
AirWall
Hava Perde Sistemleri

Air Wall hava perdesi kullanılmayan
ortamın ısı dengesi 

Air Wall hava perdesi kullanılan ortamın 
ısı dengesi 

•  Araç Muayene İstasyonları
•  Fabrikalar
•  Depolar

• Vehicle Inspection Stations
• Factories
• Warehouses
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Model/Model 1. Kademe Gücü
1st Step Power

Doğalgaz Tüketimi
Natural Gas Consumption

Doğalgaz Basıncı
Natural Gas Pressure

Hava Debisi
Air Flow

AIR WALL 20 21,7 kW 2,30m³ 20-55 mbar 1400x3

Teknik Özellikler / Technical Features

Avantajları / Advantages
• Hava perdeleri açık kapılardan hava transferini 

azaltarak enerji maliyetlerini düşürür.
• Hava perdeleri yaz veya kış aylarında hava 

transferini engelleyerek  konforu arttırır.
• Air curtains reduce energy costs by reducing air 

transfer through open doors.
• Air curtains increase comfort by preventing air 

transfer in summer or winter.

■ Air Curtain

İmalathaneler ve satış alanlarının enerji kayıpları açısından en yoğun bölgeleri dış kapılarıdır. 
Kışın ısıtılmış hava yaz aylarında ise yüksek maliyetli soğutulmuş hava bu açıklıklardan 
kaybedilir. Kapılar ne kadar büyükse iç ve dış hava sıcaklıkları arasındaki kontrol edilemeyen 
değişimler nedeni ile masraflar da artar. Ayrıca kapılar arasında hava akımı olasılığı da artar.
Hava perdeleri yardımı ile ortam ısısı kontrol altında tutulur. Bununla birlikte enerji maliyetleri 
düşer ve çalışma koşulları iyileşir.

The most intense areas in terms of energy losses of workshops and sales areas are their outer 
doors. Heated air in the winter and the costly chilled air in the summer are lost through these 
openings. The larger the doors, the higher the costs due to uncontrollable changes between 
indoor and outdoor temperatures. It also increases the possibility of airflow between the doors.
The ambient temperature is kept under control with the help of air curtains. With this, energy 
costs decrease and working conditions improve.

Uzaktan Kumanda
Dahili olarak sunulan uzaktan ku-
manda ile rahat ve kolay kullanım.
Remote Controller
Built-in remote control for convenient 
and easy operation.

Güvenlik
 ateşleme kartı ve gaz 

valfi takım olarak kullanılmıştır.
Safety

 ignition card and gas 
valve are used as a set.

Heat balance of the environment where 
Air Wall air curtain is not used

Heat balance of the environment where 
Air Wall air curtain is used

Cihaz/Device : Sirokko

: Air WallModel/Model

: Doğalgaz, LPG/NLG, LPGYakıt Tipi/Fuel Type
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