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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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Co warto wiedzieç o kurtynach powietrznych?

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.
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Kurtyny powietrzne

Portier Mini

PM2 PM3 PM5
D∏ugoÊç mm 806 806 806

Moc kW 2 3 4,5

Napi´cie V 230-1 230-1 230-1

Pràd A 9,3 13,0 19,6

Wydatek powietrza m3/h 200/400 200/400 350/500

Przyrost temperatury °C 30/15 45/22 29/18

Poziom ha∏asu dB(A) 38/48 36/48 39/50

Waga kg 9,0 9,0 10,0

Pr´dkoÊç powietrza Monta˝

• Kurtyna powietrzna przeznaczona do okien i ma∏ych
otworów

• Wspó∏czesne wzornictwo

• Wlot powietrza przez otwory w czo∏owym panelu obudowy
pozwala na monta˝ bezpoÊrednio pod sufitem 

• Dostarczana z wspornikami monta˝owymi i przewodem
elektrycznym zakoƒczonym wtyczkà

• Cichobie˝ne wentylatory

• Nie wymaga dodatkowych akcesoriów 

Kutyny Portier Mini sà najmniejsze spoÊród kurtyn powietrznych
Systemair. Obudowa, zaprojektowana zgodnie z trendami nowo-
czesnego wzornictwa, jest dobrze dostosowana do zabezpie-
czania ma∏ych otworów, takich jak: okienka w kioskach, kasach
itp. Typy 3 kW i 5 kW ze wzgl´du na swà znaczà moc, bywajà
stosowane jako aparat grzewczy dla ma∏ych pomieszczeƒ.
Wentylator, silnik, nagrzewnica i elementy regulacyjne umiejsco-
wione sà w obudowie ze stali galwanizowanej, malowanej
proszkowo. Kurtyna posiada wbudowanà regulacj´ mocy
grzewczej i iloÊci powietrza oraz termostat. Zespolony prze∏àcz-
nik nawiewu i mocy grzewczej umo˝liwia wybór jednej z nast´-
pujàcych nastaw: wy∏àczony (OFF); 1/2 wydatku – 1/2 na-
grzewnicy; 1/2 wydatku – pe∏na moc (tylko typ PM2); pe∏en wy-
datek – 1/2 nagrzewnicy; pe∏en wydatek – pe∏na moc nagrzew-
nicy. Drugie pokr´t∏o na obudowie nagrzewnicy s∏u˝y do usta-
wienia na termostacie regulacyjnym po˝àdanej maksymalnej
temperatury nawiewu. (do max. 40ºC). Wewnàtrz kurtyny jest
umieszczony dodatkowy termostat bezpieczeƒstwa. W wypad-
ku przegrzania nagrzewnicy termostat ten nale˝y zresetowaç
r´cznie (czerwony przycisk dost´pny po odkr´ceniu przedniego
panelu obudowy).

PM powinna byç montowana poziomo
przy u˝yciu za∏àczonych wsporników. Mini-
malne odleg∏oÊci monta˝u zilustrowane sà
na powy˝szym rysunku. PM nie powinna byç
montowana pionowo.
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Kurtyny powietrzne

Portier Basic
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Pr´dkoÊç powietrza

• Wspó∏czesne wzornictwo

• Estetyczny wyglàd

• Wymienne panele czo∏owe w ró˝nych wzorach

• Cichobie˝ne wentylatory na ∏o˝yskach kulkowych

Portier Basic jest po∏àczeniem eleganckiego wspó∏czesnego
wzornictwa i dobrej jakoÊci. Oba czo∏owe panele sà lekko za-
okràglone, co powoduje, ˝e kurtyna bardzo dobrze prezentuje
si´ we wn´trzach o du˝ym przeszkleniu. Ponadto panele te
mogà byç wykonane (na specjalne zamówienie) ze stali
nierdzewnej lub w postaci tzw. blachy czarnej – dogodne do dal-
szego lakierowania. Portier Basic przeznaczona jest do zabez-
pieczania otworów wejÊciowych o wysokoÊci do 2,5 m. Este-
tyczny wyglàd, cicha praca, umieszczenie otworów zasysajàcych
powietrze w górnej cz´Êci obudowy (normalnie niewidocznej) po-
zwala zastosowaç t´ kurtyn´ w ka˝dym wn´trzu. 

Wentylator, nagrzewnica, silnik umiejscowione sà w obudowie
z blachy stalowej cynkowanej na goràco, malowanej proszkowo. 

