. 
Przegrzanie (kurtyny wyposażone  w grzałkę 
elektryczną). 
Jeżeli przepływ powietrza jest zablokowany, 
to zadziała wbudowany ogranicznik wzrostu 
temperatury wewnątrz urządzenia (termik). 
W takim wypadku osoba z uprawnieniami 
elektrycznymi powinna znaleźć przyczynę 
zadziałania wyłącznika a następnie 
zresetować zabezpieczenie. 
Należy: 

- odłączyć zasilanie kurtyny i pozwolić 
jej ostygnąć, 

- znaleźć przyczynę przegrzania  
i usunąć ją, 

- zdjąć dolną pokrywę kurtyny  
i nacisnąć czerwony przycisk „reset” 
aż do usłyszenia charakte-
rystycznego kliknięcia, 

- założyć pokrywę i uruchomić kurtynę, 
- jeżeli problem się powtórzy, należy 

skontaktować się z serwisem. 
 

Bezpieczeństwo. 
Należy upewnić się, że przestrzeń w pobliżu 
zasysania  i  tłoczenia  powietrza  jest  wolna 
od jakichkolwiek materiałów, które mogą 
zatamować przepływ powietrza. Podczas 
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pracy urządzenia jego powierzchnie ulegają 
silnemu nagrzaniu. A więc kurtyna nie może 
być przykrywana jakimikolwiek materiałami 
ze względu na zagrożenie pożarowe. 
 
Konserwacja. 
Uwaga! Zanim przeprowadzi się przegląd  
i czyszczenie kurtyny powinno się odłączyć 
zasilanie urządzenia.  
Silniki wentylatorów są bezobsługowe. 
Kurz i brud mogą być przyczyną wystąpienia 
miejscowego przegrzania i pożaru. Jeżeli 
łopatki wentylatora i inne części urządzenia 
są utrzymane w czystości, przeglądu kurtyny 
powinno się dokonywać, co najmniej raz  
w roku. Kratki wywiewne, wentylator  
i wymiennik ciepła czyści się za pomocą 
odkurzacza albo wilgotną szmatką.  
 

Instalacja elektryczna powinna być 
wyposażona w wyłącznik 
różnicowoprądowy. Może się zdarzyć, że 
długo nieużywana kurtyna jest wewnątrz 
grzałek zawilgocona i wtedy w momencie 
uruchamiania urządzenia zadziała wyłącznik 
różnicowo- prądowy. Nie powinno to być 
odbierane jako awaria urządzenia, lecz jako 
ostrzeżenie, że kurtyna jest zawilgocona. 
W takim wypadku, trzeba osuszyć grzałki 
elektryczne we własnym zakresie. Jeżeli to 
nie pomoże, należy skontaktować się 
z serwisem.  
Aby uniknąć tego typu przypadków, 
zalecamy okresowe uruchamianie kurtyny. 
 
Gwarancja jest ważna tylko w przypadku, 
gdy instrukcja montażu i obsługi jest 
ściśle przestrzegana. 
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DANE TECHNICZNE. 
 

 Jednostka AC-301 AC-302 AC-308 AC-312 
Moc             kW 0,4 0,6 8 12 
Napięcie – silnik V 230V~ 230V~ 230V~ 230V~ 
Napięcie –grzałki V - - 400V 3~ 400V 3~ 
Natężenie  
prądu – silnik 

A 1,6 2,5 1,6 2,5 

Natężenie  
prądu – grzałki  

A - - 11,6 17,3 

Wydajność 
powietrza 

m3/h 900/1800 1300/2700 900/1800 1300/2700 

Stopień wzrostu 
temp. powietrza  

˚C - - 27/13 27/13 

Poziom głośności dB(A) 44/62 45/63 44/62 45/63 

Masa  kg 39 57 44 64 
Długość  mm 1000 1670 1000 1670 
Klasa szczelności   IP24 IP24 IP24 IP24 

 
 
 

Wyposażenie dodatkowe Nr katalogowy Wymiary 
Termostat 2-stopniowy KRT 2800 60x165x60
Termostat  KRT 1900 60x165x60
Elektroniczny 2-stopniowy termostat RTI 2 150x80x50
Czujnik krańcowy AGB 304
Regulator przepływu powietrza ACR 304 80x100x90
Regulator przepływu powietrza ACR 3042 150x200x115
Selector mocy EV 300 80x100x90
Zestaw do montażu pionowego AVMP 300
Dyfuzor (1000 mm) AXT 301/401 1000
Dyfuzor (1670 mm) AXT 302/402 1670

 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian danych technicznych.


