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B

A

A = min 80 mm.
A+B = min 120 mm.

Fig. A

Fig. C

Fig. B

nagwintowane otwory M6

Linki (wyp. dodatkowe)

Szpilki  M6
(wyp. dodatkowe)
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Fig. F

Fig. G

Otwarcie obudowy

Reset zabezp. termicznego
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Fig. H

PS210/215
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Fig. I
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Fig. J

PS210/215
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L3L2L1

400V 3N~230V 3~

230V 3~ 400V 3N~

Only valid for commutable 6 - 13.5 kW units

LN L1 L2 L3

230V~

PS210E03 230V~  2.5 mm²

LN L1 L2 L3

400V 3N~

PS210E03 400V 3N~  1.5 mm²
PS210E06 400V 3N~  1.5 mm²

LN L1 L2 L3

230V 3~

PS210E6 230V 3~  2.5 mm²

LN L1 L2 L3

PS210E09 400V 3N~  2.5 mm²
PS210E09 230V 3~ 6 mm² 
PS215E09 400V 3N~  2.5 mm²
PS215E09 230V 3~ 6 mm²
PS215E14 400V 3N~ 6 mm²
PS215E14 230V 3~ 10 mm²

230V ~
min 0.75 mm²

Fig. M Fig. N

Fig. O Fig. P

Fig. Q

LN 1 2 4

230V~

PS210A 230V~  0.75 mm²
PS215A 230V~  0.75 mm²

5

Fig. R



 

 

 

 

Zalecenia generalne 

Prosimy uważnie przeczytać poniższą 

instrukcję przed zainstalowaniem oraz 
rozpoczęciem eksploatacji naszej kurtyny 

Kurtynę należy montować przy pomocy 4 
otworów M6 w górnej ściance obudowy. 
Sposób zawieszenia kurtyny jest dowolny – 
można wykorzystać łańcuch albo linki czy 

Portier S. Zachować instrukcję do pręty. W komplecie kurtyny są dostarczane 4 

późniejszego użytku. 

 

Zakres zastosowań. 

Okrągłe uchwyty M6 do zawieszenia. 
Można tez zastosować montaż na szpilkach 
bezpośrednio do sufitu Fig A i C.

Kurtyna Portier jest przeznaczona do Należy pamiętać, ze

użytku wewnętrznego. Powinna być 
montowana powyżej otworu drzwiowego 

montaż musi być dostatecznie wytrzymały oraz 
stabilny.

na wysokości do 2,5m. Kurtyna Uwaga: przy instalowaniu kurtyn w 

strumieniem powietrza winna zasłonić całą niewielkich zamkniętych pomieszczeniach jak 

szerokość otworu. Kurtyny PS są wyposażone przedsionki, wiatrołapy itp. należy koniecznie 
elementy elektryczne. Klasa obudowy dla PS zastosować termostat ograniczający w 
wynosi IP 21. obwodzie sterowania nagrzewnic. Termostat 
 taki będzie zabezpieczał pomieszczenie przed 

rozgrzaniem go do zbyt wysokiej temperatury, 

Kurtyny PS mają panele boczne obudowy 

wykonane  z blachy ze stali nierdzewnej (INOX). 

 

Eksploatacja: 

Kurtyna wyrzuca przez dolną kratkę strumień 

powietrza o dużej prędkości, który wytwarza 
barierę poprzecznie do światła otworu 
drzwiowego /bramy, okna/. Kurtyna  ogranicza 
straty ciepła oraz przenikanie zimnego powietrza 
z zewnątrz do środka pomieszczenia. 
Kurtyna ma wbudowany cichy wentylator i jest 
zaprojektowana do pracy ciągłej. Wentylator i wirnik 
są łożyskowane na trwałych i bezobsługowych 
łożyskach kulkowych. Elektryczne elementy grzejne 
są podzielone na dwie grupy załączane przez 
styczniki. 

 

MONTAŻ 

Kurtyny można montować tylko poziomo z 

wyrzutem do dołu. Szersze otwory można 
zabezpieczać przy pomocy zestawu kilku kurtyn 
montowanych jedna za drugą. 

