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kurtyny powietrzne SIRION

Kurtyny powietrzne SIRION przeznaczone są do montażu poziomego, naściennego lub podsufi towego na wysokości do 3,0 m. Dzięki 
zastosowaniu wysokowydajnych wentylatorów kurtyny SIRION skutecznie zatrzymują napływ powietrza zewnętrznego do obiektów, 
tym samym ograniczają utratę energii poprzez otwarte drzwi tworząc przyjazny klimat wewnątrz pomieszczeń.

Budowa kurtyn SIRION oraz zastosowane w niej komponenty, zapewniają wysoką niezawodność i umożliwiają stosowanie w budyn-
kach pracujących w systemie całodobowym takich jak banki, hotele, biurowce, lokale usługowe oraz supermarkety. Kurtyny SIRION 
spełniają wszystkie wymagania wnętrz o wysokim standardzie, zapewniając oszczędność energii oraz wysoki komfort termiczny. 

Wśród zaawansowanych funkcji kurtyn powietrznych SIRION są elektronicznie regulowane grzałki elektryczne z wbudowanym zabez-
pieczeniem przed przegrzaniem oraz układ opóźniający wyłączenie wentylatora. 

Kurtyny SIRION mogą być montowane obok siebie, pokrywając całą szerokość otworów drzwiowych, i regulowane za pomocą jedne-
go pilota zdalnego sterowania. Dołączony pilot umożliwia regulację prędkością wentylatora oraz mocy grzewczej grzałek. Wszystkie 
funkcje regulacji są też osiągalne z poziomu wbudowanego w urządzenie panelu sterowania. 

Kurtyny posiadają deklarację zgodności CE.

Stopień ochrony IP20.

Kurtyny powietrzne do montażu poziomego • montaż na wysokości do 3,0 m • sposób montażu naścienny lub podsufi towy • moduły 
o długości 1; 1,5; 2 m • estetyczna obudowa w kolorze „silver metalic” • kratka czerpna z anodowanego aluminium • regulowane 
kierownice wylotu powietrza • wysokowydajne wentylatory promieniowe wyważone dynamicznie i statycznie • niski poziom hała-
su • wysokowydajne grzałki PTC • zabezpieczenie przed przegrzaniem • układ opóźniający wyłączenie wentylatora • sterowanie 
z wbudowanego panelu sterowniczego lub pilota zdalnego sterowania • konsola do montażu ściennego w zestawie 

W ramach dalszego doskonalenia produktu VENTIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfi kowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.
Ceny NETTO, nie zawierają podatku VAT.

MODEL Napięcie / 
częstotliwość.

[V~/Hz]

Moc 
silnika 
[W]

Moc nagrzewnicy
[kW]

∆t
[°C]

Prędkość 
powietrza

[m/s]
Przepływ powietrza

[m3/h]

Poziom 
hałasu
[dB]

Waga 
netto
[kg]

Cena
katalogowa
[PLN/szt.]

I II III min. max. min. max. min. max.

SIRION 100-E3,5 230/50 180 1,75 3,5 - 7,9

8,5 9,5

1110 1330 56 57 14,5 1290,00

SIRION 100-E6

400/50

180 2,0 4,0 6,0 13,5 1110 1330 56 57 14,5 1390,00

SIRION 150-E10 230 3,3 6,7 10,0 13,6 1900 2200 57 59 18,5 1690,00

SIRION 200-E14 330 4,5 9,0 14,0 13,5 2800 3100 59 61 26,5 2190,00
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