
Nowe inteligentne kurtyny powietrzne 

Seria PA



Kurtyny powietrzne 
PA – jedna seria, więcej możliwości

FRICO - to naturalny i prosty wybór najlepszej 

kurtyny powietrznej.

Seria kurtyn PA oferuje niespotykaną dotąd ilość 

opcji i możliwości zastosowania teraz dostępną  w 

jednym produkcie.

1 Zimna (PA2200C) 

3 Grzałki elektryczne 

2 Wymiennik wodny

Długość: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm

Montaż poziomy

PA2200C z wbudowaną regulacją i zdalnym 

sterowaniem, do wejść o wysokości do 2,2 m   

PA2500 do wejść o wysokości do 2,5 m 

PA3500 do wejść o wysokości do 3,5 m 

PA4200 do wejść o wysokości do 4,2 m 

1 Zimna 

3 Grzałki elektryczne 

2 Wymiennik wodny – szeroki zakres temperatur

Długość: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 2500 mm

Możliwości montażu: pionowy, poziomy, w zabudowie

Projekt i specy#kacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Patrz www.frico.se
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Oszczędność energii i wyższy komfort

Urządzenia serii PA umożliwią uzyskanie wymaganego komfortu 
przy maksymalnej oszczędności energii. 

Podobnie, jak wszystkie kurtyny powietrzne &rmy Frico, seria PA 
wykorzystuje technologię 'ermozone, tworząc skuteczną barierę 
powietrzną o zoptymalizowanym przepływie powietrza. Unikalna 

zapewniając naszym kurtynom powietrznym najlepszą wydajność na 
rynku.  
Dzięki optymalizacji przepływu powietrza, kurtyna powietrza 
zapewnia wymagany komfort przy mniejszym zużyciu energii. 

Kurtyny pionowe - lepsza skuteczność
Urządzenia serii PA występują w wielu wersjach montażowych. 
Wybierając urządzenia pionowe można niezwykle skutecznie 
wyeliminować zimne przeciągi przy podłodze. Aby uzyskać 
optymalną wydajność, urządzenia należy umieścić po obu stronach 
drzwi. 

Inteligentne sterowanie
Nowe inteligentne kurtyny powietrzne serii PA automatycznie 
dostosowują się do warunków panujących w wejściu. W zależności 
od tego, jak często drzwi są otwierane/ zamykane, oraz czy ciągle są 
zostawiane otwarte, wbudowany układ sterowania SIRe zapewnia 
optymalny komfort i oszczędność energii. Wybierając tryb Eco 
można zaoszczędzić jeszcze więcej.

Technologia Thermozone
Optymalny efekt kurtyny powietrznej

Kurtyny powietrzne &rmy Frico oferują optymalny efekt kurtyny 
w wejściach i drzwiach. Niezwykle precyzyjna regulacja mocy, 
oferowana przez technologię 'ermozone, pozwala skutecznie 
oddzielić powietrze, tworząc barierę, przez którą można 
komfortowo przechodzić.

Kurtyny powietrzne Thermozone cechuje:

Zoptymalizowana geometria przepływu powietrza

Maksymalna wydajność

Cicha praca

kratka wylotowa kieruje strumień powietrza w trzech kierunkach, 



In
te

lig
e

n
tn

e
 w

b
u

d
o

w
an

e
 

ste
ro

w
an

ie

K
u

rtyn
a PA

 m
a w

budow
any inteligentny u

k
ład sterow

an
ia SIR

e, 
który autom

atyczn
ie steruje jej pracą. K

u
rtyn

a D
zięki tem

u 
w

yd
ajn

ość ku
rtyny szybko dostosow

uje się do w
aru

n
ków

 panujących
 

w
 w

ejściu
. W

ykryw
ając częstotliw

ość otw
ieran

ia/ zam
ykan

ia 
d

rzw
i, tem

peratu
rę zew

n
ętrzn

ą, tem
peratu

rę w
ew

n
ętrzn

ą, a 
n

aw
et tem

peratu
rę w

ody pow
rotn

ej, ku
rtyn

a pow
ietrzn

a zapew
n

i 
m

aksym
aln

ie skuteczn
ą och

ron
ę przy m

in
im

alnym
 zu

życiu en
ergii. 