 

Kurtyna zasysa powietrze kratkami 
wykonanymi w górnej ściance obudowy. 
Minimalna odległość górnej ściany kurtyny od 
sufitu lub innych elementów wynosi 80 mm. 
Rys. B pokazuje zalecane minimalne odległości 
przy montażu kurtyny w narożu sufitu i ściany. 

a także samą kurtynę przed skutkami zbyt 

wysokiego podbicia temperatury powietrza na 

nagrzewnicy w kurtynie. 

 
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE  
Podłączenie elektryczne kurtyn powinien wykonać 
wykwalifikowany elektryk zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Zasilanie powinno być doprowadzone za 
pośrednictwem wyłącznika serwisowego 
dobranego odpowiednio do mocy nagrzewnic. Dla 
kurtyn z nagrzewnicami elektrycznymi zaleca się 
wykonać osobne zabezpieczenia dla obwodu 
sterowania i dla obwodu nagrzewnic 
elektrycznych. 
UWAGA: Opis tablicy rozdzielczej powinien 
zawierać wyraźne ostrzeżenie, iż kurtyna jest 
zasilana z więcej niż jednego zabezpieczenia. 
Listwa przyłączeniowa kurtyny jest dostępna po 
zdjęciu bocznego panelu obudowy (patrz rys.F). 
Górna ścianka obudowy ma podcięte otwory: 2 x 
Φ 29 oraz 2 x Φ 23 do zamontowania dławików 
kablowych. 
Kurtyna ma osobne przyłącze zasilania 
nagrzewnic oraz silnika wentylatora. Kurtyna 
PS210E03 może być zasilana napięciem 3x400V 
albo 1 x 230V Rys. M-Q.  
UWAGA: 
Proszę zwrócić uwagę, iż schematy połączeń kurtyn 
są tak zbudowane, że załączenie nagrzewnic 
elektrycznych jest możliwe tylko przy załączonym 
wentylatorze w kurtynie. 
Tabela na następnej stronie  podaje 
minimalne zalecane przekroje kabli do 
zasilania. 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
REGULACJA KURTYNY I STRUMIENIA 
POWIETRZA. 

Kierunek oraz prędkość strugi powietrza 

powinien być wyregulowany stosownie do 
istniejących warunków - naporu powietrza w 
otworze drzwiowym. Zewnętrzne nadciśnienie 
powoduje zakrzywienie strumienia powietrza do 
wnętrza pomieszczenia, taka sytuacja zwykle 
występuje przy ochronie drzwi wejściowych do 
ogrzewanego pomieszczenia. Aby zredukować to 
zjawisko należy skierować strumień powietrza 
lekko na zewnątrz. Kratka umieszczona na wylocie 
kurtyny może być 

ustawiona pod kątem 5
o 

– 10
o 

od pionu, co 

zwykle wystarcza do zapewnienia właściwego 

stopnia ochrony przed nawiewaniem zimnego 

powietrza do wnętrza. 

UWAGA: 

Efektywność działania bariery powietrznej zależy 
od różnicy temperatur, prędkości powietrza 
wyrzucanego przez kurtynę w dolnych partiach 
otworu drzwiowego oraz od różnicy ciśnień 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Niezbilansowana wentylacja nawiewno- 
wyciągowa /pod- albo nadciśnienie w 
pomieszczeniu) także jest powodem 
pogorszenia efektywności pracy kurtyn 
powietrznych. 

 

Ustawiając wydatek oraz ukierunkowanie strugi 
należ zapewnić prędkość powietrza na 
wysokości 1 m ponad podłogą w granicach 
3...4 m/s. 

 
UWAGA: w kurtynach PS210E09 oraz PS215E14 
włączenie drugiego stopnia grzania (pełna moc 
nagrzewnicy) powoduje również załączenie 
wysokiego biegu wentylatora. 

 
Rozwiązywanie problemów. 

Jeżeli wentylatory w kurtynie zatrzymają się 

należy sprawdzić: 
a)  Czy doprowadzone zasilanie jest zgodnie z 

danymi znamionowymi? Sprawdzić stan 
zabezpieczeń. 

b)  Czy włącznik wentylatora w panelu CB jest 
załączony? Sprawdzić stan panelu i 
poprawność połączeń. 

c)  Sprawdzić, czy wirnik wentylatora nie jest 
mechanicznie zablokowany przez obce ciało. 

d)  Jeżeli wentylatory zatrzymują się a później 
następuje jego samoczynne uruchomienie 
świadczy to o przegrzewaniu się uzwojenia 
silnika wentylatora (działanie wyłącznika 
termicznego silnika). 

