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ÕHKKARDINASEADMED 

ÕHKKARDINA 
TÖÖPÕHIMÕTE

Lisaks energia säästmisele väldib õhkkardin tuuletõmbust ning loob meeldivama töö-
keskkonna. Samuti aitab õhkkardin tõhusalt vältida ebameeldivaid lõhnu ning putukate ja 
tolmu sattumist tööruumidesse.

JetAiri õhkkardinaseadme abil luuakse ukseavasse 
õhutõke, mis takistab õhu sisse- ja väljavoolamist. Nii vä-
heneb energiakadu ja hoitakse kokku küttekuludelt. 

Kui uks avatakse, käivitub puhur automaatselt ja moo-
dustab ukseavasse õhkkardina. Kui uks sulgub, siis 
puhur seiskub. Kui vaja, saab puhuri välja lülitada. 

Laiades ukseavades saab vajadusel kasu-
tada kaht puhurit ja vertikaalset düüsitoru. 

Tööstuse õhkkardinaseadmeid kasutatakse ladudes, tootmisruumides, logistikakeskustes, 
transpordi terminalides, hooldus- ja parandustöökodades ning autopesulates. Tööruumide ühtlane 
temperatuur mõjutab ka ergonoomikat, vähendades tuuletõmbust ning parandades nii töötingimusi. 

JetAiri puhurid vastavad EL direktiivi (EL 327/2011) 
energiatõhususe nõuetele (ErP2013/2015).



KOHANDATAV MODU-
LAARNE KONSTRUKTSIOON
Sobib ka kitsastesse ruumidesse, kuna puhuriüksuse saab vajaduse korral paigutada düüsi-
torust kaugemale, nt üles laepiirile. Nii saab sooja toaõhku kasutada ukseavasse õhk-
kardina loomiseks. Lisatarvikuna saadaval mh sisse- ja väljavoolusummutid. 

JetAiri õhkkardinaseadmeid kasutatakse tööstushallides, autopesulates, autoparandustöökodades,  
messiruumide ustel jm. 

 Puhuriüksus  Puhuriüksus

Düüsitoru, paigaldatav horisontaal- ja vertikaalasendisseKanaliosa Kanaliosa

 Summuti FiltriüksusSissevoolu- 
koonus



ENERGIATÕHUSAD JETAIRI  
ÕHKKARDINASEADMED 
KUIVRUUMIDESSE. 

JETAIRI ÕHKKARDINASEADMED   
AUTOPESULATESSE JA KÜLMRUUMIDESSE.

JetAir IP65
niisketesse ja külma-
desse ruumidesse

•	 Õhuvool 6000 m3/h 
•	 Kasutustemperatuur -20...+60° 
•	 Kaitseklass IP 65 / IP 65 Eco+ 
•	 Nimivoolutugevus 3,4 A

JetAir 355 EC
Stiilne

•	 Võimsus 1700 W 
•	 Õhuvool 6300 m3/h
•	 Kasutustemperatuur -25°...+40°

•	 Võimsus 3000 W
•	 Õhuvool 8800 m3/h
•	 Kasutustemperatuur -25°...+60°

JetAir 400 EC
Võimsus ise

JetAir 250 EC
 Pisihiiglane

•	 Võimsus 1810 W
•	 Õhuvool 5500 m3/h
•	 Kasutustemperatuur -40°...+40°

•	 Võimsus 3180 W
•	 Õhuvool 9650 m3/h
•	 Kasutustemperatuur -25°...+40°

JetAir 1300 EC
Kõige võimsam

•	 Sobib autopesulatesse ja külmruumidesse 
•	 Spetsiaalkaitsega mootor 
•	 Kemikaale taluv kompaktne ehitus,  

korpus polüeteenist
•	 Võimsus 2,2 kW 

Küsige meilt lisainfot õhkkardinatoodete, paigaldusteenuse, tarvikute või energiasäästu kohta:
Melian Grupp Oü  I  +372 56 241 766  I  margus@meliangrupp.ee  I  www.meliangrupp.ee

EC-puhurid
Ülimoodne EC-puhur • Äärmiselt vaikne • Vähene energiakulu • Hea elektritõhusus (SFP) ka väikestel pöörlemiskiirustel  
• Sujuvalt valitav kiirus (0–100 V) • CE-märgis • Paigaldusvalmis tarnekomplekt  
• Lihtne paigaldada nii horisontaalselt kui vertikaalselt • Hooldusvaba

•	 Korpused valmistatakse kas roostevabast terasest, alumiiniumist või kemikaale taluvast polüeteenist.
•	 Sobivad hästi ka nähtavasse kohta
•	 Integreeritud elektroonika – eraldi juhtimiskeskust ega sagedusmuundurit pole vaja
•	 Vastavad EL direktiivi (EL 327/2011) energiatõhususe nõuetele (ErP2013/2015)

•	 Kaitseklass IP 54
•	 Nimivoolutugevus 2,6 A

•	 Kaitseklass IP 54
•	 Nimivoolutugevus 4,6 A

•	 Kaitseklass IP 54
•	 Nimivoolutugevus 2,9 A

•	 Kaitseklass IP 54
•	 Nimivoolutugevus 4,9 A
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