P
o

d
łącz i zap

o
m

n
ij

Z
 w

budow
anym

 u
k

ładem
 sterow

an
ia SIR

e, ku
rtyn

a pow
ietrzn

a 
PA

 zaw
sze d

ziała z optym
aln

ą m
ocą. N

ie trzeba m
yśleć o jej 

w
łączan

iu czy w
yłączan

iu
. U

rząd
zen

ie dostosow
uje się n

aw
et do pór 

roku
, a d

zięki fu
n

kcji kalen
d

arza autom
atyczn

ie u
ruch

am
ia się w

 
odpow

ied
n

im
 czasie. 

System BMS oferuje zaawansowane funkcje 

sterowania kurtyną powietrzną z odbiorem 

informacji zwrotnych
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Ręczna regulacja

Ręczna regulacja wentylatora 

i temperatury

Tryb automatyczny

Regulacja wentylatora i 

temperatury przez termostat

Tryb elastyczny

Praca dostosowana do otwieranych/ 

zamykanych drzwiTryb otwarty

Praca dostosowana do 

otwartych drzwi

Funkcja kalendarza

Praca dostosowana odpowiednio do 

czasu i dnia tygodniaAlarm #ltra

Wskazuje, kiedy filtr wymaga 

wymiany/ czyszczenia

 Prosty system BMS 

System BMS może sterować funkcjami włą-

czania/ wyłączania, prędkości wentylatora 
i alarmu

Tryb Eco

Dodatkowy tryb energooszczędny
Tryb Comfort

Praca dostosowana do sytuacji, kiedy 

liczy się komfort

Aktywna regulacja

Pomiar temperatur zewnętrznych 

w celu aktywnego reagowania

Zaawansowany system BMS

Przystosowanie do podłączenia BMS

Pełne sterowanie i informacje zwrotne 

dzięki magistrali komunikacyjnej

Maks. ograniczenie temperatury 

wody powrotnej

Maksymalne wykorzystanie 

dostępnego ciepła



Inteligentne sterowanie SIRe zintegrowane w kurtynie 
powietrznej PA zapewnia komfort w wejściu bez strat 
energii. Aby dodatkowo zwiększyć oszczędność energii, 
można przełączyć ją na tryb Eco.  Co pozwoli oszczędzić 
nawet do 35 % energii. Jednocześnie zachowany jest 
wymagany poziom komfortu.

Tryb Eco 
Oszczędzaj jednocześnie pieniądze i 
środowisko

Prosta instalacja 
„Plug and play”

Instalacja kurtyny powietrznej PA ze 
zintegrowanym układem sterowania SIRe 
jest bardzo łatwa. Poszczególne elementy 
są dostarczane razem i proste w montażu. 
Układ samodzielnie sprawdza, czy wszystko 
działa prawidłowo. Dzięki zaprogramowanym 
ustawieniom domyślnym bez trudu można 
uruchomić kurtynę powietrzną zaraz po 
zainstalowaniu układu. 

Adaptacyjna 
Specjalista od wejść

Kurtyna PA potra& dokładnie zapamiętać 
warunki w jakich pracuje.Dzięki temu 
natychmiast po otwarciu drzwi dostosowuje 
swoją pracę do aktualnych warunków. 
Przełączenia między wysokimi a niskimi 
obrotami zmniejszono do minimum aby 
zachować odpowieni komfort akustyczny. 

Funkcja kalendarza 
Indywidualny harmonogram pracy

Kurtyna PA ma funkcję kalendarza dla 
wszystkich dni tygodnia. Kurtyna powietrzna 
uruchamia się rano, dzięki czemu zawsze 
zapewnia komfortowy klimat i oszczędność 
energii. Zaprogramowane ustawienia 
domyślne mogą zostać łatwo zmienione przez 
użytkownika.