Do sterownia kurtynami PB stosuje si´ panele MP22. Umo˝liwia-
jà one wybór si∏y nadmuchu oraz za∏àczanie grza∏ek w sekwencji:
0-1/2-1. Jeden MP22 mo˝e sterowaç do 4 kurtyn PB. Instalacj´
sterujàcà mo˝na wzbogaciç o termostat (np. SR12 lub SR122)
oraz wy∏àcznik kraƒcowy drzwi. Pozwala to ograniczaç zu˝ycie
energii, ograniczajàc temperatur´ nawiewu stosownie do wzra-
stajàcej temperatury w pomieszczeniu. Przyk∏adowe schematy
po∏àczeƒ zamieszczone sà na stronie 17.

PB0 PB0L PB3 PB6 PB9
D∏ugoÊç mm 1020 1500 1020 1020 1020

Moc kW - - 3,0 6,0 9,0

Napi´cie V 230~1 230~1 230-1/400 3N~ 400 3N~ 400 3N~

Pràd A 0,4 0,4 13,0/4,7 8,7 13,0

Wydatek powietrza m3/h 950/1200 1200/1900 950/1200 950/1200 950/1200

Przyrost temperatury °C - - 9/6 17/12 26/18

Poziom ha∏asu dB(A) 47/49 42/49 47/49 47/49 47/49

Waga kg 17 24 17 17 17

Kurtyn´ Portier montuje si´ wy∏àcznie w pozycji poziomej wyko-
rzystujàc gwintowane otwory M6 w górnej cz´Êci urzàdzenia.
Urzàdzenie mo˝e byç montowane za pomocà zawiesia PBH
do sufitu lub za pomocà wsporników monta˝owych PBS moco-
wanych do Êciany. Wsporniki monta˝owe muszà byç zamawia-
ne oddzielnie.

Kierunek strumienia powietrza ustalany jest za pomocà regulo-
wanych lamel.

PBL9 PBL14
D∏ugoÊç mm 1500 1500

Moc kW 9,0 13,5

Napi´cie V 400 3N~ 400 3N~

Pràd A 13,0 19,5

Wydatek powietrza m3/h 1200/1900 1200/1900

Przyrost temperatury °C 17/12 30/20

Poziom ha∏asu dB(A) 42/49 42/49

Waga kg 24 24

Monta˝
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Kurtyny powietrzne

ScreenMaster AS

AS90LV AS90HV AS120LV AS120HV
D∏ugoÊç mm 900 900 1200 1200

Moc Kw - - - -

Napi´cie V 230~1 230~1 230~1 230~1

Pràd A 0,40 0,50 0,45 0,55

Wydatek powietrza m3/h 625/820 700/1100 900/1350 1100/1700

Poziom ha∏asu dB(A) 53 60 55 60

Waga kg 8,7 10,8 11,4 13,0

0 m
0.5 m
1 m
1.5 m
2 m
2.5 m

8.5 m/s
5.4 m/s
3.7 m/s
3.0  m/s
2.5 m/s
2.0 m/s

10 m/s
7.3 m/s
5.4 m/s
4.2 m/s
3.4 m/s
2.9 m/s

AS90LV/120LV AS90HV/120HV

Pr´dkoÊç powietrza

• Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy tzw. „Kurtyna zimna”

• Wspó∏czesne wzornictwo

• Wlot powietrza z przodu urzàdzenia pozwala na jego
monta˝ bezpoÊrednio pod sufitem

• Dostarczana z wspornikami i przewodem elektrycznym
zakoƒczonym wtyczkà

• Cichobie˝ne wentylatory na ∏o˝yskach kulkowych

• Nie wymaga dodatkowych akcesoriów regulacyjnych 

ScreenMaster AS jest ∏atwà w monta˝u kurtynà powietrznà
bez elementu grzejnego. Specjalnie zaprojektowana do drzwi
o wysokoÊci do 2,5 m dla zabezpieczenia przed stratami
ch∏odu i przedostawaniu si´ ciep∏ego zanieczyszczonego po-
wietrza. Odpowiednia do pomieszczeƒ klimatyzowanych oraz
do szaf ch∏odniczych. 

Wentylator, silnik oraz 2-stopniowy regulator (0-1/2-1) umiej-
scowione sà w obudowie z blachy stalowej cynkowanej
na goràco i malowanej proszkowo. Dostarczana jest z prze-
wodem elektrycznym zakoƒczonym wtyczkà odpowiadajà-
cym standardom DIN-plug.

Kurtyna powietrzna AS jest montowana zazwyczaj od we-
wn´trznej strony pomieszczenia, tak blisko górnej kraw´dzi
otworu jak to jest mo˝liwe. Dla uzyskania lepszej skutecznoÊci
istnieje mo˝liwoÊç regulacji kierunku strumienia powietrza przez
odchylenie kurtyny od pionu. 

Kurtyny dost´pne sà w dwóch wariantach: o d∏ugoÊci 900 oraz
1200 mm. Dzi´ki kompaktowej konstrukcji oraz zasysaniu po-
wietrza przednià cz´Êcià obudowy, mo˝liwy jest monta˝ kurtyny
w miejscach, gdzie przestrzeƒ mi´dzy sufitem a górnà kraw´dzià
otworu jest ograniczona. 
Kutyna nie powinna byç montowana pionowo. 

