
W obiek tach wiel ko ku ba tu ro -

wych aspekt strat cie pła oraz efek -

tyw no ści ener ge tycz nej na le ży roz -

pa try wać w spo sób wie lo wy mia ro -

wy. Stra ty przez prze gro dy bu dow -

la ne, stra ty cie pła przez sys tem wen ty -

la cji i cią gi ko mu ni ka cyj ne, a tak że

wsze la kie zy ski cie pła w aspek cie chło -

dze nia, na le ży bi lan so wać i roz pa try wać

w uję ciu ca ło ścio wym. Jed nym ze spo so -

bów ogra ni cze nia strat cie pła w bu dyn -

kach wiel ko ku ba tu ro wych jest ogra ni -

cze nie strat przez wszel kie go ro dza ju

drzwi. W ta kich obiek tach po ja wia się

pro blem czę ste go otwie ra nia drzwi, co

po wo du je wy chła dza nie bu dyn ku w se -

zo nie grzew czym i zwięk sze nie za po -

trze bo wa nia na cie pło. Pro blem rów nież

wy stę pu je w okre sie let nim, kie dy to

obiekt wy ma ga chło dze nia, a czę ste

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 te go pro ble mu jest za sto so -

wa nie kur tyn po wietrz nych, któ re wy -

twa rza ją szczel ną ba rie rę po wie trza od -

se pa ro wu ją cą obiekt od wpły wu wa run -

ków at mos fe rycz nych, wpły wu róż ni cy

ci śnień i tem pe ra tu ry. Są to urzą dze nia

naj czę ściej mon to wa ne nad otwo rem

drzwi. Wy po sa żo ne są w wen ty la tor

osio wy na pę dza ny sil ni kiem elek trycz -

nym. Kur ty ny wy po sa żo ne są do dat ko wo

w na grzew ni ce elek trycz ne lub wod ne w

ce lu zwięk sze nia kom for tu użyt ko wa nia

oraz do grza nia obiek tu. Wen ty la tor wy -

mu sza prze pływ po wie trza na prze strze -

ni ca łej po wierzch ni otwo ru drzwi, aż do

po wierzch ni pod ło gi. Kur ty ny mo gą

rów nież współ pra co wać ze stycz ni kiem

otwie ra nia i za my ka nia drzwi, któ ry de -

cy du je o cza sie za łą cze nia i wy łą cze nia

kur ty ny w mo men cie otwie ra nia i za my -

ka nia drzwi. Naj czę ściej mo że my spo -

tkać się z mon ta żem kur tyn po wietrz -

nych w sze ro ko po ję tych obiek tach uży -

tecz no ści pu blicz nej, np. urzę dach,

skle pach i cen trach han dlo wych, biu -

row cach, ho te lach, a tak że w prze my śle.

Prze my sław Ra dzi kie wicz
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