
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                  Thermozone AD 105                                                      .                 
 

 
2

 
 
 
 
 
 



                                                  Thermozone AD 105                                                      .                 
 

 
3

 
                                   Przepływ powietrza        Moc                      Regulacja termostatu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  Thermozone AD 105                                                      .                 
 

 
4

Zalecenia ogólne. 
Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji 
należy uważnie przeczytać poniższą 
instrukcję obsługi. Trzymaj instrukcję w 
bezpiecznym miejscu. 
 
Zastosowanie. 
Kurtyna AD100 jest najmniejszą kurtyną 
powietrzną produkowaną przez Frico, 
przeznaczoną głównie do mniejszych 
otworów, takich jak okienka w kioskach, 
gdzie wymagany jest łagodny i wąski,  
strumień ciepłego powietrza, skierowany 
w dół. 
 
Montaż. 
Kurtyny AD100 montuje się na stałe jak 
najbliżej otworu. 

 Zmierz, zaznacz i wywierć otwory dla 
wsporników, c-c 600mm. Zamontuj 
wsporniki na ścianie zachowując 
minimalną odległość, patrz rys.2. 
Przymocuj kurtynę do wsporników i 
dokręć śruby.  

 Przy zawieszaniu za pomocą linek 
wsporniki muszą być zamontowane jak 
na rysunku 3. 

 Przy zawieszeniu do belek używa się 
nagwintowanych otworów na 
powierzchni urządzenia. Należy upewnić 
się, że dopływ powietrza do urządzenia 
jest wystarczający oraz, że system 
wentylacyjny nie zaburza drogi 
powietrza. 

 Uwaga! Kurtyna nie może być 
montowana tak żeby zasysanie i 
tłoczenie strumienia powietrza było 
blokowane! 

 
Instalacja elektryczna. 
AD100 jest bardzo łatwa do zamontowania, 
podłączamy ją do gniazdka z uziemieniem. 
Kurtyny z grzałkami elektrycznymi 
wymagają gniazdka z bezpiecznikiem. 
Odpowiednio: 
AD105 / 20A. 
 Działanie. 
 
Sterowanie kurtyny AD105. 

       pozycja I : 500m3/h   0÷3kW 

       pozycja II : 500m3/h   1,5÷4,5kW 
 
  

Przegrzanie. 
Jeżeli przepływ powietrza jest zablokowany, 
zadziała wbudowany ogranicznik wzrostu 
temperatury wewnątrz urządzenia (termik) 
i urządzenie przestanie działać. W takim 
wypadku osoba z uprawnieniami 
elektrycznymi powinna znaleźć przyczynę 
zadziałania wyłącznika i usunąć ją. 
Następnie należy zresetować 
zabezpieczenie. 
W przypadku, gdy istnieje automatyczne 
resetowanie zabezpieczenia należy:  
 Wyłączyć zasilanie kurtyny i pozwolić jej 

ostygnąć. 
 Usunąć przyczynę awarii. 
 Uruchomić kurtynę. 
 Jeżeli problem będzie się powtarzał 

należy skontaktować się z serwisem.  
 
Uwaga! Kurtyna nie może być przykrywana 
jakimikolwiek materiałami ze względu 
na zagrożenie pożarowe! 
 
Konserwacja. 
Silnik i inne komponenty są bezobsługowe. 
Kurz i brud może być przyczyną wystąpienia 
miejscowego przegrzania i pożaru. 
W związku z tym urządzenie powinno być 
regularnie czyszczone. Instalacja elektryczna 
powinna być wyposażona          w wyłącznik 
różnicowoprądowy. Może się zdarzyć, że 
długo nieużywana kurtyna posiada wewnątrz 
grzałek wilgoć i wtedy     w momencie 
uruchamiania urządzenia zadziała wyłącznik 
różnicowoprądowy. Nie powinno to być 
odbierane jako awaria urządzenia, lecz jako 
ostrzeżenie, że kurtyna jest zawilgocona. W 
takim wypadku należy osuszyć grzałki 
elektryczne we własnym zakresie. Jeżeli to 
nie pomoże, należy skontaktować się z 
serwisem.  
Bezpieczeństwo 
 
• Upewnij się, że przestrzeń wokół zasysania 
powietrza przez kurtyny i wokół kratki 
wylotowej jest wolna od jakichkolwiek 
materiałów, które mogłyby przeszkadzać w 
przepływie powietrza. 
• Podczas pracy, powierzchnie kurtyny 
nagrzewają się 
• Nie wolno nakrywać kurtyny jakimikolwiek 
materiałami 
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Dane techniczne. 

 
 Jednostka AD-105 
Wydajność kW 4,5 
Napięcie zasilania V 230~ 
Natężenie prądu A 19,6 
Podział mocy kW 0/3/4,5 
Wzrost temp. powietrza °C 27 
Przepływ powietrza m3/h 500 
Poziom głośności   [dB(A)] 50 
Waga  kg 10 
Klasa zabezpieczenia  IP 20 

 

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian danych technicznych.