Monta˝
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Kurtyny powietrzne

ScreenMaster LG
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LG

Pr´dkoÊç powietrza

Kurtyny LG zaprojektowane sà wy∏àcznie do monta˝u poziome-
go. Minimalna odleg∏oÊç monta˝u od górnej kraw´dzi drzwi po-
winna wynosiç nie mniej ni˝ 50 mm. Poniewa˝ kurtyna charak-
teryzuje si´ ma∏à wysokoÊcià oraz posiada wlot powietrza
w cz´Êci czo∏owej obudowy, mo˝liwy jest jej monta˝ w bliskiej
odleg∏oÊci od sufitu. Kurtyny tej serii mogà byç równie˝ monto-
wane w suficie podwieszanym. Minimalne odleg∏oÊci monta˝u
patrz rys. na stronie 11.

• Dost´pna w 3 d∏ugoÊciach
• Wlot powietrza w cz´Êci czo∏owej urzàdzenia dopuszcza
monta˝ bezpoÊrednio pod sufitem

• Cichobie˝ne wentylatory na ∏o˝yskach kulkowych
• Panel sterowania mo˝e byç montowany na Êcianie lub wewnàtrz
kurtyny

• Jeden komplet regulacyjny mo˝e sterowaç maks. 4 kurtynami LG.

ScreenMaster LG dost´pne sà w 12 wariantach ró˝niàcych si´ mocà
nagrzewnic oraz d∏ugoÊcià. LG nale˝y stosowaç do zabezpieczania
otworów o wysokoÊci do 2,5 m. 

Kurtyny LG majà obudowy z blachy stalowej cynkowanej na goràco
i lakierowanej proszkowo. Nagrzewnice zbudowane sà z pr´tów grzej-
nych ze stali nierdzewnej.

Wyposa˝enie regulacyjne nale˝y zamawiaç oddzielnie. Kurtyny mogà byç
sterowane przez sterowniki MP22. Umo˝liwiajà one wybór si∏y nadmuchu
oraz za∏àczanie grza∏ek w sekwencji: 0-1/2 -1. Jeden MP22 mo˝e stero-
waç do 4 kurtyn LG. Instalacj´ sterujàcà mo˝na wzbogaciç o termostat
(np. SR12 lub SR122) oraz wy∏àcznik kraƒcowy drzwi. Pozwala to ogra-
niczaç zu˝ycie energii, ograniczajàc temperatur´ nawiewu stosownie do
wzrastajàcej temperatury w pomieszczeniu. Ponadto do kurtyn LG mo˝-
na stosowaç sterownik MP-I (analogiczny do MP22), ale montowany we-
wnàtrz kurtyny w specjalnych otworach w panelu czo∏owym obudowy.

Kurtyny LG0, LG0L i LG0XL nie posiadajà nagrzewnic i mogà byç stoso-
wane do zabezpieczenia zimnych stref przed przenikaniem do nich ciep∏e-
go powietrza – np: do ograniczania strat ch∏odu przez drzwi w szafach
ch∏odniczych oraz ochrony pomieszczeƒ klimatyzowanych.

LG0 LG3 LG6 LG9 LG0L
D∏ugoÊç mm 985 985 985 985 1500

Moc kW - 3 6 9 -

Napi´cie V 230~1 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 230~1

Pràd A 0,4 4,7 8,3 13,4 0,6

Wydatek powietrza m3/h 800/1250 800/1250 800/1250 800/1250 1100/2100

Przyrost temperatury °C - 11/7 22/14 34/21 -

Poziom ha∏asu dB(A) 42/51 42/51 42/51 42/51 42/51

Waga kg 16 18 18 20 24

LG8 LG12 LG0XL LG9XL LG15XL
D∏ugoÊç mm 1500 1500 2000 2000 2000

Moc kW 8 12 - 9 15

Napi´cie V 400 3N~ 400 3N~ 230~1 400 3N~ 400 3N~

Pràd A 11,9 17,7 0,8 13,4 22,1

Wydatek powietrza m3/h 1100/2100 1100/2100 1600/2500 1600/2500 1600/2500

Przyrost temperatury °C 22/11 33/17 - 11/7 16/12

Poziom ha∏asu dB(A) 42/51 42/51 45/54 45/54 45/54

Waga kg 28 28 28 31 35

Monta˝

LG/LGL/LGXL
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Kurtyny powietrzne

