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Co warto wiedzieç o kurtynach powietrznych?

Co to sà kurtyny powietrzne?

Idea zastosowania strumienia powietrza jako „niewidzialnej” bariery po-
mi´dzy obszarami o wy˝szej i ni˝szej temperaturze powsta∏a w USA,
gdzie stosowano systemy wentylacji z nawiewem umieszczonym w su-
ficie nad drzwiami i kratkami wywiewnymi w pod∏odze. Systemy takie
okaza∏y si´ jednak kosztowne w instalacji i u˝ytkowaniu. Kurtyny Sys-
temair zosta∏y zaprojektowane z myÊlà unikni´cia tych problemów. 

Straty energii cieplnej spowodowane ucieczkà ogrzanego powietrza
przez otwarte drzwi i bramy uzale˝nione sà od: 
• ró˝nicy ciÊnieƒ powietrza w budynku i na zewnàtrz
• ró˝nicy temperatury powietrza w budynku i na zewnàtrz
• si∏y i kierunku wiatru

W budynkach wyposa˝onych w systemy wentylacji mechanicznej,
istotne jest a˝eby wentylacja by∏a zrównowa˝ona (tzn. iloÊci powietrza
nawiewanego oraz wyciàganego z pomieszczeƒ by∏y sobie równe, tak,
aby uniknàç wytwarzania wewnàtrz pod- lub nadciÊnienia).

Ogrzane powietrze wewnàtrz pomieszczenia oraz zimne, na zewnàtrz,
ró˝nià si´ oczywiÊcie g´stoÊcià, co powoduje powstanie ró˝nicy ci-
Ênieƒ, która wywo∏uje z kolei samoistnà wymian´ powietrza mi´dzy po-
mieszczeniem a zewn´trzem. Rozk∏ad wektorów pr´dkoÊci przep∏ywa-
jàcego powietrza pokazuje rys. 1b. Zimne powietrze wp∏ywa do∏em,
wypierajàc górà z pomieszczenia cieplejsze i l˝ejsze powietrze. Wiel-
koÊç przep∏ywu zale˝na jest od ró˝nicy temperatur. Je˝eli na zewn´trz-
nej Êcianie pojawi si´ dodatkowe ciÊnienie spi´trzenia wiatru, które wy-
wo∏a∏oby przep∏yw jak na rys 1a, to sumaryczny rozk∏ad pr´dkoÊci
przep∏ywu powietrza przez otwór b´dzie wyglàda∏ mniej wi´cej jak na
rys.1c. Kszta∏t krzywej rozk∏adu pr´dkoÊci, a zatem iloÊç „wymienione-
go” powietrza, jest silnie uzale˝niony tak˝e od „szczelnoÊci”' budynku
oraz od zrównowa˝enia bilansu wymiany powietrza wewnàtrz.

Rysunek nr 2 pokazuje, jak zmienia si´ sytuacja po zastosowaniu kur-
tyny powietrznej. Silna struga powietrza o du˝ej energii kinetycznej jest
w stanie „przeciàç” lub znacznie ograniczyç t´ naturalnà wymian´.

Jak pracuje kurtyna powietrzna

Wszystkie kurtyny powietrzne posiadajà wbudowane wentylatory, któ-
re generujà silny strumieƒ powietrza skierowany w dó∏ na ca∏ej szero-
koÊci otworu drzwiowego. Strumieƒ ten, o wysokiej energii kinetycznej
stanowi barier´, która zatrzymuje przep∏yw powietrza mi´dzy dwoma
pomieszczeniami o ró˝nym ciÊnieniu i klimacie.

Oko∏o 30% wydmuchiwanego powietrza z kurtyny powinno byç skie-
rowane na zewnàtrz pomieszczenia. Jest to konieczne a˝eby zapobiec
przeciàgom w pobli˝u pod∏ogi, co ilustruje rys. 1c. Pr´dkoÊç powietrza
przy pod∏odze powinna wynosiç oko∏o 2 m/s. Dla okreÊlenia po∏o˝enia
strefy rozszczepienia strumieni mo˝na u˝yç chusteczki jak na rys. 3.

Oszcz´dnoÊci i komfort

Otwarte drzwi sà przyczynà powa˝nych strat energii cieplnej w budyn-
ku. Instalujàc kurtyny powietrzne mo˝na ograniczyç straty energii ciepl-
nej nawet o 90%. Kurtyny powietrzne zapobiegajà przeciàgom, dlate-
go te˝ sklepy nie sà zmuszone do zamykania drzwi w okresie zimo-
wym, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla klientów. 

W okresie letnim mo˝na uruchomiç kurtyny powietrzne bez funkcji
ogrzewania, co zapobiega przedostawaniu si´ goràcego powietrza
z zewnàtrz budynku do klimatyzowanych lub ch∏odzonych pomiesz-
czeƒ. Systemair oferuje równie˝ seri´ kurtyn powietrznych bez na-
grzewnicy przeznaczonà specjalnie do takich celów. Kurtyny te sà bar-
dzo skuteczne w zabezpieczeniu pomieszczeƒ ch∏odni, szaf ch∏odni-
czych w mleczarniach, kwiaciarniach itp.

Instalujàc kurtyn´ w celu zabezpieczenia pomieszczenia klimatyzowa-
nego lub ch∏odni nale˝y umieÊciç jà po stronie cieplejszego
pomieszczenia oraz skierowaç strumieƒ powietrza pod katem 15°
w kierunku cieplejszej strefy. Monta˝ kurtyny w cieplejszej strefie jest
konieczny ze wzgl´du na trwa∏oÊç ∏o˝ysk w silnikach wentylatorów.

