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Industrial Air Curtain

The product complies with the European Safety Standards EN60335-2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN55014, EN60555-2 and EN60555-3 which cover the essential requirements of EEC Directives 73/23 and 89/336
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Instrukcja montażu i obsługi – przemysłowe kurtyny powietrzne  

MODELE: IAB10E, IAB15E, IAB10W, IAB15W, IAB10A ORAZ IAB15A

UWAGA: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ 

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

PL 

 

 
NIE NAKRYWAĆ ANI NIE ZASŁANIAĆ wlotu i wylotu powietrza. 
UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE ZOSTAŁO UZIEMIONE 
Nie korzystać z urządzenia w miejscach bardzo zakurzonych. 
Urządzenia nie należy umieszczać bezpośrednio nad lub pod 
gniazdem elektrycznym lub skrzynką rozdzielczą. 
Przed naprawą należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. 
Urządzenie należy podłączać jedynie do stałych przewodów 
instalacji elektrycznej lokalu za pomocą kanału kablowego. 
Urządzenie należy montować jedynie na ścianach nośnych bądź 
sufitach. 
Nie spryskiwać urządzenia wodą ani nie zanurzać go w wodzie. 
Upewnić się, że przewody sieciowe mają odpowiednią 
obciążalność prądową i zabezpieczone są odpowiednim 
bezpiecznikiem. 
 
Modele 
 

Model 
Moc 

grzejna 
kW 

Zasilanie 
Pobór 
mocy  

(na fazę) 
A 

Ciężar 
kg 

Maks. 
wysokość 
montażu 

m 

BEZ NAGRZEWNICY 

IAB10A n/d 220-240V~ 1PN 8,5 80 6,0 

IAB15A n/d 220-240V~ 1PN 12,6 120 6,0 

ELEKTRYCZNE 

IAB10E 12/24 kW 380-415V~ 3PN 42 80 6,0 

IAB15E 18/36 kW 380-415V~ 3PN 63 120 6,0 

WODNE (temp. 82/71 ºC – gorąca woda o niskim ciśnieniu) ** 

IAB10W 27 220-240V~ 1PN 8,5 80 6,0 

IAB15W 41 220-240V~ 1PN 12,6 120 6,0 

 
Informacje dotyczące instalacji elektrycznej 
Montażu urządzenia powinien dokonać wykwalifikowany elektryk 
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi instalacji 
elektrycznych. 
 
Rozpakowanie 
Urządzenie należy rozpakować i zwolnić zasuwy 
zabezpieczające. Należy zdjąć kratę wlotu powietrza. 
 
Miejsca montażu 
Urządzenie nadaje się do montażu na ścianie lub na suficie – 
patrz rys. 3a i 3b, szczegółowe informacje na temat montażu w 
części „Montaż”. 
Minimalna odległość od górnej części urządzenia do sufitu wynosi 
100 mm - patrz „a” na rys. 1. 
Należy również zachować minimalną odległość pomiędzy dolną 
częścią urządzenia a górną częścią drzwi - patrz „b” na rys. 1. 
 
Montaż na suficie 
Do utrzymania ciężaru produktu wymagana jest odpowiednia 
konstrukcja nośna. Podnieść urządzenie do żądanego miejsca, 
używając odpowiedniego sprzętu do podnoszenia. (Można 
posłużyć się paletą dołączoną do urządzenia). Zabezpieczyć 
urządzenie w miejscu za pomocą gwintowanego pręta stalowego 
M12 i nakrętek zabezpieczających. Wymiary mocowania – patrz 
rys. 7. 
 