ScreenMaster LGW

LGW LGWL
D∏ugoÊç mm 985 1500

Napi´cie V 230~1 230~1

Pràd A 0,5 0,6

Wydatek powietrza m3/h 600/900 1000/1400

Poziom ha∏asu dB(A) 42/51 44/53

Waga kg 18 25

Pr´dkoÊç powietrza

Kurtyny LGW zaprojektowane sà wy∏àcznie do monta˝u pozio-
mego. Minimalna odleg∏oÊç monta˝u od górnej kraw´dzi drzwi
powinna wynosiç co najmniej 50 mm. Dzi´ki kompaktowej kon-
strukcji oraz zasysaniu powietrza czo∏owà cz´Êcià obudowy,
mo˝liwy jest monta˝ kurtyny w miejscach, gdzie przestrzeƒ mi´-
dzy sufitem a górnà kraw´dzià otworu drzwiowego jest ograni-
czona. Kurtyny tej serii mogà byç montowane w suficie podwie-
szanym. 

Minimalne odleg∏oÊci, jakie nale˝y zachowaç przy monta˝u
patrz rys. 11.
Monta˝ kurtyny przy drzwiach i bramach wejÊciowych wymaga
zainstalowania zabezpieczeƒ przeciwzamro˝eniowych. 

• Kurtyna z nagrzewnicà wodnà

• Wlot powietrza w cz´Êci czo∏owej urzàdzenia dopuszcza
monta˝ bezpoÊrednio pod sufitem

• Cichobie˝ne wentylatory

• Panel sterownia mo˝e byç montowany wewnàtrz kurtyny
lub na Êcianie

• Jeden komplet regulacyjny mo˝e sterowaç maks. 4 kurty-
nami LG

ScreenMaster LGW dost´pne sà w 2 d∏ugoÊciach. LGW re-
komendowane sà do zabezpieczania otworów wejÊciowych
o wysokoÊci do 2,2 m.

Kurtyna ma obudow´ z blachy stalowej cynkowanej na gorà-
co i lakierowanej proszkowo. Wentylatory i nap´dzajàce je sil-
niki sà ∏o˝yskowane na ∏o˝yskach kulkowych, co zapewnia
d∏ugà ˝ywotnoÊç i cichà prac´ urzàdzenia. 

Do sterowania wentylatorami w kurtynach LGW/LGWL nale˝y
u˝ywaç paneli MP20 lub MP-0I. 

Kurtyna LGW posiada wodny wymiennik ciep∏a, który pod∏à-
cza si´ do systemu centralnego ogrzewania. Moc wyjÊciowa
zale˝y od temperatury czynnika grzewczego i temperatury
powietrza zasysanego (patrz tabele na nast´pnej stronie). Se-
ria LGW posiada wbudowany filtr chroniàcy nagrzewnic´
wodnà. Króçce pod∏àczeniowe (1/2” gwint wewn´trzny) znaj-
dujà si´ na górnej cz´Êci obudowy urzàdzenia. 

Monta˝
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Kurtyny powietrzne

Monta˝ kurtyny w suficie podwieszonym. 
Nale˝y bezwzgl´dnie upewniç si´, ˝e iloÊç powietrza
cyrkulacyjnego jest wystarczajàca, aby kurtyna nie
przegrza∏a si´. Zaleca si´ stosowanie w suficie kratek
(transferowych) o wymiarze „A”. Odleg∏oÊç „I” umieszczenia
kratek maksymalnie 3 do 4 metrów.

LGW wydajnoÊç cieplna i przyrost temperatury powietrza

Ustaw. went. 80/60 60/40 55/35
ti°C Dti°C QkW Dti°C QkW Dti°C QkW

0
1 35.6 7.4 25.0 5.1 22.1 4.5

2 30.1 9.7 20.5 6.6 18.0 5.8

+10
1 31.0 6.3 19.4 3.9 16.5 3.4

2 25.5 8.2 15.9 15.1 13.4 4.3

+15
1 28.3 5.7 16.7 3.4 13.7 2.8

2 23.2 7.5 13.7 4.4 11.1 3.6

+20
1 25.5 5.2 13.9 2.8 10.9 2.2

2 20.9 6.7 11.2 3.6 8.7 2.8

Poz. 1 = 600 m3/h 

Poz. 2 = 900 m3/h

ti°C = temperatura powietrza na wlocie

Dti°C = przyrost temperatury powietrza

Q = wydajnoÊç cieplna

LGWL wydajnoÊç cieplna i przyrost temperatury powietrza

Ustaw. went. 80/60 60/40 55/35
ti°C Dti°C QkW Dti°C QkW Dti°C QkW

0
1 38.0 12.9 26.0 8.9 23.0 7.9

2 33.0 15.7 23.0 10.8 20.0 9.6

+10
1 32.4 11.0 20.6 7.0 17.6 7.2

2 28.0 13.4 18.0 8.5 15.0 7.2

+15
1 29.5 10.0 17.8 6.0 14.8 5.0

2 25.8 12.2 15.4 7.3 12.8 6.0

+20
1 26.7 9.0 14.9 5.0 11.8 4.0

2 23.3 11.0 12.9 6.1 10.2 4.8

Poz. 1 = 1000 m3/h 

Poz. 2 = 1400 m3/h

ti°C = temperatura powietrza na wlocie

Dti°C = przyrost temperatury powietrza

Q = wydajnoÊç cieplna

Straty ciÊnienia przy przep∏ywie wody przez nagrzewnic´ wodnà.

