
KURTYNA POWIETRZNA FLOWAIR - ELIS G
(ZIMNA/ELEKTRYCZNA/WODNA)

Kurtyny powietrzne Flowair ELiS G to wysokowydajne urządzenia przemysłowe, które ograniczają straty
powietrza związane z wymianą powietrza między pomieszczeniem a otoczeniem.



Specyfikacja

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej oraz elementów z tworzywa sztucznego.
Regulowana kratka wylotowa pozwala na ustawienie odpowiedniego kąta strumienia nawiewanego
powietrza.
Kurtyny można łączyć w większe zespoły i montować w pozycji poziomej lub pionowej. Występują
w dwóch długościach 1,5 i 2 m oraz w trzech wersjach z wymiennikiem wodnym, grzałkami
elektrycznymi oraz bez podgrzewu tzw. „zimne”.
Standardowo urządzenia wyposażone są w 3-biegowe wysokowydajne wentylatory.
ELiS G może być wyposażona w jednostkę sterującą, która umożliwia włączanie i wyłączanie kurtyn,
podłączenie czujnika drzwiowego i termostatu oraz zabezpieczenie i ochronę wentylatora przeciw
przeciążeniu. Dodatkowo kurtyny można podłączyć do BMS przy wykorzystaniu regulacji T-box i DRV
ELiS.

Przeznaczenie:

Kurtyny ELiS G tworzą barierę powietrzną otworów bramowych obiektów typu: magazyny, hale, centra
logistyczne itp.

Sterowanie:

Kurtyny ELiS G można łączyć ze sobą za pomocą rozdzielacz RX, który umożliwia podłączenie max. do 3
kurtyn. Dodatkowo do rozdzielacza RX  można podłączyć czujnik drzwiowy, 3-stopniowy regulator
zmiany biegów z termostatem, zawór dwu lub  trójdrogowy. Ponadto urządzenia można wyposażyć
w moduł komunikujący się z BMS (DRV ELiS).

Technologia / Innowacje / Korzyści:

Obudowa – to połączenie elementów z tworzywa oraz stali dzięki czemu obniżono masę urządzenia.
Wsporniki montażowe - w standardzie kurtyny wyposażone są w uniwersalne elementy umożliwiające
montaż pionowy i poziomy do przegród.



Dane techniczne

 

 G1-W-150 G1-N-150 G1-E-150 G1-W-200 G1-N-200 G1-E-200

Zasilanie [V/Hz] 230/50 3x400/50 230/50 3x400/50

Maks. pobór prądu [A] 2,8 17 4,2 29

Maks. pobór mocy [kW] 0,64 12 0,96 20

Wydajność [m3/h] 6200 6500 6300 8100 8600 8200

IP wentylatora 54

Poziom ciśnienia akustycznego [dB
(A)]* 60 62

Maks. temp. wody grzewczej [oC] /
Maks. ciśnienie robocze [MPa] 130 / 1,6 - - 130 / 1,6 - -

Przyłącze [”] ¾ - - ¾ - -

Masa urządzenia [kg] 47,4 43 49,8 62 58 67

Masa urządzenia napełnionego
wodą [kg] 49,7 - - 64,3 - -

Zasięg** 7 7,5 7 7 7,5 7

* maksymalny poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności
pochłaniania dźwięku, objętości 500 m3, w odległości 3 m od urządzenia.
** zasięg pionowy strumienia izotermicznego dla prędkości granicznej powyżej 3 m/s.



Wymiary

ELiS-G-150

ELiS-G-200


