
Kurtyny powietrzne

SchwankAir

Neu: Sparen Sie 
jetzt bis zu 32% 
Energiekosten
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SchwankAir



Bramy – 
Największe miesce strat ciepła w  obiekcie

Bramy rolowane są regularnie otwarte przez dłuższy 
okres czasu. Powodują zatem szybką wymianę 
chłodnego zewnętrznego powietrza z ciepłym 
wewnętrznym. Ta zwiększona cyrkulacja powie-
trza prowadzi do wyższych kosztów ogrzewania i 
nieprzyjemnych przeciągów.

Kurtyny powietrzne SchwankAir pozwalają uniknąć 
takich niedogodnych sytuacji. Schwank, ekspert w 
dziedzinie innowacji w systemach ogrzewania hal, 
oferuje rozwiązania indywidualne – nawet dla już 
istniejących  systemów grzewczych.

Często bramy są miejscami budynków przez które tracimy bardzo dużo ciepła. 

Kurtyna powietrzna – Koniec niekontrolowanej 
wymiany powietrza. 

Kurtyny powietrzne zatrzymują ekspansje zimne-
go powietrza do hali  oraz  ogrzane powietrze po-
zostaje wzdłuż drzwi hali. Kurtyna zachowuje się 
jak  niewidzialna przegroda  powietrzna oddziela 
wewnętrzne powietrze od zewnętrznego.

Dzięki temu można uniknąć nieprzyjemnych 
przeciągów, co zwiększa komfort pracy pracow-
ników. Znaczące jest także obniżenie kosztów 
ogrzewania:  Zarządcy budynków oszczędzają na 
kosztach gazu, a czas pracy systemu grzewczego 
znacząco maleje.

Przepływ chłodnego powietrza z kurtynami powie-
trznymi.

Otwarta brama z włączoną kurtyną powietrzną.Otwarta brama z wyłączoną kurtyną powietrzną.

Przepływ chłodnego powietrza bez kurtyn powietrz-
nych.



SchwankAir - 
Wiedza i wydajność od specjalistów w branży.
Kurtyny powietrzne to bardzo dobry dodatek do istniejących systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.
Kurtyny powietrzne uzupełniają system grzewczy 
i chłodzący, pomogą uniknąć niepotrzebnych strat 
energii i przeciągów. Dlatego Schwank oferuje 
szeroką gamę rozwiązań dla prawie każdego zasto-
sowania.

Kurtyny powietrzne SchwankAir są idealne zarówno 
do nowych jak i modernizowanych obiektów.

Torluftschleier von Schwank: SchwankAir

Korzyści:

 ▪ Redukcja kosztów ogrzewania  poprzez zmniejszenie wymiany powietrza przez otwarte bramy
 ▪ Wyższy komfort pracy poprzez unikanie poboru ciepłego i chłodnego powietrza latem i zimą
 ▪ – Ograniczenie nieobecności pracowników dzięki uniknięciu nieprzyjemnych przeciągów

Przykład:
Hala o wymiarach:     50m x 40m x 6m [12.000 m³]
Bramy:       Dwie bramy każda o wymiarach 4,5x4,0m
Czas otwarcia jednej bramy:    2,5 minuty w ciągu godziny
Prędkość przepływu pobieranego powietrza:  0,5 m/s
Przepływ powietrza:     2.700 m³/h

To znaczy, że w przeciągu 4 godzin powietrze wewnątrz zostanie całkowicie wymienione chłodnym 
powietrzem z zewnątrz!



Dane techniczne
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Kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy SchwankAir Seria A
Model A-1000 A-1500 A-2000

Przepływ powietrza m3/h 3.340 5.000 6.680

Liczba wentylatorów 1 2 2

Prędkość obrotowa min-1 1.150 1.150 1.350

Napięcie zasilające Jednofazowe  230V IP42

Nennstrom A 2 4 4,2

Prąd znamionowy W 425 620 850

Wymiary L 984mm 1.472mm 2.002mm

B 650mm

H 867mm

Waga kg 38 65 77

Kurtyny z palnikiem gazowym SchwankAir H-Serie
Model H-3500 H-4500

Moc nominalna kW 38 44

Moc użytkowa kW 34,6 40,5

Sprawność % 91 91

Pobór gazu GZ 50  przy 15°C m3/h 4,02 4,63

Ilość wentylatorów 3x380 3x450

Ilość obrotów U/min 1.350 / 1.200 1.350 / 1.050

Przepływ powietrza dla 15°C, [1.350 Rpm] m3/h 6.500 10.500

Delta T° dla powietrza °C 16 / 21 12 / 15

Wymiary przewodu powietrze / spaliny mm 100 / 100 100 / 100

Napięcie zasilające einphasig 230V

Moc elektryczna wentylatorów kW 0,55 1,35

Wymiary L 1.960mm

B 610mm

H 1.050mm

Waga kg 151 173

Polska

Schwank Polska Sp.zo.o
ul. Targowa 5
41-503 Chorzów
Tel.:  +48 - 32 - 201 05 58
Fax:  +48 - 32 - 201 05 59
Email:  info(at)schwank.pl
Web:  www.schwank.pl 