Z

Z = min 50 mm

Minimalna odleg∏oÊç dla monta˝u nad drzawiami.

Pod∏àczenie wymiennika wodnego DN15 (1/2”).

ScreenMaster LGW

DN15 – Króçce przy∏àczeniowe



12

Kurtyny powietrzne

ScreenMaster HD

Pr´dkoÊç powietrza

Monta˝ poziomy

Kurtyna powietrzna HD montowana jest po wewn´trznej stronie otworu drzwiowego,
tak blisko górnej kraw´dzi otworu jak tylko jest to mo˝liwe. Kurtyna powinna pokrywaç
ca∏à szerokoÊç otworu drzwiowego. Sposób zawieszenia kurtyny pozwala na ukierun-
kowanie strumienia wyp∏ywajàcego powietrza tak, aby uzyskaç jak najwi´kszà efek-
tywnoÊç dzia∏ania. Kurtyny HD mogà byç równie˝ montowane w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Stosujàc dostarczone wraz z kurtynà uchwyty monta˝owe mo˝-
na mieç pewnoÊç, ˝e zostanà zachowane min. odleg∏oÊci pozwalajàce na swobodne
zasysanie powietrza przez kurtyn´ (patrz rys na str. 14). 

Monta˝ pionowy

Przy monta˝u pionowym nale˝y u˝yç specjalnego zestawu monta˝owego HDS, który
nale˝y zamawiaç oddzielnie. Jeden zestaw monta˝owy HDS jest wymagany na ka˝dà
kurtyn´ montowanà pionowo. Ze wzgl´du na mas´ w∏asnà kurtyn, przy monta˝u
pionowym nie mo˝na tworzyç zestawów liczàcych wi´cej ni˝ trzy kurtyny. 

Kurtyny powinny byç montowane tak blisko kraw´dzi otworu jak to jest tylko
mo˝liwe oraz pokrywaç jego pe∏nà wysokoÊç. Dla uzyskania najlepszych rezul-
tatów, zaleca si´ zamontowaç po przeciwnej stronie bramy deflektor w celu
w∏aÊciwego u∏o˝enia strug powietrza (patrz rys. na str. 14).

• WysokociÊnieniowe wentylatory promieniowe ∏o˝ysko-
wane na ∏o˝yskach kulkowych

• Mo˝liwoÊç monta˝u pionowego

• ¸atwa wspó∏praca z prze∏àcznikiem drzwiowym

ScreenMaster HD jest kurtynà du˝ej mocy z nagrzewnicà elek-
trycznà lub bez. HD mo˝e byç montowana poziomo lub piono-
wo (nad otworem lub pionowo wzd∏u˝ jego kraw´dzi). Zaleca-
na do otworów drzwiowych i bram o wysokoÊci od 2,5 do 3,5 m.
Cz´sto instalowana jest w centrach handlowych oraz portach lot-
niczych gdzie wysokoÊç drzwi jest wi´ksza ni˝ zwykle. 

W zale˝noÊci od d∏ugoÊci, kurtyna posiada 2 lub 3 wentylatory
promieniowe. Wentylatory i elementy grzejne (wykonane z rurek
ze stali nierdzewnej) montowane sà w obudowie z blachy stalo-
wej cynkowanej na goràco i lakierowanej proszkowo.

Akcesoria regulacyjne nale˝y zamawiaç oddzielnie. Do zmiany
wydatku wentylatorów s∏u˝y selektor pr´dkoÊci obrotowej wen-
tylatorów typu HDR4. Mo˝e on sterowaç równoczeÊnie obrota-
mi maksymalnie 14 wentylatorów. Moc nagrzewnicy elektrycznej
regulowana jest za pomocà selektora mocy HDEV. Uk∏ad stero-
wania mo˝e byç wzbogacony o termostat SR122 oraz wy∏àcz-
nik drzwiowy HDGL. Odpowiednia konfiguracja tych sterowni-
ków pozwala sterowaç kurtynà dwubiegowo z ograniczeniem
mocy nagrzewnic – tzn. umo˝liwia sta∏à prac´ kurtyny na niskim
biegu i automatyczne zwi´kszenie wydatku przy otwarciu drzwi
przy równoczesnym sterowaniu mocà nagrzewnic zale˝nie
od temperatury w pomieszczeniu. 