 

Jeżeli sprawdzenie wg a), b) i c) nie skorygowało 
sytuacji należy wezwać serwis. 

 

Jeżeli podczas pracy nie można załączyć 
nagrzewnic sprawdzić: 
e)  Czy do nagrzewnicy doprowadzone jest 

zasilanie zgodnie z danymi znamionowymi? 
Sprawdzić stan zabezpieczeń. 

f) Czy zbyt niska nastawa termostatu nie 
blokuje załączenia nagrzewnic? 

g)  Czy pokrętło załączenia nagrzewnic jest we 
właściwym położeniu? 

h)  Sprawdzić czy nie zadziałał termostat 
zabezpieczenia nagrzewnic. Jeżeli tak – 
należy go zresetować w następujący 
sposób: 
--   Wyłączyć zasilanie kurtyny 
-- Sprawdzić, jaka mogła być przyczyna 

zadziałania termostatu (wystąpienie 
przegrzewu grzałek). Stwierdzoną 
przyczynę usunąć. 

-- Odszukać przycisk resetu termostatu 
(patrz element na rys G ) 

-- Nacisnąć lekko ołówkiem albo wkrętakiem 
czerwony przycisk reset aż do usłyszenia 
charakterystycznego odgłosu kliknięcia. Po 
„kliknięciu” przycisk reset powinien 
pozostać wciśnięty. 

-- Ponownie załączyć zasilanie kurtyny i 
sprawdzić poprawność jej pracy. 

 
Jeżeli problem z przegrzewaniem się kurtyny i 
zadziałaniem termostatu będzie się powtarzał 
sprawdzić, czy przyczyną nie jest zbyt wysoka 
nastawa termostatu kurtyny umieszczonej w 
niewielkiej zamkniętej przestrzeni (np. w 
przedsionku). W takim wypadku skontrolować 
działanie kurtyny przy załączeniu tylko 1 sekcji 
nagrzewnicy oraz po obniżeniu nastawy termostatu. 
Jeżeli mimo to problem będzie się powtarzał – 
skontaktować się z serwisem.  
 
 
UWAGA 

Zbyt mała moc nagrzewnicy elektrycznej w 
stosunku do zapotrzebowania na ciepło w 
konkretnym pomieszczeniu może powodować, że 
kurtyna mimo załączenia nagrzewnicy nawiewa 
powietrze odczuwane jako zimny podmuch. 
Rozwiązaniem problemu w tym wypadku może być 
tylko zmiana umieszczenia kurtyny bądź wymiana 
jej na model o większej mocy nagrzewnicy. 

 

Bezpieczeństwo. 

Upewnić się, ze przestrzeń wokół kratki 



 

 

 

 

wlotowej oraz wyrzutowej w kurtynie jest wolna 
od obiektów, które mogą zatamować swobodny 
obieg powietrza. 
Podczas pracy kurtyny powierzchnia jej 
obudowy może być w niektórych miejscach 
gorąca. 
Nigdy nie wolno przykrywać kurtyny ubraniami, 
folią ochronną itp. materiałami, ponieważ 
zablokowanie przepływu powietrza może być 
nawet przyczyną pożaru. 

 

Obsługa. 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub 
obsługi urządzenia zawsze 
Odłączać zasilanie. Sprawdzić czy przy 
kurtynie z nagrzewnicą elektryczną odłączone 
zostały obydwa źródła zasilania (dla obwodu 
sterowania wentylatorem i dla obwodu 
nagrzewnicy). 

 

Silnik, wirnik wentylatora oraz nagrzewnica a także 
pozostałe elementy składowe kurtyny nie wymagają 
obsługi poza okresowym czyszczeniem 
przeprowadzanym w miarę potrzeby, nie rzadziej 
niż raz do roku. 
 
 
 
Kratkę wlotową (u góry kurtyny), wylotową oraz 
wirnik wentylatora należy czyścić odkurzaczem z 
miękką szczotką z długim włosiem. Wirnik 
wentylatora dostępny jest po zdemontowaniu boku 
obudowy. 
UWAGA: Przy odkurzaniu bębnowego wirnika 

wentylatora zachować ostrożność, ponieważ jest to 
wyrób delikatny -wykonany z cienkich 
aluminiowych lameli. Wygięcie tych lameli, 
skrzywienie lub przekoszenie wirnika lub 
przemieszczenie ciężarka wyważającego 
osadzonego na lameli może spowodować drgania i 
wzmożony hałas podczas pracy kurtyny. Wirnik 
jest elementem 

  nienaprawialnym i uszkodzenie powoduje 
konieczność jego wymiany. 

