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Dimplex
obiekt wymaga chłodzenia, a częste
otwie ra nie drzwi po wo du je je go
nie po trzeb ne na grze wa nie i np.
efekt tzw. prze cią gu. Roz wią za niem tego problemu jest zastosowanie kurtyn powietrznych, które wytwarzają szczelną barierę powietrza odseparowującą obiekt od wpływu warunków atmosferycznych, wpływu różnicy
ciśnień i temperatury. Są to urządzenia
najczęściej montowane nad otworem
drzwi. Wy po sa żo ne są w wen ty la tor
osiowy napędzany silnikiem elektrycznym. Kurtyny wyposażone są dodatkowo
w nagrzewnice elektryczne lub wodne w
celu zwiększenia komfortu użytkowania
oraz dogrzania obiektu. Wentylator wymusza przepływ powietrza na przestrzeni całej powierzchni otworu drzwi, aż do
po wierzch ni pod ło gi. Kur ty ny mo gą
również współpracować ze stycznikiem
otwierania i zamykania drzwi, który decyduje o czasie załączenia i wyłączenia
kurtyny w momencie otwierania i zamykania drzwi. Najczęściej możemy spotkać się z montażem kurtyn powietrznych w szeroko pojętych obiektach użytecz no ści pu blicz nej, np. urzę dach,
sklepach i centrach handlowych, biurowcach, hotelach, a także w przemyśle.
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ABC ogrzewania obiektów wielkokubaturowych

W obiek tach wiel ko ku ba tu ro wych aspekt strat ciepła oraz efektywności energetycznej należy rozpatrywać w sposób wielowymiarowy. Straty przez przegrody budowlane, straty ciepła przez system wentylacji i ciągi komunikacyjne, a także
wszelakie zyski ciepła w aspekcie chłodzenia, należy bilansować i rozpatrywać
w ujęciu całościowym. Jednym ze sposobów ograniczenia strat ciepła w budynkach wielkokubaturowych jest ograniczenie strat przez wszelkiego rodzaju
drzwi. W takich obiektach pojawia się
problem częstego otwierania drzwi, co
powoduje wychładzanie budynku w sezonie grzewczym i zwiększenie zapotrzebowania na ciepło. Problem również
występuje w okresie letnim, kiedy to