HD0 HD8 HD0L HD12
D∏ugoÊç mm 1000 1000 1700 1700

Moc kW - 8 - 12

Napi´cie V 230~1 400 3N~ 230~1 400 3N~

Pràd A 1,6 11,9 2,4 17,7

Wydatek powietrza m3/h 900/1800 900/1800 1300/2700 1300/2700

Przyrost temperatury °C - 27/13 - 27/13

Poziom ha∏asu dB(A) 44/62 44/62 45/63 45/63

Waga Kg 39 44 57 64

Monta˝
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Kurtyny powietrzne

ScreenMaster HDW

Pr´dkoÊç powietrza

• Nagrzewnica wodna

• WysokociÊnieniowe wentylatory odÊrodkowe ∏o˝yskowane
tocznie

• MozliwoÊç monta˝u pionowego

• ¸atwa wspó∏praca z prze∏àcznikiem drzwiowym

ScreenMaster HDW jest kurtynà du˝ej mocy z nagrzewnicà wodnà.
Zalecana do stosowania przy otworach o wysokoÊci 2,2 – 3 m. Wer-
sja kurtyny oznaczona HDWV jest przeznaczona do monta˝u piono-
wego. Zalecana szerokoÊç otworu wynosi 2,2 – 3 m

W zale˝noÊci od d∏ugoÊci, kurtyna posiada 2 lub 3 wentylatory pro-
mieniowe. Wentylator i element grzejny montowane sà w obudowie
z blachy stalowej cynkowanej na goràco i nast´pnie lakierowanej
proszkowo. WydajnoÊç cieplna zale˝na jest od temperatury czynni-
ka grzewczego oraz temperatury powietrza zasysanego (patrz tabe-
le na str. 14). Seria HDW posiada wbudowany filtr chroniàcy na-
grzewnic´ wodnà. Króçce pod∏àczeniowe DN 20 znjadujà si´ w gór-
nej cz´Êci obudowy urzàdzenia. 

Akcesoria regulacyjne nale˝y zamawiaç oddzielnie. Do zmiany wydat-
ku wentylatorów s∏u˝y selektor pr´dkoÊci obrotowej wentylatorów ty-
pu HDR4. Mo˝e on sterowaç równoczeÊnie obrotami maksymalnie
14 wentylatorów. Prze∏àcznik drzwiowy HDGL mo˝e wspó∏pracowaç
z jednym lub dwoma regulatorami HDR4 pozwalajàc na prze∏àczanie
wydajnoÊci kurtyn w zale˝noÊci od tego, czy drzwi sà otwarte czy za-
mkni´te. Osprz´t regulacyjny do kurtyn HD patrz str. 16 i 19. 

HDW HDWV HDWL HDWVL
D∏ugoÊç mm 1000 1000 1670 1670

Napi´cie V 230~1 230~1 230~1 230~1

Pràd A 1,6 1,6 2,4 2,4

Wydatek powietrza m3/h 800/1700 800/1700 1200/2500 1200/2500

Poziom ha∏asu dB(A) 44/62 44/62 45/63 45/63

Waga Kg 51 51 74 74

Monta˝

Monta˝ poziomy

Kurtyna powietrzna HDW jest montowana zazwyczaj po wewn´trznej stronie
otworu drzwiowego, tak blisko górnej kraw´dzi otworu jak tylko jest to mo˝liwe.
Kurtyna powinna pokrywaç ca∏à szerokoÊç otworu drzwiowego. Sposób zawie-
szenia kurtyny pozwala na ukierunkowanie strumienia wyp∏ywajàcego powietrza
tak, aby uzyskaç jak najwi´kszà efektywnoÊç pracy. Kurtyny HDW mogà byç rów-
nie˝ montowane w przestrzeni sufitu podwieszonego. Stosujàc dostarczone wraz
z kurtynà uchwyty monta˝owe mo˝na mieç pewnoÊç, ˝e zostanà zachowane
min. odleg∏oÊci pozwalajàce na swobodne zasysanie powietrza przez kurtyn´.
Patrz rys na str. 14. 

Monta˝ pionowy

Przy monta˝u pionowym nale˝y zamawiaç kurtyny o oznaczeniu (HDWV lub
HDWVL). Do instalacji pionowej nale˝y u˝yç specjalnego zestawu monta˝owego
HDS, który nale˝y zamawiaç oddzielnie. Jeden zestaw monta˝owy HDS jest wy-
magany na ka˝dà kurtyn´ montowanà pionowo. Ze wzgl´du na sumarycznà wa-
g´ instalowanych kurtyn w pionie, ca∏kowita wysokoÊç monta˝u nie powin-
na przekraczaç 3 urzàdzeƒ. 

