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IO-006.18                            
 

Kraków, aktualizacja: Grudzień 2022 

 
 

INSTRUKCJA  UŻYTKOWANIA  

 
 

Kurtyna powietrzna  
 

Typ EKP 
Modele: X3, X6; 

Moc: 3000W; 6000W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producent: Elektrotermia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
                    ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków 
 
Biuro Handlowe:              tel.:  +48 12 306 52 10 
ul. Mackiewicza 5 
31- 214 Kraków 
 

         tel.:  +48 12 306 52 00 
        fax:   +48 12 415 42 40 

 

e-mail: bok@elektrotermia.com.pl 
www.elektrotermia.com.pl 
 

 
 

Uwaga: Niniejszą instrukcj ę należy zachować do późniejszego wykorzystania. 
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Kurtyny powietrzne typu EKP nie zawierają niebezpiecznych substancji wymienionych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 7.) 
w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
 

 
 
1. Zastosowanie 
 
 

Kurtyny powietrzne typoszeregu EKP wykorzystywane są do tworzenia ciepłej lub zimnej bariery 
temperaturowej w drzwiach, oknach, bramach wjazdowych i innych otworach dowolnych 
pomieszczeń. Powstawanie zapory powietrznej pomiędzy środowiskami, często o różnych 
oczekiwanych temperaturach, chroni przed utratą ciepła, kurzem, owadami itp. Jednym z 
podstawowych zastosowań kurtyn jest poprawa efektywności energetycznej ogrzewania, 
zainstalowanego w pomieszczeniach sklepów, obiektów gospodarczych, warsztatów, magazynów 
itp., w wyniku zapewnienia przez kurtyny izolacji powietrznej tych pomieszczeń i  zablokowania 
wydobywania się ciepła na zewnątrz przez często używane wejścia/wyjścia.   
Kurtyny powietrzne EKP charakteryzują się prostą i wygodną obsługą. Urządzenia przeznaczone są 
do montażu nad drzwiami i innymi otworami o wysokości w przedziale od 1,8m do 2.7m. Kurtyny 
można łączyć ze sobą w zestawy o dowolnej długości, montując je obok siebie. Dzięki zasysaniu 
powietrza od przodu kurtyny istnieje możliwość jej montażu zaraz pod sufitem lub w przestrzeni 
międzystropowej.  
Uwaga: Urządzenia nie są przeznaczone do ogrzewania wnętrz pomieszczeń. 
 
 
2. Bezpieczeństwo użytkowania  
 
Informacje ogólne 
Kurtyny powietrzne typu EKP wykonane są według standardów europejskich i spełniają 
wymagania dyrektywy 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (wdrożonej rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego) w zakresie norm 
zharmonizowanych bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i 
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podobnego: PN-EN 60335-1:2004/A1:2005/A2:2008/A12:2008/A13:2009/A14:2010/AC:2011, 
PN-EN 60335-2-30:2010/AC:2010 oraz wymagania dyrektywy 2014/30/UE o kompatybilności 
elektromagnetycznej w zakresie norm zharmonizowanych przyrządów powszechnego użytku: PN-
EN 55014-1:2004, PN-EN 55014-2:1999/A1:2004. Urządzenia nie zawierają substancji 
niebezpiecznych określonych Dyrektywą 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Przy obsłudze kurtyn powietrznych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz 
bezwzględnie stosować się do niżej podanych wskazówek. Eksploatowanie urządzenia niezgodnie z 
niniejszą instrukcją użytkowania może stworzyć zagrożenie pożarowe lub porażenie Użytkownika 
prądem elektrycznym. 

 
Wymogi montażowo-instalacyjne 

1. Instalacja elektryczna, montaż, pierwsze uruchomienie oraz konserwacja i naprawy kurtyny 
mogą być wykonywane jedynie przez fachowy personel - uprawnionego Instalatora lub 
Serwisanta bądź innego wykwalifikowanego elektryka w oparciu o niniejszą instrukcję. 
2. Po wykonaniu podłączenia przewodów zasilających, jeszcze przed dokończeniem montażu 
mechanicznego i pierwszym uruchomieniem, należy sprawdzić skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej. 
3. Kurtyna nie jest wyposażona w przewód zasilający nieodłączalny z wtyczką, w związku z tym 
wymagane jest, aby w doprowadzonej stałej instalacji elektrycznej znajdowały się środki 
odłączające, umieszczone tam zgodnie z przepisami, dotyczącymi takiej instalacji. Należy 
zapewnić podłączenie elektryczne gwarantujące skuteczne uziemienie urządzenia i posiadające 
odpowiedni przekrój przewodów. 
4. Kurtyna powinna być zamocowana do ściany lub sufitu zgodnie z zaleceniem producenta – 
Rys.1., w miejscu nie narażonym na działanie wody. 
5. Nie montować kurtyny w pomieszczeniach zawierających łatwopalne materiały, a także w 
pobliżu łatwopalnych elementów wyposażenia lub ze skierowanym nadmuchem powietrza 
bezpośrednio na takie elementy. 
6. Należy zapewnić swobodny wlot zasysanego powietrza przez przednią kratkę. 
7. Kurtyna przeznaczona jest do pracy w pozycji poziomej. 

