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UWAGA:
Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie instrukcje.
Producent zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania urządzeń bez powiadomienia.
Systema Polska
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1. Ogólna charakterystyka kurtyn KCP

Ciepłe  kurtyny  powietrzne  HSV  są  urządzeniami,  które  służą  do  oddzielenia  dwóch  obszarów  o  różnych
temperaturach.  Ograniczają  wymianę  powietrza,  pomiędzy  pomieszczeniami  lub  pomieszczeniem,  a  środowiskiem
zewnętrznym, tym samym redukując straty ciepła. Urządzenie ma za zadanie zapewnić wymuszony przepływ powietrza w
kierunku pionowym. Modułowa budowa pozwala na uzyskanie dowolnego wymiaru wypływu strugi w zakresie od 3 do
5,5m z podziałem co 0,5m.

Przeznaczenie  kurtyn  powietrza  serii  KCP  to  zabezpieczenie  bram  zewnętrznych  w  pomieszczeniach
przemysłowych  takich  jak:  hale  produkcyjne,  warsztaty,  magazyny  logistyczne,  pawilony  handlowe  itp.  Urządzenie
przeznaczone jest do instalacji wewnątrz pomieszczeń w otoczeniu nie narażonym na bezpośrednie działanie czynników
atmosferycznych (np. deszcz) oraz w pomieszczeniach, w których nie występuje niebezpieczeństwo wybuchu.

Obudowa  urządzenia  wykonana  jest  ze  stali  ocynkowanej,  lakierowanej  proszkowo,  poliestrowym  lakierem
wysokiej jakości. Solidna obudowa a także bardzo duży wydatek powietrza sprawia że urządzenia doskonale nadają się do
trudnych zastosowań w warunkach przemysłowych.

2. Dane techniczne kurtyn KCP

2.1 Wymiary.

Model A[mm] B[mm] Ilość modułów
x1000mm

KCP 30 3500 3000 3

KCP 35 4000 3500 3+1/2

KCP 40 4500 4000 4

KCP 45 5000 4500 4+1/2

KCP 50 5500 5000 5

KCP 55 6000 5500 5+1/2



2.2  Parametry techniczne.

Model Ilość modułów Długość szczeliny
Wydatek
powietrza
kurtyny

Moc
elektryczna

kurtyny

Wydatek
powietrza

nagrzewnicy

Moc elektryczna
nagrzewnicy

Zasilanie Ciężar

KCP 30 3 3m 3x1800m3/h 1740W

6500m3/h 680W 230V/50Hz

228kg

KCP 35 3+1/2 3,5m 3x1800m3/h 1740W 244kg

KCP 40 4 4m 4x1800m3/h 2320W 258kg

KCP 45 4+1/2 4,5m 4x1800m3/h 2320W 274kg

KCP 50 5 5m 5x1800m3/h 2900W 288kg

KCP 55 5+1/2 5,5m 5x1800m3/h 2900W 304kg

3. Montaż.

Montaż kurtyn KCP wykonuje się w poziomie nad bramą tak aby szczelina nadmuchowa pokrywała całe światło bramy.
Należy  przestrzegać  odpowiednich  odległości  montażowych  od  przegród  budowlanych  w  celu  zapewnienia  optymalnej  pracy  
i wydajności.

Instalację elektryczną i podłączenie urządzenia może wykonywać tylko osoba uprawniona. 



Podczas montażu zachować minimalne odległości od
elementów konstrukcji:

X-400mm,
Y-100mm,
Z-450mm.

Na powyższym rysunku przedstawiono przykładową metodę podwieszenia kurtyny do konstrukcji wsporczej.
Dostawa urządzenia nie obejmuje elementów konstrukcji



4. Podłączenie elektryczne



5. Użytkowanie, eksploatacja, serwis.

Nagrzewnica gazowa podlega przeglądom i czynnościom serwisowym zgodnie z odrębną dokumentacją.
Kurtyna powietrzna serii KCP nie wymaga dodatkowych czynności związanych z utrzymaniem urządzenia w
ruchu. 

Przeglądu urządzenia należy dokonać pod względem sprawności instalacji elektrycznej i działania 
urządzenia:
1. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
2. Sprawdź stan zacisków przyłączonych przewodów.
3. Sprawdź stan przewodów, złączy, oraz elementów dodatkowych (wyłącznik krańcowy, regulator obrotów)
4. Oczyść sprężonym powietrzem ewentualne zabrudzenia wentylatorów.
5. Podłącz ponownie urządzenie do sieci elektrycznej.
6. Sprawdź przy użyciu amperomierza pobór prądu - porównaj z wartością na tabliczce znamionowej.

Naprawy gwarancyjne jak i pogwarancyjne powinny być wykonywane poprzez serwis Systema Polska.