Kurtyny powinny byç montowane tak blisko kraw´dzi otworu jak to jest tylko mo˝-
liwe oraz pokrywaç jego pe∏nà wysokoÊç. Dla uzyskania najlepszych rezultatów,
zaleca si´ zamontowaç po przeciwnej stronie bramy deflektor w celu w∏aÊciwego
u∏o˝enia strug powietrza (patrz rys. na str. 14).
Monta˝ kurtyny przy drzwiach i bramach wejÊciowych wymaga zainstalowania
zabezpieczeƒ przeciwzamro˝eniowych. 
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Kurtyny powietrzne

ScreenMaster HDW

Straty ciÊnienia przy przep∏ywie wody przez nagrzewnic´ wodnà w kurtynach HDW.

Stosujàc dostarczone wraz z kurtynà uchwyty monta˝owe
mo˝na mieç pewnoÊç, ˝e zostanà zachowane minimalne
odleg∏oÊci pozwalajàce na swobodne zasysanie powietrza
przez urzàdzenie.

Dla uzyskania najlepszych rezultatów, nale˝y zamontowaç
po przeciwnej stronie bramy deflektor powietrza w celu
odchylenia strugi.

HDW/HDWV wydajnoÊç cieplna i przyrost temperatury powietrza

Ustaw. went. 80/60 60/40 55/35
ti°C Dti°C QkW Dti°C QkW Dti°C QkW

0
1 56.7 15.4 39.8 10.8 35.5 9.6

4 45.1 26.0 31.2 18.0 27.7 16.0

+10
1 48.5 13.2 31.5 8.5 27.2 7.4

4 38.4 22.1 24.5 14.1 21.0 12.1

+15
1 44.4 12.0 27.3 7.4 22.9 6.2

4 35.1 20.2 21.1 12.2 17.6 10.1

+20
1 40.3 10.9 23.1 6.3 18.6 5.0

4 31.7 18.3 17.7 10.2 14.1 8.1

Poz. 1 = 800 m3/h 

Poz. 4 = 1700 m3/h

ti°C = temperatura powietrza wlotowa

Dti°C = przyrost temperatury powietrza

Q = wydajnoÊç cieplna

HDWL/HDWVL wydajnoÊç cieplna i przyrost temperatury powietrza

Ustaw. went. 80/60 60/40 55/35
ti°C Dti°C QkW Dti°C QkW Dti°C QkW

0
1 61.9 22.0 43.9 15.6 39.3 14.0

4 48.9 41.4 34.2 28.9 30.4 25.8

+10
1 53.2 18.9 35.0 12.5 30.0 10.8

4 41.8 35.4 27.0 22.8 23.2 19.7

+15
1 48.8 17.3 30.5 10.9 25.8 9.1

4 38.2 32.4 23.3 19.8 19.5 16.5

+20
1 44.4 16.9 26.0 9.2 21.1 7.5

4 34.6 29.4 19.6 16.7 15.8 13.4

Poz. 1 = 1200 m3/h

Poz. 4 = 2500 m3/h

ti°C = temperatura powietrza wlotowa

Dti°C = przyrost temperatury powietrza

Q = wydajnoÊç cieplna

Jeden zestaw monta˝owy
HDS jest wymagany na ka˝dà
kurtyn´ HDWV/HDWVL
montowanà pionowo.

kierownica powietrza – deflektor
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Kurtyny powietrzne

MTV

Pr´dkoÊç powietrza

MTV montuje si´ poziomo lub pionowo wewnàtrz pomieszcze-

nia tak blisko kraw´dzi otworu jak to jest mo˝liwe, stosujàc do-

∏àczone do kurtyny uchwyty monta˝owe. Podczas monta˝u

pionowego po przeciwnej stronie bramy nale˝y zamontowaç

deflektor powietrza w celu w∏aÊciwego odchylenia strugi. Patrz

rys. na str. 14.

• Przemys∏owa kurtyna zimna

• Wysokowydajne wentylatory osiowe

• Oszcz´dnoÊç energii

Kurtyny przemys∏owe MTV sà najmocniejszymi urzàdzeniami
Systemair. Trzysilnikowa wersja dostarcza 8500 m3/h, co po-
zwala na zabezpieczenie najwy˝szych bram w magazynach oraz
fabrykach. MTV mo˝e byç montowana poziomo, jak równie˝
pionowo z boku bramy. Nie jest wymagany dodatkowy osprz´t
przy monta˝u pionowym kurtyn. MTV przeznaczona jest
do otworów o wysokoÊci 3,5 – 6 m.

MTV nie posiada elementu grzejnego. Transportuje natomiast cie-
p∏e powietrze zebrane w górnych partiach pomieszczenia w dó∏,
niwelujàc w ten sposób powsta∏à ró˝nic´ temperatur. Instalacja
kurtyn MTV jest szczególnie efektywna ze wzgl´du na fakt, i˝ du-
˝e, wysokie bramy powodujà najwi´ksze straty energii.