 
Zasady bezpieczeństwa obsługi bieżącej: 

1. Chronić kurtynę przed zawilgoceniem i zalaniem cieczą.  
2. W celu uniknięcia przegrzania nie przykrywać kurtyny (np. przez suszone na nich ubrania 
robocze) – może prowadzić to do przysłonięcia kratki wywiewu. 
3. Zapobiegać przysłonięciu kratki wlotu powietrza przez luźne zasłony itp. 
4. W przypadku wystąpienia uszkodzeń kurtyny, które mogą spowodować jej nienormalną pracę 
lub stworzyć zagrożenie pożarowe – niezwłocznie należy przerwać użytkowanie i porozumieć 
się z serwisem lub specjalistycznym zakładem naprawczym. 
5. Powtórne włączenie kurtyny po zadziałaniu ogranicznika temperatury może wykonać tylko 
osoba z uprawnieniami elektrycznymi ze względu na konieczność stwierdzenia i usunięcia 
przyczyny awaryjnego wyłączenia. 
6. Wykonywanie napraw lub zmian konstrukcyjnych samodzielnie przez Użytkownika nie 
posiadającego stosownych uprawnień jest niedozwolone i wiąże się z utratą gwarancji. 
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o 
obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i 
znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania 
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie 
powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i 
konserwacji sprzętu. 
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3. Dane techniczne 
 

Model: EKP X3 EKP X6 

Moc znamionowa (podział mocy*): 3000W/1500W 6000W/3 000 W 

Napięcie znamionowe: 1/N/PE 230V 50Hz 3/N/PE 400V 50Hz 

Liczba i moc elementów grzejnych 
powietrznej bariery temperaturowej: 4x750 W 8x750 W 

Moc wentylatora: 38 W 76 W 

Maksymalna ilo ść 
wydmuchiwanego powietrza: 300m 3/h 600 m 3/h 

Wymiary: 
(szer. x wys. x gł ęb. [mm]) 608x205x122 1058x205x122 

Masa całkowita [kg]: 5,9 10,2 

Stopie ń ochrony, zapewniany przez 
obudow ę: IP20 IP20 

Sposób zabezpieczenia przed 
pora żeniem pr ądem elektrycznym: klasa I klasa I 

Poziom gło śności dB(A) 51 53 

 
  
Każde urządzenie posiada indywidualną tabliczkę znamionową, umieszczoną trwale na obudowie, 
zawierającą unikalny numer fabryczny, identyfikujący konkretny wyrób. Tabliczka zawiera istotne 
dane techniczne dotyczące urządzenia. 
Poniżej przykład tabliczki dla kurtyny powietrznej typu EKP model X3, przeznaczonej do 
podłączenia do sieci jednofazowej. Numer fabryczny 056, rok produkcji 2017.  
 

 
 
4. Budowa 
 
Kurtyny powietrzne posiadają stalową obudowę, w której umieszczone są  elementy grzejne 
wytwarzanej przez kurtynę powietrznej bariery temperaturowej oraz wentylator. Elementy sterujące 
pracą urządzenia to wyłączniki, wbudowane na stałe do urządzenia (poz. 3, 4, 5 na Rys.2.).  
Obudowa pokryta jest powłoką lakierniczą, nakładaną technologią proszkową, o dużej 
wytrzymałości mechanicznej i odporności na wysoką temperaturę. Obudowa posiada stopień 
ochrony IP 20. 
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5. Montaż  
 

1. Kutyny powietrzne można montować w sposób przedstawiony na Rys. 1: do ściany lub do sufitu (do 
montażu użyć załączonych dybli). W pierwszej kolejności należy przykręcić uchwyt (poz.1, Rys. 2) 
w wyznaczonym miejscu. Mocowanie powinno być wykonane w sposób zapewniający stabilną 
prace urządzenia. Następnie usunąć zaślepki (poz.2, Rys. 2) i  wsunąć uchwyt w szczeliny 
znajdujące się w tylnej części obudowy tak, aby wkręty znajdujące się wewnątrz kurtyny wsunęły 
się w wycięcia w uchwycie. Po ustaleniu pozycji należy dokręcić wkręty w sposób pokazany na 
Rys.2 i zamocować zaślepki.  

