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Zastosowanie 
Kurtyny PORTIER MINI przeznaczone są do zabezpieczania małych otworów, takich jak: okienka w 
kioskach, kasach oraz innych miejscach, gdzie wymagany jest długi i wąski strumień ciepłego powietrza.  
 
Montaż 
Kurtyna powietrzna PORTIER MINI powinna być montowana tak blisko górnej krawędzi otworu jak to tylko 
jest możliwe, w celu uzyskania najlepszej skuteczności. 

• Odmierz, zaznacz i wywierć otwory na wsporniki w rozstawie 600 mm. Przymocuj wsporniki do ściany 
jak na rysunkach B lub C, przestrzegając minimalnych odległości i ograniczeń (patrz rys. A).  
Wsuń kurtynę bokiem w wycięcia w wspornikach. Przykręć śruby! (Patrz rys. B). 

• Przy montażu podwieszonym wsporniki należy przekręcić o 180 ° (jak na rysunku C), aby uzyskać 
skierowanie nawiewu powietrza pionowo w dół. 

• Montaż urządzenia na belce, przewężeniu lub dźwigarze wymaga wykorzystania nagwintowanych 
otworów na wierzchu urządzenia. (Przy montażu w stropie podwieszonym należy wziąć pod uwagę, czy 
jest możliwy dopływ świeżego powietrza do urządzenia, a także czy nie ma w stropie podwieszonym 
wentylacji, która mogłaby zakłócić jego funkcjonowanie. 

• UWAGA! Nie należy montować kurtyny powietrznej PORTIER MINI w sposób utrudniający wlot lub 
wypływ powietrza! 

 
Podłączenia elektryczne 
Kurtyna powietrzna PORTIER MINI jest dostarczana z giętkim przewodem z uziemioną wtyczką. Instalację 
stałą (bez wtyczki) należy wykonać za pomocą wielobiegunowego wyłącznika z przerwą min. 3 mm. 
UWAGA! Gniazdko ścienne dla kurtyny PM3 musi być zabezpieczone 16A bezpiecznikiem. 
 
Kurtyna powietrzna PORTIER MINI jest dostarczana razem z przewodem zakończonym wtyczką służącym 
do podłączenia urządzenia do zasilania. Instalację zasilającą (przyłączeniową) należy wykonać zgodnie z  
obowiązującymi przepisami.  
UWAGA: gniazdko zasilające kurtynę musi być uziemione i powinno być chronione osobnym bezpiecznikiem 
16A.  Jeżeli kurtyna powietrzna jest chroniona za pomocą wyłącznika ochronnego przzeciwporażeniowego, 
który odłącza zasilanie podczas uruchamiania urządzenia, powodem może być zawilgocenie grzałek. Nie 
powinno być to traktowane jako uszkodzenie. Można to łatwo naprawić przez podłączenie kurtyny 
powietrznej do gniazda elektrycznego bez wyłącznika bezpieczeństwa tak, aby grzałki mogły wyschnąć.  
Czas suszenia może wahać się od kilku godzin do kilku dni. Aby temu zapobiec, najlepiej kurtynę powietrzną 
PORTIER MINI załączać na krótkie okresy czasu podczas długiego magazynowania. 
 
Działanie 
   Wył. 

 

  Wentylator: ½ , nagrzewnica: ½ mocy   Pół obrotów wentylatora, pół mocy nagrzewnicy 
 

  (tylko PM2: pół obrotów wentylatora, pełna moc nagrzewnicy) 
 

  Pełne obroty wentylatora, pół mocy nagrzewnicy 
 

 Pełne obroty wentylatora, pełna moc nagrzewnicy 
 

Termostat ustawia się na narastającej skali z oznaczeniem 20 °C. 
 
Przegrzewanie 
Grzałka nagrzewnicy zabezpieczona jest przed przegrzaniem i spaleniem za pomocą termostatu. Typową 
sytuacją powodująca przegrzewanie nagrzewnicy jest przykrycie otworów powietrznych kurtyny lub 
utrudnienie w inny sposób przepływu powietrza. Zadziałanie termostatu spowoduje samoczynne wyłącznie 
kurtyny. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem lub wykwalifikowanym elektrykiem, który 
dokona oceny prawidłowości pracy urządzenia i zresetuje termostat. Ogranicznik załącza się poprzez 
wciśnięcie przycisku resetującego pod płytą przednią (dostępne po odkręceniu panelu przedniego obudowy). 
 
Jeżeli przepływ powietrza jest utrudniony, wbudowany termostat zostanie wyzwolony i kurtyna powietrzna 
PORTIER MINI przestanie działać. W takim wypadku należy skontaktować się z wykwalifikowanym 
elektrykiem, aby rozpoznał nieprawidłowość funkcjonowania urządzenia i zresetował termostat. 
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 Odmierz, zaznacz i wywierć otwory na wsporniki w rozstawie 600 mm. Przymocuj wsporniki do ściany 
jak na rysunkach B lub C, przestrzegając minimalnych odległości i ograniczeń (patrz rys. A).  
Wsuń kurtynę bokiem w wycięcia w wspornikach. Przykręć śruby! (Patrz rys. B). 
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który odłącza zasilanie podczas uruchamiania urządzenia, powodem może być zawilgocenie grzałek. Nie 
powinno być to traktowane jako uszkodzenie. Można to łatwo naprawić przez podłączenie kurtyny 
powietrznej do gniazda elektrycznego bez wyłącznika bezpieczeństwa tak, aby grzałki mogły wyschnąć.  
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Uwaga! Kurtyna powietrzna nie może być przysłonięta przez płótno czy inny podobny materiał, gdyż 
przegrzanie urządzenia może spowodować ryzyko pożaru! 
 
