
ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 

ΟΦΕΛΗ 

Οι αεροκουρτίνες τίθενται σε λειτουργία για να επιτευχθεί 

μια αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας, διατηρώντας 

τον ζεστό ή τον δροσερό αέρα μέσα σε εμπορικούς και μη 

χώρους, και συμβάλλουν στην αύξηση της υγιεινής του 

εσωτερικού χώρου χωρίς να επιτρέπουν την είσοδο σε 

καυσαέρια, δυσάρεστες οσμές, σκόνη, γύρη και έντομα. 

Οι αεροκουρτίνες επιτρέπουν τη δημιουργία ενός αόρατου 

κάθετου τοίχου αέρα μεταξύ του εσωτερικού χώρου (είτε 

είναι θερμαινόμενος είτε κλιματιζόμενος)  και του 

εξωτερικού χώρου, χωρίς να περιορίζεται η πρόσβαση 

ατόμων ή οχημάτων.  Ανάλογα με την εποχή, ο αέρας 

αναμειγνύεται σε διαφορετικές θερμοκρασίες (εσωτερική 

θερμοκρασία με εξωτερική θερμοκρασία) και σε 

διαφορετική ταχύτητα του αέρα της αεροκουρτίνας (η 

αεροκουρτίνα έχει δύο ταχύτητες) προκειμένου, να 

επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες για τους ανθρώπους, 

και για την όσο δυνατή εξοικονόμηση ενέργιας.  

Για τον λόγο αυτό οι αεροκουρτίνες είναι ιδιαίτερα 

κατάλληλες για χρήση σε εμπορικές τοποθεσίες, όπως 

πολυκαταστήματα, μπαρ, καταστήματα που βρίσκονται 

είτε μέσα είτε έξω από εμπορικά κέντρα. Επίσης σε χώρους 

όπου ο χρόνος/συχνότητα που ανοίγουν οι πόρτες είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός, για τα συστήματα εσωτερικού 

κλιματισμού (ρεσεψιόν, αποθήκες, γυμναστήρια). 

Η προστασία που προσφέρουν η αεροκουρτίνες στο 

εσωτερικό περιβάλλον επιτρέπει στους πελάτες να 

εισέρχονται και να εξέρχονται κατά βούληση, χωρίς να 

παρεμποδίζεται η διαδρομή τους, και  μεγιστοποιούν την 

ορατότητα του εσωτερικού χώρου.  (Βλέποντας ο πελάτης 

την ανοιχτή πόρτα σκέπτεται το μαγαζι Διατηρώντας 

ταυτόχρονα την επιθυμητή θερμοκρασία του εσωτερικό 

χώρο.  (Την άνεση του εσωτερικού περιβάλλοντος.) 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι αεροκουρτίνες τοποθετούνται σε κτήρια όπου οι πόρτες εισόδου 

ανοίγουν και κλείνουν συνεχώς.  Είναι χρήσιμες για να εμποδίζουν 

την εισροή ανεπιθύμητου κρύου εξωτερικού αέρα κατά την διάρκεια 

της χειμερινής περιόδου και να προστατεύονται οι εσωτερικοί χώροι 

από το θερμό αέρα που εισέρχεται κατά τη θερινή περίοδο.  Στην 

πραγματικότητα, (εάν δεν υπάρχουν αεροκουρτίνες) λόγω της 

διαφοράς θερμοκρασίας που παράγεται, υπάρχει προοδευτική 

απώλεια ισχύος στο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, καθώς και 

αξιοσημείωτες ανισορροπίες υγρασίας και δυσφορία για το κοινό, 

γεγονός που μειώνει τον χρόνο παραμονής του πελάτη στον χώρο. 

Επιπλέον, σε εμπορικούς χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα 

πελατών, η ύπαρξη παραδοσιακών θυρών εισόδου μπορεί να 

αποτελέσει ένα ψυχολογικό εμπόδιο για τους πελάτες, το οποίο, 

ψυχολογικό εμπόδιο προφανός επιθυμούν να αποφύγουν οι 

επιχειρήσεις (όπως πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, μπαρ, 

εστιατόρια, μπουτίκ). 

  

Οι αεροκουρτίνες MAICO ITALIA—ELICENT είναι το πιο καινοτόμο 

και εύκολο στην εγκατάσταση προϊόν στην αγορά, είναι το προιόν 

που δημιουργεί ευεξία στους ανθρώπους, μειώνοντας δραστικά την 

κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση/ψυξη, παράλληλα δε διατηρεί  

την ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο (δεν μπαίνουν 
καυσαέρια, δυσάρεστες οσμές, σκόνη, γύρη, έντομα, κλπ.) 

www.matsakis.gr 

https://www.matsakis.gr/


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 3 μεγέθη, μήκος 90, 120, ή 150 cm 

 Ταχύτητα αέρα 14,5 m/s 

 Εγκατάσταση σε ύψος 3 - 3,5 m 

 2 ταχύτητες με ένδειξη λυχνίας (LED) 

 Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο. 

 Μονοφασική τροφοδοσία. 

 Ανοξείδωτο ατσάλι και μεταλλικό περίβλημα με εποξική βαφή. 

 Ο προσανατολισμός της ροής του αέρα γίνεται μέσω εκτροπέων. 

 Η αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αεροκουρτίνας 

γίνεται με την μαγνητική επαφή της πόρτας (παρέχεται ως 

εξάρτημα). 

 Υψηλή απόδοση και αθόρυβη λειτουργία. 

 Εύκολη εγκατάσταση χάρη στον βραχίονα στερέωσης 

(συμπεριλαμβάνεται). 

 Η από πάνω πλευρά της εισόδου επιτρέπει την εγκατάσταση με 

ελάχιστη απόσταση 30 cm από την οροφή. 

 Παρέχεται με καλώδιο σύνδεσης και φις (τύπου L, 3 πόλοι, 10A) 

     ΤΙΜΗ €                                                   560,16                635,71                803,93                  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΜΗ € 

2CM0000 MAGNETIC MICROSWITCH FOR DOOR APPLICATION 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 

18,23 


