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wane w kurtynach Sirion materiały pozwalają
na umieszczenie urządzenia w reprezentacyjnych wejściach, tworząc niepowtarzalny klimat.

Robert Rabiński

HAVACO – nowa marka w firmie VENTIA

Kurtyny powietrzne
Firma VENTIA realizując
konsekwentnie strategię
dynamicznego rozwoju,
a jednocześnie wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom
klientów stworzyła nową
markę urządzeń z branży
HVAC. Wprowadzona na
rynek nowa marka kurtyn
powietrznych HAVACO
powstała w wyniku ciągle
rosnących potrzeb na
nowoczesne, przystępne
cenowo urządzenia.

Budowa

Kurtyny powietrzne marki HAVACO są zaprojektowane tak, aby w pełni zaspokoić oczekiwania klientów zarówno pod względem ceny,

Model
SIRION 100-E3,5
SIRION 100-E6
SIRION 150-E10
SIRION 200-E14

Funkcje i sterowanie

energii poprzez otwarte drzwi, tworząc przyjazny klimat wewnątrz pomieszczeń.

Projekt

Napięcie
[V]

Moc [kW]

Δt
[K]

230
400
400
400

3,5
6
10
14

7,9
13,5
13,6
13,5

jak i skuteczności, a ich jakość jest potwierdzona certyfikatem ISO 9001 SGS. Seria kurtyn powietrznych Sirion przeznaczona jest do montażu
poziomego, naściennego lub podsufitowego
na wysokości do 3,0 m. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych wentylatorów kurtyny skutecznie zatrzymują napływ powietrza zewnętrznego do obiektów, tym samym ograniczają utratę

Prędkość Przepływ
powietrza powietrza
[m/s]
[m3/h]
1330
1330
9.5
2200
3100

Poziom
hałasu
[dB(A)]
57
57
59
61
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Waga
[kg]
14,5
14,5
18,5
26,5

Budowa kurtyn marki HAVACO oraz zastosowane w nich komponenty, zapewniają wysoką niezawodność i umożliwiają stosowanie ich w budynkach pracujących w systemie
całodobowym takich, jak: banki, hotele, biurowce, lokale usługowe, supermarkety oraz
budynki użyteczności publicznej. 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 zabezpieczeniem przed przegrzaniem oraz
układ opóźniający wyłączenie wentylatora.
Kurtyny Sirion mogą być montowane obok
siebie, pokrywając całą szerokość szerszych
otworów drzwiowych i sterowane za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania. Dołączony pilot umożliwia regulację zarówno
prędkością wentylatora, jak i mocy grzewczej
grzałek. Wszystkie funkcje sterownicze pilota
są też osiągalne z poziomu wbudowanego
w urządzenie sterownika.

Modele
W serii kurtyn Sirion dostępne są cztery modele, dwa o długości 1 m, jeden o długości
1,5 m i jeden o długości 2 m.
W kurtynach jednofazowych regulacja prędkości wentylatora oraz regulacja mocy
grzewczej odbywa się w sposób dwustopniowy, natomiast urządzenia trójfazowe mają
dwa stopnie prędkości wentylatora i trzy
stopnie mocy grzewczej.

Design
Kurtyn powietrzne Sirion to urządzenia o ponadczasowym wyglądzie przeznaczone do stosowania we współczesnych rozwiązaniach architektonicznych, wszędzie tam gdzie kurtyna
oprócz swojej podstawowej roli spełnia również
rolę atrakcyjnego dodatku architektonicznego
w wejściu do luksusowych obiektów. Zastoso-
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Cechy produktu:

automatyczne opóźnienie
wyłączenia wentylatora

pilot zdalnego sterowania

zintegrowany panel sterowniczy

regulowana kratka wylotowa

niski poziom głośności

aluminiowa kratka czerpna

automatyczne zabezpieczenie
przed przegrzaniem

nowoczesny wygląd,
kompaktowa budowa

deklaracja zgodności CE

Zalety produktu:

łatwy montaż

atrakcyjna cena

Produkcja

Serwis

Kurtyny powietrzne HAVACO są konstruowane w oparciu o wiedzę i doświadczenie zewnętrznych firm z branży HVAC, przy współudziale i nadzorze pracowników firmy VENTIA.

Wyspecjalizowany i gotowy do szybkiej reakcji autoryzowany serwis, zapewnia właściwe działanie urządzeń i zadowolenie
klienta.

Logistyka

Dobór urządzeń

Wszystkie kurtyny Sirion są dostępne od ręki
z magazynu, a koszty transportu na terenie
Polski pokrywa VENTIA.

Personel firmy VENTIA, w sposób profesjonalny pomaga właściwie dobrać kurtynę powietrzną do konkretnych potrzeb klienta.
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