Styk uziemiający 
Jeżeli kurtyna powietrzna jest chroniona za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa, który wyłącza się podczas 
włączania urządzenia, powodem może być zawilgocenie grzałek. Nie powinno być to traktowane jako 
uszkodzenie. Można to łatwo naprawić przez podłączenie kurtyny powietrznej do gniazda elektrycznego bez 
wyłącznika bezpieczeństwa tak, aby grzałki mogły wyschnąć.  
Czas suszenia może wahać się od kilku godzin do kilku dni. Aby temu zapobiec, najlepiej kurtynę 
powietrzną PORTIER MINI załączać na krótkie okresy czasu podczas długiego magazynowania. 
 
Konsrewacja 
Jeżeli przepływ powietrza jest utrudniony, wbudowany ogranicznik temperatury zostanie zwolniony i kurtyna 
powietrzna przestanie działać. Ogranicznik załącza się poprzez wciśnięcie przycisku resetującego pod płytą 

przednią. Zakres nastawy termostatu wynosi 0 – 40 °C. 
Kratka wlotowa i wylotowa, elementy grzejne i wirniki powinny być regularnie czyszczone. Odkręć kratkę i 
przetrzyj miękką szmatką. Odkurz elementy grzejne i wirniki. 
 
Uwaga! Odłącz urządzenie od zasilania przed otwarciem! 
Uwaga! Przykrycie urządzenia powoduje ryzyko pożaru! 
 
Gwarancja 

1. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją. 
2. Gwarancja ważna jest pod warunkiem okazania dowodu sprzedaży zawierającego datę sprzedaży, 

dokładne dane urządzenia oraz dane i adres sprzedawcy. 
3. Gwarancja dotyczy użytych materiałów i wykonania. Uszkodzenia z powyższych powodów mogą być 

bezpłatnie naprawione lub może być wymienione urządzenie, pod warunkiem przesłania urządzenia i 
opisu uszkodzenia do sprzedawcy. 

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłową obsługę, uszkodzenia 
spowodowane niewłaściwym montażem lub podłączeniem innego napięcia niż to, na które urządzenie 
zostało przewidziane. Koszty demontażu i ponownego montażu urządzenia jak i inne koszty nie będą 
zwracane. 

 

DANE TECHNICZNE 
 
 

Typ   PM2 PM3 
Moc wyjściowa 
Napięcie 
Natężenie 
Przyrost temperatury powietrza nawiewanego przy pełnej 
mocy nagrzewnicy, pół/pełna prędkość wentylatora 
Ilość powietrza 
Poziom hałasu * 
Waga 
Klasa zamknięcia obudowy 
Aprobata – patrz tabliczka znamionowa 

(kW) 
(V) 
(A) 

 
(°C) 

(m3/h) 
dB (A) 

(kg) 
 
 

2,0 
230 V~ 

9,1 
 

30/15 
200/400 

38/48 
9 

IP21 
 

3,0 
230 V~ 

13 
 

45/22 
200/400 

36/48 
9 

IP21 
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Jeżeli kurtyna powietrzna jest chroniona za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa, który wyłącza się podczas 
włączania urządzenia, powodem może być zawilgocenie grzałek. Nie powinno być to traktowane jako 
uszkodzenie. Można to łatwo naprawić przez podłączenie kurtyny powietrznej do gniazda elektrycznego bez 

Czas suszenia może wahać się od kilku godzin do kilku dni. Aby temu zapobiec, najlepiej kurtynę 
powietrzną PORTIER MINI załączać na krótkie okresy czasu podczas długiego magazynowania. 
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Kratka wlotowa i wylotowa, elementy grzejne i wirniki powinny być regularnie czyszczone. Odkręć kratkę i 
przetrzyj miękką szmatką. Odkurz elementy grzejne i wirniki.

Uwaga! Odłącz urządzenie od zasilania przed otwarciem! 
Uwaga! Przykrycie urządzenia powoduje ryzyko pożaru!

1. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją. 
2. Gwarancja ważna jest pod warunkiem okazania dowodu sprzedaży zawierającego datę sprzedaży, 

dokładne dane urządzenia oraz dane i adres sprzedawcy. 
3. Gwarancja dotyczy użytych materiałów i wykonania. Uszkodzenia z powyższych powodów mogą być 

bezpłatnie naprawione lub może być wymienione urządzenie, pod warunkiem przesłania urządzenia i 
opisu uszkodzenia do sprzedawcy. 

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłową obsługę, uszkodzenia 
spowodowane niewłaściwym montażem lub podłączeniem innego napięcia niż to, na które urządzenie 
zostało przewidziane. Koszty demontażu i ponownego montażu urządzenia jak i inne koszty nie będą 
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