
Elektryczne kurtyny powietrzne
EKP

www.elektrotermia.com.pl

Ekonomiczne Ekologiczne Eleganckie

● Przepływ powietrza od 400 m3/h do 1600 m3/h
● Nowoczesne i eleganckie
● Chronią przed owadami, zapylaniem, spalinami
● Zapobiegają przeciągom
● Dają wolne, nieblokowane wejście
● Polepszają środowisko pracy



Elektryczna kurtyna powietrzna EKP 100, 103, 106, 159
Kurtyna powietrzna serii EKP jest urządzeniem 
pozwalającym zabezpieczyć niekontrolowany przepływ 
powietrza pomiędzy dwoma strefami o różnych 
temperaturach. Ogranicza ona straty ciepła w 
pomieszczeniach ogrzewanych oraz utratę powietrza 
klimatyzowanego w okresie letnim (do tych celów stosuje 
się kurtyny tzw. zimne). 

Symbol EKP 100* EKP 103 EKP 106 EKP 159

Moc znamionowa (podział mocy) [kW] (zimna) 2/3 4/6 6/9

Napięcie znamionowe [V] 230 /N/PE 230 /N/PE 3 x 400 /N/PE 3 x 400 /N/PE

Liczba i moc elementów grzejnych [W] - 6 x 500 9 x 670 9 x 1000

Moc wentylatora [W] 145 145 145 140

Wydajność [m3/h] 1300 1200 1200 1600

Stopień ochrony IP21 IP21 IP21 IP21

Sposób zabezpieczania przed porażeniem 
prądem elektrycznym Klasa I Klasa I Klasa I Klasa I

Stopień podniesienia temperatury (I stopień 
mocy, II stopień mocy) [0c] - 11/15 15/25 23/27

Poziom głośności [db(A)] 53 53 53 52

Wymagane sterowanie 2 TAK TAK TAK TAK

Masa całkowita [kg] 21,5 22,5 23 26,5

Wymiary szer x wys x gł [mm] 980 x 230 x 260 980 x 230 x 260 980 x 230 x 260 1400 x 200 x 260

Gwarancja 36 m 36 m 36 m 36 m
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Dzięki temu można zaoszczędzić znaczne ilości energii cieplnej, a w rezultacie obniżyć koszty eksplantacji 
systemów grzejnych lub klimatyzacji. Kurtyny powietrzne EKP posiadają możliwość sterowania mocą 
grzewczą, prędkością wentylatora oraz temperatury powietrza w pomieszczeniu. Regulacja ta jest 
realizowana za pomocą dodatkowego panelu sterującego i termostatu (możliwość umieszczenia w 
dowolnym miejscu) lub w przypadku kurtyn kompaktowych regulacja odbywa się za pomocą 
przełączników umieszczonych na kurtynie . Urządzenia są przystosowane do montażu zarówno na ścianie 
jak i do sufitu. Połączenie w szereg kilku kurtyn pozwala zabezpieczyć drzwi o dowolnej szerokości.
Kurtyny EKP charakteryzują się niskim poziomem głośności

                      Wewnętrzny panel sterujący zawiera:

Termostat 
z czujnikiem 
temperatury

Pokrętło
śrubki mocujące Przełącznik

Zewnętrzny panel sterujący

Panel sterujący

1) Na indywidualne zamówienie, termin realizacji 30 dni.
2) Do kurtyn wymagany jest panel wewnętrzny lub zewnętrzny
Kurtyny ze stali nierdzewnej INOX – dopłata 15 %
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Przepływ powietrza:
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Elektryczna kurtyna powietrzna EKP X3, EKP X6

Symbol EKP X3 EKP X6

Moc znamionowa (podział mocy) [kW] 3/1,5 6/3

Napięcie znamionowe [V] 1/N/PE 230V 50 hz 3/N/PE 400V 50hz

Liczba i moc elementów grzejnych [W] 4 x 750 8 x 750

Moc wentylatora [W] 38 76

Wydajność [m3/h] 300 600

Stopień ochrony IP20 IP20

Sposób zabezpieczania przed porażeniem prądem 
elektrycznym Klasa I Klasa I

Poziom głośności [db(A)] 51 53

Masa całkowita [kg] 5,9 10,2

Wymiary szer x wys x gł [mm] 608 x 200 x 130 1058 x 200 x 138

Gwarancja 36 m 36 m

Kurtyny powietrzne typoszeregu EKP wykorzystywane są do tworzenia ciepłej lub zimnej bariery 
temperaturowej w drzwiach, oknach, bramach wjazdowych i innych otworach dowolnych 
pomieszczeń. Powstanie zapory powietrznej pomiędzy środowiskami, często o różnych oczekiwanych 
temperaturach, chroni przed utratą ciepła, kurzem, owadami itp. Jednym z podstawowych zastosowań 
kurtyn jest poprawa efektywności energetycznej ogrzewania, zainstalowanego w pomieszczeniach 
sklepów, obiektów gospodarczych, warsztatów magazynów itp., w wyniku zapewnienia przez kurtyny 
izolacji powietrznej tych pomieszczeń i zablokowania wydobywania się ciepła na zewnątrz przez często 
używane wejścia/wyjścia. 

Charakterystyka techniczna / zalety 
● prosta, wygodna obsługa
● montaż nad drzwiami i innymi otworami 
● wysokość montażu od 1,8m do 2,7m,
● możliwość łączenia kurtyn,
● możliwość montażu bezpośrednio pod sufitem
● w zestawie uchwyt umożliwiający montaż pod kątem,

Dane techniczne
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Ogrzewacze akumulacyjne dynamiczne

Nagrzewnice Halny Grzejniki konwekcyjne ECH

Kurtyny powietrzne EKP X Kurtyny powietrzne EKP

Promienniki podczerwieni podławkowe ELPP

Ogrzewacze akumulacyjne dynamiczne 
z bezprzewodowym pomiarem temperatury

Promienniki podczerwieni ELP

ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków  
Tel. 12 306 52 10 
bok@elektrotermia.com.pl
www.elektrotermia.com.pl Pr
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