 
 
 

Montaż na ścianie 
Urządzenie można zamontować na ścianie, korzystając z 
odpowiednich wsporników ściennych (nie dołączono do 
opakowania) – patrz rys. 3a. 
Połączenie elektryczne 
Wszystkie wyroby wyposażone są w sterowanie 
mikroprocesorowe. Połączenia elektryczne i sterowania 
wykonano w sposób pokazany na rys. 2. W obwodzie 
elektrycznym należy zainstalować odpowiedni miejscowy 
odłącznik przy zachowaniu odstępu izolacyjnego co najmniej 3 
mm przy każdym biegunie. 
Aby uzyskać dostęp do połączeń elektrycznych, należy zdjąć 
kratę wlotu powietrza („x” na rys. 2) oraz przedni panel („y” na 
rys. 2).  
Przełożyć odpowiedni przewód sieciowy (patrz „a” na rys. 4) 
przed specjalny wpust (niedołączony do opakowania) na panelu 
górnym i podłączyć do sieci w zespole listew zaciskowych (patrz 
„b” na rys. 4). 
Podobnie przez górny panel można przeprowadzić odpowiedni 
przewód do tablicy rozdzielczej (patrz CABC1 dla kurtyn z grzałką 
elektryczną oraz CABC2 dla kurtyn wodnych/zimnych) i podłączyć 
go do płytki drukowanej układu. Jeśli urządzenie ma pracować w 
połączeniu z włącznikiem przy drzwiach, należy zainstalować 
zwykle zamknięty przełącznik odpowiednio zgodnie z rys. 5 i 6 – 
patrz również „Instrukcje dotyczące panelu sterującego”. 
Jeśli urządzenie ma być podłączone do Systemu zarządzania 
energią w budynku, połączenia wykonuje się odpowiednio 
zgodnie z rys. 5 i 6. 
Przed uruchomieniem należy upewnić się, że kurtyna jest 
odpowiednio zamontowana oraz że przewody zasilające zostały 
dobrze zamocowane. 
 
Przyłącze wody 
Modele zaprojektowane w taki sposób, by współdziałały z 
niskociśnieniowym wymiennikiem gorącej wody należy podłączyć 
indywidualnie (w obwodzie równoległym) do dwukierunkowego 
układu przewodów rurowych. Połączenia (patrz „a” na rys. 2): 1” 
BSPT oraz zawory odcinające (patrz „b” na rys. 2) należy 
zamontować w miarę możliwości jak najbliżej punktów 
przyłączeniowych kurtyny. W przypadku rozruchu przy oddaniu 
do eksploatacji do wężownicy podłącza się dodatkowe zawory 
powietrzne upustowe (patrz „c” na rys. 2), do których dostęp 
można uzyskać od zewnętrznej strony urządzenia. Maksymalne 
parametry wody zasilającej: 125 ºC oraz 8 bar (0,8 MPa). 
 
Modele ogrzewane elektrycznie 
 
Sterowanie za pomocą panelu sterującego – CABC1 
Włączyć zasilanie kurtyny. Włączenie włącznika oznaczonego „I” 
powoduje uruchomienie wentylatora. Włącznik wentylatora 
umożliwia wybór małej lub dużej prędkości. Włącznik mocy 
grzejnej umożliwia wybór odpowiedniego ustawienia. 
 

  wyłączony 
  połowa mocy grzejnej 
  pełna moc grzejna 

 
Przełącznik A/M (automatyczny / ręczny) umożliwia zmianę 
ustawień czujnika drzwi, jeśli został zainstalowany. 
Urządzenie należy zawsze wyłączać za pomocą panelu 
sterującego, a nie poprzez odłączenie zasilania 
elektrycznego. 
Po wyłączeniu urządzenia (za pomocą panelu sterującego) 
wentylator będzie działał przez minutę nie generując ciepła, w 
celu uwolnienia resztek energii z elementów grzejnych. 
Po pierwszym uruchomieniu sterowniki zostaną poddane 
sprawdzeniu. Po upływie trzech minut urządzenie osiągnie 
wybrane ustawienia i będzie działać w tych ustawieniach. 
 