 
 

                       
                                       Rys.1      

                                                              
     
                                                                                    Rys.2 
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2. Poprawne podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie ze schematami połączeń w Pkt.6. 
Kurtyna posiada wewnętrzną listwę przyłączeniową do podłączenia zasilania. 

6. Schemat połączeń 
 
EKP X3 

 
 
      
EKP X6 
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7. Obsługa bieżąca 
 
Na obudowie umieszczone są trzy przełączniki, którymi realizuje się funkcje obsługi:  
    W1 (poz. 3, Rys.2) - Przełącznik załączenia i wyłączenia wentylatora; 
    W2,W3 (poz. 4, 5, Rys.2) - Przełącznik W2 pozwala na uzyskanie połowy mocy cieplnej bariery 
temperaturowej wytwarzanej przez kurtynę, załączenie przełącznika W3 powoduje uzyskanie pełnej 
mocy. 

Zasilanie elementów grzejnych powietrznej bariery temperaturowej zostanie przerwane, jeżeli 
nastąpi jedna lub więcej z poniższych nieprawidłowości: 

1. Zablokowanie kratki wlotowej lub wylotowej powietrza; 
2. Ograniczenie wewnętrznego przepływu powietrza na skutek nagromadzenia się 

zanieczyszczeń; 
3. Zatrzymanie dmuchawy. 

Uwaga: 
W przypadku zadziałania termowyłącznika dmuchawa może nadal pracować, jednak nastąpi spadek 
wydajności bariery temperaturowej kurtyny. W takiej sytuacji należy niezwłocznie wyłączyć 
urządzenie i przeprowadzić procedurę resetowania termowyłącznika.  

 Procedura  resetowania termowyłącznika: 
1. Odłącz źródło zasilania. 
2. Ustal, co było przyczyną  zadziałania termowyłącznika i usuń przyczynę. 

Uwaga: Czynność tą może wykonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. 
      3. Po krótkim czasie (potrzebnym do schłodzenie kurtyny) nastąpi aktywacja 
termowyłącznika, co umożliwi przywrócenie zasilania kurtyny i normalną pracę. 

 
 
8. Konserwacja 
 
 

Konserwacja polega na okresowym czyszczeniu lakierowanej powierzchni obudowy oraz kratek wlotowej i 
wylotowej powietrza. Czynności te można wykonywać tylko po odłączeniu napięcia zasilającego, przy 
zimnej obudowie,  z użyciem jakiegokolwiek detergentu, nie zawierającego jednak żadnego ścierniwa.  

 
 

9. Recykling 
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. 2015 poz. 1688) wyrób ten został oznaczony poniższym symbolem: 
 

 
 

Symbol ten oznacza, że zabrania się umieszczania zużytego wyrobu łącznie z innymi odpadami. Użytkownik 
tak oznaczonego sprzętu jest zobowiązany do oddania go po zakończeniu eksploatacji  podmiotowi 
zbierającemu zużyty sprzęt – wynika to z art. 35 i 36 w/w ustawy. Osobne gromadzenie i recykling tego typu 
odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczne  dla  zdrowia  i środowiska 
naturalnego. Gospodarstwo domowe i użytkownik spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego 
użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu poprzez przestrzeganie tych zasad. Wyrób nie zawiera 
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szczególnie niebezpiecznych substancji, określonych przepisami, ale potencjalne negatywne skutki odpadu 
dla środowiska i zdrowia ludzi wynikają z obecności w sprzęcie składników, które mogą w pewnych 
warunkach być niebezpieczne. Stanowią one zagrożenia dla wód powierzchniowych, ścieków, kanalizacji 
deszczowej i ogólnospławnej oraz powierzchni ziemi. Uwolnienie związków niebezpiecznych może 
negatywnie wpływać na organizm ludzki, przedostając się do niego poprzez łańcuch żywieniowy mogą 
uszkadzać system nerwowy, trawienny, wydalniczy, mogą mieć działanie rakotwórcze, a także mogą 
wpływać na zapis genetyczny.  
Informacje na temat punktów zbierania zużytego sprzętu można uzyskać w siedzibach władz lokalnych, w 
przedsiębiorstwach prowadzących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w miejscu 
zakupu niniejszego sprzętu. Masa sprzętu została podana na tabliczce znamionowej i opakowaniu. 
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10. Adresy dystrybutorów i punktów serwisowych  

