Kurtyna powietrza 120cm 3-fazy z
nagrzewnicą elektryczną RM-1212S-3D/Y3G
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1. INFORMACJA O PRODUKCIE

Jako jeden z produktów do urządzenia nowoczesnego wnętrza najwyższej klasy, kurtyna powietrzna
łączona jest z klimatyzatorem. Montowana jest przy wejściach w supermarketach, teatrach, halach, hotelach,
warsztatach, magazynach, aby chronić wnętrza przed dostaniem się do nich kurzu, owadów,
nieodpowiedniego powietrza, itd..

RM-1209S-3D/Y3G
Kod ulepszonej wersji
Rodzaj zasilania D-1 faza, 3D - 3 fazy`
1/10 długości kurtyny powietrznej
Średnica śmigła (cm)
Kod kurtyny powietrznej

4. MONTAŻ
A. Instalacja na ścianie betonowej:
4.1.1. Zdjąć płytę montażową.
Należy odkręcić śruby z tylnej części jednostki
i zdjąć płytę.

4.1.2 Zamocować śruby w odpowiedniej pozycji
(Należy ustalić pozycję zamocowania śrub z
otworami w płycie montażowej i zacementować
otwory ze śrubami)

płyta montażowa

70mm
13-15mm

4.1.3 Po zastygnięciu cementu należy
zamocować płytę montażową (należy użyć
podkładki i nakrętki, jak pokazano poniżej).

4.1.4. Zamontować część główną urządzenia.
Ustawić część główną urządzenia na głównym końcu
płyty montażowej i zacisnąć, jak przedstawiono poniżej.
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B. Instalacja na ścianie drewnianej.
4.2.1. Zamontować płytę montażową w
odpowiedniej pozycji za pomocą wkrętów.

4.2.2 Tak samo jak w punkcie 4 A.
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C. Mocowanie do sufitu
4.3.1 Zdjąć płytę montażową z części głównej
urządzenia (tak samo jak w punkcie 4.1.1)

4.3.2 Montaż wsporników sufitowych, patrz
poniżej.

płyta montażowa
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PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA

4.3.3 Ustawić płytę montażową na
wspornikach sufitowych i ją zamocować (należy
użyć śrub dołączonych do wsporników
sufitowych, jak przedstawiono poniżej). Pozycja
płyty montażowej może być dostosowana
w granicach 100mm.

4.3.4 Aby zainstalować część główną urządzenia
należy postępować wg zaleceń z punktu A
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D. Montaż na suficie podwieszanym
4.4.1 Zamontować kurtynę powietrzną wg
procedury dla ściany betonowej.
4.4.2 Następnie podłączyć kanały wg schematu po
prawej.

Wielkość liniowa
Moc
Składniki
Moc Grzałki
(kW)
Linia Główna
(mm2)
Uziemienie
(mm2)

Jedna faza
(220-240V~) Główna linia: L,N)

Trzy fazy
(315-415V~) Główna linia: A,B,C,N)