Wentylatory osiowe montowane sà w obudowie z blachy stalo-
wej cynkowanej na goràco i lakierowane proszkowo. Standar-
dowo kurtyny wyposa˝one sà w dwie kierownice s∏u˝àce
do ustalenia kierunku wyp∏ywu strumienia powietrza. Wlot po-
wietrza znajduje si´ w górnej cz´Êci obudowy kurtyny.

WielkoÊç strumienia powietrznego mo˝e byç regulowa-
na przy u˝yciu regulatorów Systemair typu RTRE lub zestawu:
REU + STET10.

MTV41 MTV61
D∏ugoÊç mm 1040 1560

Napi´cie V 230~1 230~1

Pràd A 1,4 2,1

Wydatek powietrza m3/h 5700 8500

Poziom ha∏asu dB(A) max 60 max 62

Waga kg 60 90

Monta˝
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Osprz´t do regulacji

MP SR121/SR122

Panele sterownicze MP22 przeznaczone sà do sterowania kur-

tyn serii LG oraz Portier Basic PB. Jeden panel typu MP mo˝e

sterowaç pracà maksymalnie 4 kurtyn powietrznych. Panel MP

22 posiada dwa prze∏àczniki – jeden steruje pr´dkoÊcià obro-

towà wentylatorów a drugi s∏u˝y do za∏àczania (jednej lub obu)

sekcji nagrzewnicy.

Panel MP20 przeznaczony jest do kurtyn zimnych lub z na-

grzewnicà wodnà i umo˝liwia tylko sterowanie pr´dkoÊcià ob-

rotowà wentylatora.

Panele typu MP-I i MP0-I stosuje si´ wy∏àcznie do kurtyn serii LG

i nale˝y je zamontowaç wewnàtrz obudowy kurtyny tak, ̋ e prze-

∏àczniki sà dost´pne na zewnàtrz urzàdzenia. MP-I s∏u˝y do ste-

rowania kurtyn LG z nagrzewnicami elektrycznymi, MP0-I – do

kurtyn zimnych lub z nagrzewnicà wodnà.

Wszystkie panele umo˝liwiajà prze∏àczanie w sekwencji:

• regulacja pr´dkoÊci wentylatora (0-1/2-1)

• regulacja mocy nagrzewnicy (0-1/2-1)

Maks. obcià˝enie 250V, 10A, klasa zamkni´cia IP44.

SR121/122 – rodzina termostatów do monta˝u naÊciennego

z zewn´trznà kapilarà. SR121 jest termostatem jednostopnio-

wym. Zmiana nastawy przy u˝yciu pokr´t∏a na obudowie, przy

czym w termostacie SR122 regulacja obu stopni odbywa si´

równobierznie tym samym pokr´t∏em. Przesuni´cie temperatur

za∏àczenia obu stopni  jest sta∏e i wynosi 1,5ºK. Za∏àczone

schematy pokazujà sposób pod∏àczenia termostatu dwustop-

niowego do kurtyn LG, PB oraz HD.

Zakres nastawy 0-40°C

Ró˝nica punktów prze∏àczania SR122 1,5°K

Maks. obcià˝enie 10/16A, 230/400V

Klasa zamkni´cia IP54

HDEV HDR4

Selektor mocy HDEV – natynkowy 3-pozycyjny regulator mocy

grza∏ek elektrycznych dla kurtyn serii HD.

HDEV jest pod∏àczany do zacisków kurtyny HD, która wymaga

pràdu sterujàcego 0,25A. Maksymalna liczba kurtyn jaka mo˝e

byç sterowana przez HDEV jest ograniczona liczbà kurtyn jakà

mo˝na równoczeÊnie sterowaç jednym regulatorem HDR4. 

Nastawa 0 - 1 - 2 

Maks. obcià˝enie 20A 

Klasa zamkni´cia IP65

Wymiary 80 x 100 x 90

Regulator obrotów HDR4 – natynkowy pi´ciopozycyjny

regulator (selektor) pr´dkoÊci obrotowej wentylatorów kurtyn

HD/HDW. Jeden regulator mo˝e jednoczeÊnie sterowaç pracà

do 14 silników. Kurtyna krótka (HD) wyposa˝ona jest w dwa

silniki natomiast d∏uga (HDL) w trzy. Ka˝dy z silników zasilany

jest napi´ciem 230V i ma moc 0,2 KW. 

Nastawa 0 - 1 - 2 - 3 - 4

Maks. obcià˝enie 20A, 3kW (230V 1~)

Klasa zamkni´cia IP65

Wymiary 80 x 100 x 90
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Portier Basic
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Schematy pod∏àczeƒ elektrycznych

Screenmaster LG / MTV
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ScreenMaster HD

tylko

Schematy pod∏àczeƒ elektrycznych