WOJEWÓDZTWO FIRMA ADRES 

DOLNOŚLĄSKIE ELMIX- Wrocław 
ul. Solskiego 42/1A ,Wrocław, 

tel. 713371590 

KUJAWSKO  
POMORSKIE 

ELWAT- Bydgoszcz 
ul. Gdańska 55, Bydgoszcz, 

tel. 523224122 

KUJAWSKO  
POMORSKIE 

MARWAR- Toru ń ul. Nad Strug ą 6/19, Toruń, tel. 663762210 

LUBUSKIE OMEGA BUD- Zielona Góra 
ul. Strzelecka 24b, Zielona Góra, 

tel. 683245172  

LUBUSKIE INSEL- Gorzów Wielkopolski 
ul. Poznańska 21,Gorzów Wielkopolski, 

tel. 602648109 

ŁÓDZKIE  ŻAR- Łód ź ul. Henryka 18, Łódź, tel. 426402014 

MAŁOPOLSKIE  ELEKTROTERMIA- Kraków  ul. Mackiewicza 5, Kraków, tel. 124157522 

MAŁOPOLSKIE  LUX- SYSTEM- Zakopane  
ul. Szymony 25, Zakopane, 

tel. 182068257 

MAŁOPOLSKIE  
ELEC-TRICK Krzysztof 
Folwarski- Zakopane  

ul. Stefana Żeromskiego 6A, 34-500 Zakopane, tel. 
787232133, 

serwis@electrick.pl 

MAŁOPOLSKIE  MEGAEL- Tarnów  ul. Mościckiego 155,Tarnów, tel. 146300300 

MAZOWIECKIE  A-Z PROJEKT- Warszawa  
ul. Bartycka 26 (bud. Ekopan, pok. 121), Warszawa 

tel. 6097517272 

OPOLSKIE EKO-LIVE- Opole 
ul. Ligudy 6, Opole, 

tel. 774547907 

 OPOLSKIE KAMEX- Nysa 
ul. Batalionów Chłopskich 9, Nysa, 

tel. 77337973 

LUBELSKIE OSTERM- Lublin 
ul. Wertera 3c,  Lublin, 

tel. 815279930 

PODKARPACKIE TERMAR- Rzeszów 
ul. Magazynowa 2, Rzeszów, 

tel. 178731116 

ŚLĄSKIE 
ELEKTRO-BUD BIS- 

Częstochowa  
ul. Brze źnicka 42, Cz ęstochowa, 

tel. 343255685  

ŚLĄSKIE ELMAX- Katowice  
ul. Francuska 14, Katowice, 

tel. 322285083 

ŚLĄSKIE EKO INSTAL- Zabrze ul. Roosevelta 44, Zabrze, tel. 323760950 

ŚLĄSKIE VOLTAN Adam Nowak- Sosnowiec ul. Wysoka 12A, Sosnowiec, tel. 501457302  

ŚLĄSKIE PIRO  Marek Kamiński- Bytom ul. Edmunda Kokota 25, Bytom, tel. 607243143  

ŚLĄSKIE 
INSTALATORSTWO 

ELEKTRYCZNE- Tomasz 
Czauderna 

ul. Słowackiego 34b, Bielsko Biała, tel. 
605545226 

ŚWIĘTOKRZYSKIE KOPLEX- Kielce ul. Szczecińska 8, Kielce, tel. 502312805 

WARMIŃSKO  
MAZURSKIE 

LECH – CENTRUM- Olsztyn 
Dorotowo 399,  
tel. 516005131 

 
 
Uwaga: Adresy serwisowe aktualizowane są na bieżąco na stronie internetowej:  www.elektrotermia.com.pl.  
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt, tel. 123065210.  
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11.Warunki gwarancji 
 
