chronià przed owadami,
zapyleniem spalinami
zapobiegajà przeciàgom

Kurtyna serii EKP charakteryzujà si´ niskim poziomem g∏oÊnoÊci.

Widok kurtyny
seletor
mocy

regulacja
temperatury

regulacja
pr´dkoÊci
wentylatora

polepszajà Êrodowisko
pracy personelu
podwy˝szajà komfort
i standard obiektu
obni˝ajà koszty
eksploatacji
dzi´ki zastosowaniu
termostatu zapobiegajà
przegrzaniu pomieszczenia
posiadajà wyprowadzone
styki do pod∏àczenia:
- termostatu zewn´trznego
- zegara sterujàcego
- kraƒcówki
posiadajà znak
bezpieczeƒstwa
Wyposa˝enie dodatkowe
na indywidualne
zamówienie:
Panele sterujàce

natynkowy

podtynkowy

wa˝ny od: maj 2007 r.

Termostaty

Regulator
temperatury

Programator
tygodniowy

Przep∏yw powietrza

*) kurtyna posiada przewód z wtyczkà jednofazowà 2mb
Za dop∏atà mo˝liwoÊç wyboru koloru obudowy kurtyny z palety RAL

CYAN•MAGENTA•YELLOW•BLACK•

regulacja
kàta
nawiewu

dajà wolne, nieblokowane
przejÊcie

3tys arkuszy

Kurtyna powietrzna serii EKP WICHEREK jest urzàdzeniem pozwalajàcym zabezpieczyç niekontrolowany przep∏yw
powietrza pomi´dzy dwoma strefami o ró˝nych temperaturach. Ogranicza ona straty ciep∏a w pomieszczeniach
ogrzewanych oraz utrat´ powietrza klimatyzowanego w okresie letnim (do tych celów stosuje si´ kurtyny tzw. zimne). Dzi´ki temu mo˝na zaoszcz´dziç znacznà iloÊç energii cieplnej a w rezultacie obni˝yç koszty eksploatacji systemów grzejnych. Dodatkowe zalety to zapobieganie przeciàgom, ochrona przed owadami i spalinami.
Kurtyny EKP posiadajà mo˝liwoÊç sterowania mocà grzewczà, pr´dkoÊcià wentylatora oraz temperaturà powietrza
w pomieszczeniu. Regulacja ta jest realizowana za pomocà dodatkowego panela sterujàcego i termostatu (mo˝liwoÊç umieszczenia w dowolnym miejscu) lub w przypadku kurtyn kompaktowych regulacja odbywa si´ za pomocà
prze∏àczników umieszczonych na kurtynie.
Urzàdzenia sà przystosowane do monta˝u na Êcianie jak i do sufitu (Êruba M8). Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç monta˝u w suficie podwieszanym w przestrzeni mi´dzystropowej.
Po∏àczenie w szereg kilku kurtyn pozwala zabezpieczyç drzwi o dowolnej szerokoÊci.
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