 

Zabezpieczenie  przeciwporażeniowe. 

W nowych kurtynach może wystąpić zjawisko 

zwiększonej upływności prądu na obudowę 
urządzenia. Spowodowane jest to wilgocią 
zawartą w materiale izolacyjnym prętów 
grzejnych nagrzewnicy. Zjawisko to może 
także wystąpić po dłuższym okresie nie 
załączania nagrzewnicy albo po dłuższym 
przechowywaniu kurtyn w miejscach o 
podwyższonej wilgotności. 
Ta usterka nie jest wadą produktu. Skorygowanie 
usterki odbywa się przez wygrzanie prętów 
nagrzewnicy po załączeniu jej do pracy bez 
pośrednictwa wyłączników różnicowoprądowych. 
Suszenie grzałek, zależnie od modelu kurtyny i 
stanu zawilgocenia może potrwać do kilku godzin. 

Aby uniknąć ponownego zawilgocenia grzałek w 
trakcie dłuższych przerw w pracy kurtyn (np. latem) 
zaleca się okresowe załączenie kurtyn z 
równoczesnym załączeniem grzania na okres 
0,5 – 1 h w celu wysuszenia prętów grzejnych. 

 
Gwarancja Systemair/FRICO jest ważna 
tylko wówczas, gdy kurtyny Portier są 
używane zgodnie z przeznaczeniem oraz 
warunkami określonymi w niniejszej instrukcji
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Type PS210E03 PS210E06 PS210E09

Voltage motor / control [V] 230~ 230~ 230~
Voltage heating [V] 230V~ / 400V 3N~ 230V 3~ / 400V 3N~ 230V 3~ / 400V 3N~
Current motor / control [A] 0.5 0.5 0.5
Current heating [A] 13 / 4.4 15.1 / 8.7 22.6 / 13.0
Airflow [m3/h] 1000 / 1300 1000 / 1300 1000 / 1300
Temperture rise outlet air
and full output [°C] 9 / 7 17 / 13 12 / 20
Noise level [dB(A)] 44 / 54 44 / 54 44 / 54
Weight [kg] 16 16 17
Length [mm] 1020 1020 1020
Protection class IP 21 IP 21 IP 21

Type PS215E09 PS215E14

Output [kW] 9 13.5
Voltage motor / control [V] 230~ 230~
Voltage heating [V] 230V 3~ / 400V 3N~ 230V 3~ / 400V 3N~
Current motor / control [A] 0.5 0.5
Current heating [A] 22.6 / 13.0 34 / 19.5
Airflow [m3/h] 1300 / 2000 1300 / 2000
Temperture rise outlet air
and full output [°C] 20 / 12 14 / 19
Noise level [dB(A)] 46 / 56 46 / 56
Weight [kg] 25 25
Length [mm] 1530 1530
Protection class IP 21 IP 21

Control panel CB22
Control panel CB20
2-step Thermostat RTI2
Door contact MDC

GB

Output [kW] 3 6 9

Akcesoria Typ

d470pada
Pisanie tekstu
Moc nagrzewnicy   

d470pada
Pisanie tekstu
Napięcie silnik          

d470pada
Pisanie tekstu
Napięcie nagrzewnicy el   

d470pada
Pisanie tekstu
Natężenie pr. silnika          

d470pada
Pole tekstowe

d470pada
Prostokąt

d470pada
Prostokąt

d470pada
Prostokąt

d470pada
Prostokąt

d470pada
Prostokąt

d470pada
Prostokąt

d470pada
Prostokąt

d470pada
Pisanie tekstu
Natężenie pr. grzałki       

d470pada
Prostokąt

d470pada
Pisanie tekstu
Przepływ pow.        

d470pada
Prostokąt

d470pada
Pisanie tekstu
Stopień podniesieniatemperatury       

d470pada
Prostokąt

d470pada
Prostokąt

d470pada
Pisanie tekstu
Poziom głosności        

d470pada
Pisanie tekstu
Masa          

d470pada
Prostokąt

d470pada
Pisanie tekstu
Długość        

d470pada
Pisanie tekstu
Klasa zabezpieczenia       

d470pada
Stempel
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Type PS210A PS215A