Proaktywna 
Przewidując, przyspiesza reakcję

Mierząc temperaturę na zewnątrz, kurtyna serii PA 
zawsze wyprzedza bieg wydarzeń. Zintegrowana regulacja 
przygotowuje kurtynę powietrzną na zmiany temperatury 
zewnętrznej. Na przykład, kiedy ciepły wiosenny dzień 
zmienia się w chłodny wieczór. Prędkość powietrza jest 
regulowana w oparciu o zmiany temperatury na zewnątrz, 
zatrzymując chłód, zanim dostanie się do środka. 

Inteligentna 
Automatycznie dostosowuje się do 
rodzaju  
Seria PA automatycznie dostosowuje się do warunków 
panujących w wejściu. W zależności od tego, jak często 
drzwi są otwierane/ zamykane, oraz czy ciągle są zostawiane 
otwarte, zintegrowany układ SIRe steruje pracą kurtyny 
powietrznej, zapewniając optymalny komfort i oszczędność 
energii. 

Nowa inteligentna seria PA oferuje nieograniczone 
możliwości sterowania kurtynami powietrznymi 
przez system BMS. Można wybrać sterowanie kurtyną 
powietrzną PA za pomocą sygnałów 0-10 V (włączanie/ 
wyłączanie, prędkość wentylatora, ogrzewanie i alarm) 
albo pełne sterowanie wszystkimi funkcjami z odbiorem 
informacji zwrotnych od kurtyny powietrznej PA przez 
dwukanałową magistralę komunikacyjną. 

Rozwiązania BMS 
Nieograniczone możliwości
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Zestaw maskownic, montaż sufitowy  

ukrywa wsporniki, kable i połączenia rurowe

Serię PA cechuje nowoczesna i dyskretna stylizacja, 
która doskonale sprawdza się w każdym otoczeniu. 
Kurtyny powietrzne oferują wiele możliwości 
montażu odpowiednio do danego wejścia. Kurtyna 
PA występuje w wersjach do montażu poziomego, 
pionowego i w zabudowie. Dodatkowo, urządzenia 
można łączyć, aby zabezpieczyć duże wejścia lub 
szeregi wielu drzwi wejściowych. 

Stylowe rozwiązanie dzięki akcesoriom
Jako akcesoria dostępne są specjalne zestawy 
maskownic, dzięki nim wszystkie elementy 
montażowe - wsporniki,kable i przewody stają się 
niewidoczne.

Design – wiele możliwości montażu

Uchwyty ścienne  

do montażu poziomego 

na ścianie

Przedłużenie wylotu  

do montażu w zabudowie

Zestaw maskownic do montażu 

ściennego i pionowego  

ukrywa wsporniki, kable i 

połączenia rurowe 

Filtr zewnętrzny  

ułatwia czyszczenie w miejscach, 

gdzie bardzo się kurzy

Zestaw łączący  

do łączenia urządzeń 

poziomych i pionowych

Montaż podsufitowy  

za pomocą uchwytów sufitowych, 

linek lub szpilek gwintowanych



Łatwa instalacja i konserwacja

Przednia pokrywa  

odchylana

Układ sterowania SIRe do kurtyn PA jest dostarczany 
w jednym zestawie zawierającym niezbędne elementy. 
Montaż układu oparty jest na systemie szybkozłączy 
i wyposażony w układ autodiagnostyki. Dzięki temu 
użytkownik ma pewność że system działa prawidłowo 
a jednocześnie  czas jego instalacji  jest skrócony do 
minimum .

Łatwy dostęp serwisowy
Montowana z przodu, odchylana pokrywa serwisowa 
umożliwi szybkie przeprowadzenie standardowej 
konserwacji. Aby ją dodatkowo ułatwić, można 
wyposażyć kurtynę powietrzną PA w &ltr zewnętrzny. 
Ponadto, jak zawsze oferujemy dobrze przygotowaną 
dokumentację i wsparcie techniczne. 

Instalacja kurtyny PA jest łatwa  
Poszczególne elementy są dostarczane razem i proste w montażu 

Wewnętrzny czujnik temperatury

Czujnik drzwiowy

Zewnętrzny czujnik temperatury