 



   

Sterowanie za pomocą czujnika otwarcia drzwi (modele 
elektryczne) 
W przypadku umieszczenia w obwodzie czujnika otwarcia drzwi 
(zgodnie z „D” na rys. 5), kurtyna powietrzna będzie reagować na 
otwarcie drzwi w następujący sposób: 
(1) Otwarcie drzwi spowoduje uruchomienie kurtyny powietrznej 

w zadanych warunkach (ustawienia panelu sterującego). 
(2) Przy zamknięciu drzwi urządzenie będzie działało w 

zadanych warunkach przez kolejną minutę. 
(3) W ciągu 1 do 2 minut od zamknięcia drzwi (tryb obniżony), 

uruchomiona zostanie połowa mocy grzejnej (w przypadku 
wyboru mocy grzejnej) oraz połowa mocy wentylatora. 

(4) W ciągu 2 do 3 minut uruchomiony zostanie cykl zamykania, 
w którym działa tylko wentylator (połowa prędkości). 

(5) Po upływie 3 minut kurtyna wyłączy się i pozostanie w stanie 
spoczynku do momentu ponownego otwarcia drzwi.  
W przypadku ponownego otwarcia drzwi w czasie tego 3-
minutowego cyklu, proces rozpocznie się od nowa od punktu 
(1). 

 
Termiczne wyłączniki bezpieczeństwa (modele elektryczne) 
W przypadku wystąpienia jednej lub kilku z poniższych 
nietypowych sytuacji może dojść do przerwania zasilania 
elementów grzejnych. 
1.  Zablokowanie krat wlotu lub wylotu powietrza. 
2.  Pogorszenie wewnętrznej wentylacji na skutek 

nagromadzenia się kurzu lub kłaczków. 
3.  Zgaśnięcie dmuchawy. 
Aby ponownie nastawić wyłączniki bezpieczeństwa, należy zdjąć 
panel wentylacyjny i uzyskać dostęp do przycisków nastawiania. 
Przed ponownym nastawieniem należy określić, dlaczego 
wyłącznik bezpieczeństwa uruchomił się i podjąć kroki 
naprawcze. 

zabezpieczona jest 10A trójbiegunowym 
 bezpiecznikiem automatycznym oraz 

owymi. W przypadku awarii, uruchomi 
czny. Przed ponownym nastawieniem 

, dlaczego bezpiecznik uruchomił się i podjąć kroki 
 uruchomienia bezpiecznika 

dzenie może się cyklicznie włączać i 
wyłączać. Należy wyłączyć urządzenie i usunąć usterkę 
powodującą uruchomienie bezpiecznika. 
 
Modele z niskociśnieniowym wymiennikiem 
wody /bez ogrzewania (tylko z wentylatorem) 
 
Sterowanie za pomocą panelu sterującego – CABC2 
Włączenie włącznika oznaczonego „I” powoduje uruchomienie 
wentylatora.  
Włącznik wentylatora umożliwia wybór małej lub dużej prędkości.  
Przełącznik A / M (automatyczny / ręczny) umożliwia ręczną 
zmianę ustawień czujnika drzwi, jeśli został zainstalowany. 
Urządzenie należy zawsze wyłączać za pomocą panelu 
sterującego, a nie poprzez przerwanie dopływu energii. 
Po pierwszym uruchomieniu sterowniki zostaną poddane 
sprawdzeniu. Po upływie 3 minut urządzenie osiągnie wybrane 
ustawienia i będzie działać w tych ustawieniach. 
 
Sterowanie termostatem  
Aby regulować moc grzejną urządzenia, w przewodach rurowych 
można zainstalować termostatyczny zawór regulacyjny 
wyposażony w zbiornik teledetekcyjny (niedołączony do 
opakowania), umożliwiający regulację mocy grzejnej. 
 
Sterowanie za pomocą czujnika otwarcia drzwi (modele z 
wymiennikiem wody / zimne) 
W przypadku umieszczenia w obwodzie czujnika otwarcia drzwi 
(zgodnie z „D” na rys. 6), kurtyna powietrzna będzie reagować na 
otwarcie drzwi w następujący sposób: 
(1) Otwarcie drzwi spowoduje uruchomienie kurtyny powietrznej 

w zadanych warunkach (ustawienia szafy rozdzielczej). 
(2) Przy zamknięciu drzwi urządzenie będzie działało w 

zadanych warunkach przez kolejną minutę. 