1. W razie stwierdzenia uszkodzenia wyrobu Elektrotermia bezzwłocznie wykona naprawę gwarancyjną, ale 
nie później niż w terminie 30 dni po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego klienta. Na swoje zgłoszenie 
klient uzyska odpowiedź w terminie do 14 dni od daty otrzymania takiego zgłoszenia przez Elektrotermię, 
dystrybutora (sprzedawcę) lub autoryzowany punkt serwisowy. 
2. Ochrona gwarancyjna obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji na kurtynę 
powietrzną EKP  trwa 36 miesięcy od daty jej wydania klientowi. Dodatkowo wydłużona gwarancja 
obejmuje zainstalowane grzałki, ale nie dłużej niż 60 miesięcy – licząc od daty produkcji, wybitej na 
pancerzu grzałki. Gwarancja nie obejmuje towaru po 48 miesiącach od daty jego wyprodukowania (nie 
dotyczy elementów grzejnych). 
3. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z wpisaną datą sprzedaży (wydania) kurtyny Użytkownikowi, 
potwierdzoną podpisem sprzedawcy i pieczątką firmy sprzedającej.  
4. Gwarancja traci ważność w przypadku próby naprawy kurtyny w okresie gwarancyjnym przez osoby 
nieuprawnione, inne niż pracownicy autoryzowanych punktów serwisowych Elektrotermii,  instalatorzy lub 
inni pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami Elektrotermii. 
5. Kurtyna może być naprawiana w miejscu użytkowania, wskazanym przez klienta i w uzgodnionym 
terminie; klient powinien zapewnić miejsce i warunki do przeprowadzenia czynności naprawczych. Jeżeli 
uprawniony serwisant stwierdzi, że naprawa musi być dokonana w punkcie serwisowym, kurtyna jest 
odbierana od klienta i dostarczana po naprawie za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
6. Zakres i sposób naprawy określa gwarant. Ochrona gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych 
w instrukcji obsługi, do których Użytkownik jest zobowiązany oraz tych, które Użytkownik mógł i wykonał 
we własnym zakresie i na własny koszt (instalacja, sprawdzenie działania, konserwacja itp.). 
7. Gwarancja nie obejmuje: 

- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji, niezgodnej z przeznaczeniem i instrukcją 
  obsługi urządzenia; 
- uszkodzeń mechanicznych i chemicznych; 
- uszkodzeń wynikłych z działania sił zewnętrznych, np. przepięć w sieci zasilającej, wyładowań  
  atmosferycznych, itp.; 
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniego przechowywania; 

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia klient może wystąpić o wymianę wyrobu na nowy, jeśli po 
wykonaniu w okresie gwarancji niezbędnych napraw nadal będą występować w nim wady uniemożliwiające 
korzystanie.  Przez naprawę rozumie się czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia 
wady. Pojęcie „naprawy” nie obejmuje czynności związanych z instalacją, konserwacją sprzętu lub poprawą 
połączeń mechaniczno-elektrycznych. 
9. W przypadkach wezwania pracowników serwisu, wymienionych w punktach 6 i 7, koszty dojazdu i 
ewentualnych napraw pokrywa Użytkownik. Ponadto w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym 
przez pracownika, upoważnionego przez Elektrotermię, że zgłoszona awaria spowodowana jest przez 
zewnętrzne wady wykonawcze (w tym przepalenie się bezpiecznika w instalacji zewnętrznej, złe jej 
podłączenie lub spowodowanie zwarcia przez Użytkownika), Użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty za 
zrealizowaną interwencję. 
10. Maksymalne roszczenie gwarancyjne jest równe wartości zakupu urządzenia, zakwalifikowanego przez 
gwaranta do naprawy. Gwarant nie ponosi żadnych dalszych kosztów spowodowanych wadliwą pracą lub 
przestojem urządzenia. 
11. Widoczne błędy fabryczne będą objęte gwarancją tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie 10 dni od 
wydania ogrzewacza Użytkownikowi. 
12. W przypadku wymiany podzespołu kurtyny na nowy termin gwarancji dla niego będzie biegł w ramach 
gwarancji producenta danego podzespołu. Nie zmieni to terminu gwarancji całej kurtyny. 
13. Warunki gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach 
konsumenta, Dz. U. 2014, Poz. 827). 
14. W sprawach nieregulowanych powyższymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie 
unormowania prawne, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zapisy Ogólnych Warunków Sprzedaży 
Elektrotermii. 
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12. Karta gwarancyjna 
 
WYPEŁNIA PUNKT SPRZEDAŻY: 
 
Model (typ, moc)……………………………….…………………………………., 

 
nr urządzenia ………………………………………………………..…….……… 

 
Miejsce i data zakupu:      Pieczątka sprzedającego: 
 
 
 
 
………………………….. ……………              …………………..…………………. 

 

13. Karta napraw 
 

Rodzaj naprawy  Data, podpis, piecz ątka 

Naprawa 1   

Naprawa 2   

Naprawa 3   

Naprawa 4   

 