Kurtyny powietrzne

Rys. 3. Oko∏o 30% wydmuchiwanego powietrza z kurtyny po-
winno byç skierowane na zewnàtrz pomieszczenia, aby zapo-
biec powstawaniu przeciàgów przy pod∏odze. W celu znalezie-
nia strefy rozszczepienia strumieni nale˝y przytrzymaç chus-
teczk´ oko∏o 30 cm nad powierzchnià pod∏ogi, a nast´pnie
przesuwaç jà ∏agodnie w kierunku pomieszczenia i na ze-
wnàtrz. Strefa rozszczepienia strumieni powietrza powinna
znajdowaç si´ w linii drzwi lub w niewielkiej odleg∏oÊci od niej
w kierunku na zewnàtrz pomieszczenia.

Rys. 2. Kurtyna powietrzna wytwarza barier´ oddzielajàc ten
sposób dwie strefy klimatyczne.

Rys. 1. Sumaryczny przep∏yw powietrza przez otwarte drzwi
bez zainstalowanej kurtyny powietrznej.
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Dobór w∏aÊciwej kurtyny powietrznej

Dobór w∏aÊciwej kurtyny jest wa˝ny dla uzyskania w danych warun-
kach optymalnej wydajnoÊci oraz komfortu. Kurtyna o niedostatecz-
nym wydatku powietrza b´dzie przyczynà powstawania przeciàgów
w okolicy pod∏ogi. Instalacja kurtyny o zbyt du˝ej wydajnoÊci
nad drzwiami o niskiej wysokoÊci mo˝e powodowaç dyskomfort dla
osób przechodzàcych oraz generowaç du˝y ha∏as. Dla osiàgni´cia
najlepszych rezultatów nale˝y dobraç d∏ugoÊç kurtyny tak, a˝eby po-
kry∏a ca∏à szerokoÊç otworu. Mo˝liwa jest instalacja wielu kurtyn w linii,
jedna przy drugiej.

Kurtyny Systemair dost´pne sà zarówno z elementami grzejnymi jak
i bez. Kurtyny bez grza∏ek potrafià ograniczyç straty ciep∏a tak samo
jak kurtyny z grza∏kami, lecz w niektórych przypadkach mogà powo-
dowaç wra˝enie zimnych przeciàgów odczuwanych przez ludzi znaj-
dujàcych si´ blisko urzàdzenia. Zastosowanie kurtyny z nagrzewnicà
sprawia, ˝e uczucie przeciàgu zostaje zminimalizowane a ponadto
uzyskuje si´ dodatkowe êród∏o ciep∏a w pomieszczeniu. IloÊç dodat-
kowego wymaganego ciep∏a zale˝y od tego czy kurtyna jest jedynym
êród∏em ciep∏a w pomieszczeniu, ró˝nicy temperatur pomi´dzy dwo-
ma strefami klimatycznymi oraz kosztów zwiàzanych z zu˝yciem ener-
gii. Rysunek nr 5 pokazuje orientacyjnie moce cieplne kurtyn, a wi´c
iloÊci ciep∏a, które mogà byç przez te urzàdzenia dostarczone do po-
mieszczenia.

Specyfikacja techniczna kurtyn powietrznych Systemair

Kurtyny powietrzne Systemair produkowane sà w fabryce Systemair
w Skinnskatteberg, Szwecja. Fabryka posiada certyfikat ISO 9001
uzyskany ju˝ w 1993 oraz ISO 14001 (od 1996). Wszystkie kurtyny po-
wietrzne sà oznakowane znakiem CE i uzyska∏y certyfikat instytutów
certyfikujàcych SEMKO (Szwecja) lub NEMKO (Norwegia).

Wszystkie kurtyny powietrzne (za wyjàtkiem typoszeregu PM) wyposa-
˝one sà w silniki z wirujàcà obudowà produkcji EBM – Ziehl-Abegg,
Êwiatowego lidera w produkcji tego typu silników. Silniki sà zabezpie-
czone przed przegrzaniem przez wbudowane termostaty. Wszystkie
silniki wraz z wirnikami wentylatorowymi sà ∏o˝yskowane tocznie, co
zapewnia d∏ugà ˝ywotnoÊç i równoczeÊnie cichà prac´ kuryny. Grza∏-
ki elektryczne sà równie˝ zabezpieczone przed przegrzaniem
przy u˝yciu specjalnego, resetowanego r´cznie termostatu.
Obudowa kurtyn powietrznych wykonana jest z blachy stalowej cynko-
wanej na goràco i malowanej proszkowo w kolorze bia∏ym (RAL9016).

Kurtyny powietrzne bez elementu grzejnego cz´sto wykorzystywane
sà do zabezpieczania ch∏odni przed przenikaniem ciep∏ego powietrz
z zewnàtrz. Celem zapobie˝enia kondesacji wody i szronienia na po-
wierzchniach kurtyn zalecamy, aby temp. powietrza otaczajàcego kur-
tyn´ nie by∏a ni˝sza ni˝ 0ºC. 

Poziom ciÊnienia akustycznego dla kurtyn powietrznych odpowiada
warunkom pomiaru z odlegloÊci 5m w pomieszczeniu SABINE 200m2.

Kurtyny powietrzne
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Rys. 4. Zalecane wysokoÊci monta˝u kurtyn powietrznych

Rys. 5. Maksymalna moc grzewcza dla ró˝nych typów kurtyn powietrznych.