(3) W ciągu 1 do 2 minut od zamknięcia drzwi nastąpi działanie 
zwrotne, uruchomiona zostanie połowa mocy wentylatora. 

(4) Po upływie 2 minut kurtyna wyłączy się i pozostanie w takim 
stanie do momentu ponownego otwarcia drzwi. W przypadku 
ponownego otwarcia drzwi w czasie 2-minutowego cyklu, 
proces rozpocznie się od nowa od punktu (1). 

 
Schematy połączeń 
Modele elektryczne CAB i DAB „E” – patrz rys. 5 
Modele z wymiennikiem wody i neutralne CAB i DAB „W” i 
„A”– patrz rys. 6 
 
A – połączenie modułu głównego 
B – sygnał zwrotny 12VDC do drzwi BMS (kontrola awarii 

urządzenia) 
C –  termostat 
D –  czujnik otwarcia drzwi (fakultatywnie) 
E –  obwód wyłącznika bezpieczeństwa 
 MC–wyłącznik silnika; EC–wyłącznik el. grzejnego 
F –  elementy grzejne 
G –  włączniki BMS (fakultatywne) 
N –  panel sterujący 
 
W przypadku sterowania za pośrednictwem panelu sterującego 
wszystkie wyłączniki BMS (systemu zarządzania budynkiem), 
zgodnie z rys. 5 i 6 muszą być w OBWODZIE OTWARTYM. Nie 
usuwać połączeń BMS do płytki obwodu drukowanego. 
 
W przypadku sterowania za pomocą systemu BMS, panel 
sterujący musi mieć następujące ustawienia: 

I/0 w pozycji O (wyłączone) 
Włącznik ciepła w pozycji O (wyłączony) 
Włącznik wentylatora w ustawieniu dużej lub małej prędkości 

 
 
 
O – obwód otwarty 
1 – obwód zamknięty 
X – otwarty lub zamknięty 
 
 
 

Zdalna obsługa (BMS/BEMS) 
Możliwe jest podłączenie do Systemu zarządzania energią w 
budynku (BEMS), umożliwiające zdalne sterowanie pracą kurtyny 
w połączeniu z innymi urządzeniami. 
 
Połączenie modułowe 
Patrz instrukcje zawarte w zestawie do łączenia modułów. 
 
Czyszczenie 
 
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do konserwacji ODŁĄCZYĆ 
ZASILANIE. 
Wierzchnią część urządzenia można czyścić, przecierając ją 
wilgotną ściereczką. Plamy usuwamy, nanosząc na nie delikatny 
roztwór wody z mydłem za pomocą ściereczki i wycierając do 
sucha. Należy zadbać o to, by do środka urządzenia nie dostała 
się wilgoć. 
 
Serwis gwarancyjny 
 
W przypadku konieczności skorzystania z obsługi posprzedażnej, 
prosimy o kontakt z dostawcą, u którego dokonali Państwo 
zakupu urządzenia. 
 
Proszę zachować paragon jako dowód zakupu. 

 
Zabezpieczenia silnika 
Dmuchawa 
miniaturowym
bezpiecznikami temperatur
się bezpiecznik automaty
należy określić
naprawcze. W przypadku
temperaturowego, urzą



Glen Dimplex UK Limited
Millbrook House
Grange Drive
Hedge End
Southampton
Hampshire.  SO30 2DF

UK customer help line (8.00AM – 6.00PM Mon-Fri; 8.30AM-1.00PM Sat)

Customer Services:  Tel. 0845 600 5111
 Fax. 01489 773053
 e-mail customer.services@glendimplex.com

Republic of Ireland  Tel. 01 8424833
[c] Glen Dimplex UK Limited
All rights reserved. Material contained in this publication may not be reproduced in whole or in part, without prior permission in writing of Glen Dimplex UK Limited.
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