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Kurtyny powietrzne typu COR
Jacek MÊ¯YÑSKI*) Warszawa

Kurtyny powietrzne maj¹ bardzo szerokie zastosowanie. Montowane s¹ nad
drzwiami w ma³ych obiektach u¿ytecznoœci publicznej jak kwiaciarnie, sklepy,
restauracje, banki jak równie¿ w obiektach typowo przemys³owych np. w bramach hal prze³adunkowych, ch³odniach
itp.
W ofercie firmy Venture Industries
znajduje siê piêæ typów kurtyn powietrz-

urz¹dzenie zostanie zamontowane zbyt
nisko strumieñ wyp³ywaj¹cego powietrza
mo¿e powodowaæ du¿y ha³as, jak równie¿ byæ uci¹¿liwy dla osób, które znajd¹ siê w jego zasiêgu. Monta¿ kurtyny na zbyt du¿ej wysokoœci spowoduje, ¿e prêdkoœæ powietrza przy pod³odze bêdzie zbyt ma³a, a przez to zmniejszy siê skutecznoœæ bariery. W celu uzyskania jak najbardziej optymalnych parametrów pracy, zaleca siê aby strumieñ
powietrza wyp³ywaj¹cy z kurtyny zakry-

wa³ ca³¹ szerokoœæ otworu, w którym jest
ona zamontowana.
Dostêpne urz¹dzenia maj¹ dwie d³ugoœci 1 m oraz 1,5 m. Dziêki mo¿liwoœci zamontowania kurtyn obok siebie w
ci¹gach, mog¹ one byæ dopasowane do
drzwi lub bram o dowolnej szerokoœci.
nych. W zale¿noœci od potrzeb mo¿emy
wybraæ kurtyny z nawiewem wy³¹cznie
zimnym powietrzem, stosowane g³ównie latem, jak równie¿ wyposa¿one w
nagrzewnice elektryczne, które stosowane s¹ zarówno latem jak i zim¹.
Instalacja
Elektryczne kurtyny powietrzne typu
COR przeznaczone s¹ do monta¿u
œciennego nad otworami wejœciowymi na wysokoœci od 1,8 do 3 m. Je¿eli
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Parametry techniczne
We wszystkich modelach kurtyn
powietrznych COR zastosowano specjalne ³o¿yska, które dziêki idealnemu
wywa¿eniu zapewniaj¹ bardzo efektywn¹, d³ugotrwa³¹ oraz bezawaryjn¹
pracê urz¹dzeñ. Dodatkowo specjalnie
zaprojektowany kszta³t wylotu powietrza
zapewnia bardzo cich¹ pracê.
Kurtyny oznaczone symbolem COR
F-1000 oraz COR F-1500 nie s¹ wyposa¿one w nagrzewnice i nawiewaj¹

tylko zimne powietrze. Zasilane s¹
pr¹dem jednofazowym. Wydajnoœci kurtyn wynosz¹ odpowiednio dla
COR F-1000 1420 m3/h natomiast
dla COR F-1500 2675 m3/h. Prêdkoœæ powietrza w odleg³oœci 0,5 m od
wylotu wynosi w przypadku wszystkich urz¹dzeñ ok. 10 m/s. Kurtyny COR
3,5-1000N, COR 6-1000N oraz COR
9-1500N wyposa¿one s¹ standardowo w

nagrzewnicê elektryczn¹. W zale¿noœci
od modelu moce grzewcze nagrzewnic
wynosz¹ 3600, 6100 i 9200 kW. COR 3,5
oraz COR 6 pracuj¹ z wydajnoœci¹ 1384
m3/h natomiast COR 9 z wydajnoœci¹
2545 m3/h. Wszystkie kurtyny standardowo wyposa¿one s¹ naœcienny regulator, który mo¿e obs³ugiwaæ do piêciu
jednostek tego samego modelu. Jest to
szczególnie przydatne, gdy kilka kurtyn
pracuje w jednym ci¹gu i zale¿y nam na
tym by wszystkie urz¹dzenia sterowane
by³y równoczeœnie.
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G³ównym
celem
kurtyny
powietrznej jest wytworzenie
bariery pomiêdzy pomieszczeniami, b¹dŸ strefami o ró¿nych
temperaturach. W okresie zimowym, nawiewany strumieñ ciep³ego powietrza zapobiega przedostawaniu siê powietrza ch³odnego
do pomieszczenia, ograniczaj¹c tym
samym straty ciep³a, a co za tym idzie
równie¿ straty energii. Latem stanowi doskona³¹ barierê przed gor¹cym
powietrzem nap³ywaj¹cym z zewn¹trz
pomieszczenia, chroni przed przedostawaniem siê do niego owadów,
py³ów i innych zanieczyszczeñ.
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