Output [kW] - -
Voltage motor / control [V] 230~ 230~
Voltage heating [V] - -
Current motor / control [A] 0.5 0.5
Current heating [A] - -
Airflow [m3/h] 1000 / 1300 1300 / 2000
Temperture rise outlet air
and full output [°C] - -
Noise level [dB(A)] 44 / 54 46 / 56
Weight [kg] 14 20
Length [mm] 1020 1530
Protection class IP 21 IP 21

GB

d470pada
Stempel



 

Declaration of Conformity 
 

 

We 

 

Frico AB 

Box 102 

S-433 22 Partille, Sweden 

 

under own responsibility hereby declare that the 

following product(s) 

 

Type of equipment: Air curtain 

 

Brand name/trade mark: Frico 

 

Type designation/models:  

 

Deklaracja zgodności 
 

 
My 

 

Frico AB 

Box 102 

S-433 22 Partille, Sweden 

 

niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, 

że poniższe produkty 

 

Rodzaj urządzenia: Kurtyny powietrzne 

 

Marka / Znak towarowy: Frico 

 

Typ urządzenia: 

 

AC2.. and AC2..XL 

AC3.. and AC3..V 

AC4.. and AC4..V 

AC501 and 502 

AC601-603, 601X and 602X 

ACC….E and ACC….WL/H 

AD102, 103 and 105 

AD2.. A, E.. and W 

AD3.. A, E.. and W 

AD4.. A, E.. and W 

 

ADA…. 

ADAC090 and 120 

ADCH..A, E and W 

ADCV..A, E and W 

ADR2..E and WL/H 

ADR3..E and WL/H 

AG40..A, E..and WL/H 

AG45..A and WL/H 

AG50..A and WL/H 

AGIV.A and WL/H 

 

AGIH.A and WL/H 

AGV40..A, E.. and WL 

AR2..E.. 

AR3..E.. and W 

PS2..E.. 

RD..E.. and WL 

SF..E.. and WL 

WAC201,202 and 202XL 

WAC3.. and 3..V 

WAC4.. and 4..V 

 
are in conformity with the provisions of the following 

EC directives 

 

EC Electromagnetic Compatibility (EMC) 

Directive 2004/108/EC 

EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC 

 

and that the technical standards referenced below have 

been applied 

 

EN 60335-1:2002 

 

EN 60335-2-30:2003 

 

 

EN 61000-6-3 

EN 61000-6-2 

LVD, electrical safety 

 

LVD, electrical safety 

 

 

EMC, emission 

EMC, immunity 

 

 

 

Partille , 24 November 2008 

 
Mats Careborg 

Technical Manager 

są zgodne z wymogami następujących dyrektyw EU 

 

 

Dyrektywa Kompatybilności Elektrycznej 

(EMC) 2004/108/EC 

Dyrektywa Niskiego Napięcia (LVD) 2006/95/EC 

 

oraz technicznymi standardami z zastosowaniem 

poniższych norm 

 

EN 60335-1:2002 

 

EN 60335-2-30:2003 

 

 

EN 61000-6-3 

EN 61000-6-2 

LVD, bezpieczeństwo 

przyrządów elektrycznych 

LVD, bezpieczeństwo 

przyrządów elektrycznych 

 

EMC, emisyjność 

EMC, odporność 

w środowiskach 

przemysłowych 

 

Partille , 24 Listopad 2008 

 
Mats Careborg 

Technical Manager 
 

Frico AB, PO Box 102, SE-433 22 Partille, Sweden 

+46 31 336 86 00 

+46 31 26 28 60 int. • 031 26 28 25 nat. 

mailbox@frico.se • www.frico.se 

Bankgiro 5381-6468 • Postgiro 88 64 27-4 

IBAN SE51 9500 0099 6034 0886 4274 

NDEASESS 

556573-3812 • SE556573381201 

Phone 

Fax 

Bank details 

Nordea 

SWIFT 

Reg.no/VAT no 
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For latest updated information, see: www.frico.se

Systemair S.A.

al.Krakowska 169 Łazy k/ Warszawy

05-552 Wólka Kosowska

/22/703 50 00

info@systemair.pl ; www.systemair.pl


