Luftridåer
Allmänt
En luftridå fungerar som en
osynlig spärr mellan två
temperaturzoner. Luftridån
hjälper till att spara energi
och lindrar arbetsmiljöproblem med t.ex. kallras.
RMKs filosofi är och har
alltid varit att i första hand
spärra bort problemen med
kallras och värmeläckage.
Alla våra luftridåer är därför
utrustade med ett specialmunstycke och vår karaktäristiska smala utblåsspalt.
Det tillsammans med våra
trefasfläktar med hög tryckuppsättning och hög utblåshastighet innebär att vi
får en tunn luftspärr som
når ända ner till golvnivå.
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Produkter
En luftridå kan vara ovan–
eller sidoblåsande beroende på öppningens storlek,
öppningsfrekvens, lokalens
utformning och vilken typ
av verksamhet som bedrivs
i lokalen. Vi har luftridåer
för:
Entréer
Entré-Pelaren
Entré-Boxen Sidoblåsande
Entré-Boxen
Entré-Boxen Mini
Entré-Karusellen
Uteportar
Externt aggregat
Industriaggregat
Kylda torg
Luftridå för kylda torg
Kyl– och frysrum
Externt aggregat

Styrning
För att en luftridå ska fungera som det är tänkt och
ge den energibesparing
som eftersträvas är det
viktigt att välja rätt typ av
styrning. Vi arbetar nästan
uteslutande med frekvensstyrning i kombination med
en PLC, men det finns
även enklare styrningar.
Vår standardstyrcentral är
marknadens mest avancerade och är bl.a. som standard förberedd för Modbuskommunikation.

RMK är specialister på luftridåer och har drygt 20 års erfarenhet från
området. Till skillnad mot andra fabrikanter arbetar vi inte med standardprodukter, utan skräddarsyr varje luftridå efter de förutsättningar
som råder på platsen. Vår styrka ligger i att ta fram speciallösningar
tillsammans med VVS-konsulter, entreprenörer och slutkunder.

RMK som leverantör
 Våra luftridåer tillverkas i Sverige och
är anpassade för nordiska förhållanden. Produktutveckling i egen regi.

 Vi håller i kontakten med styr– och
rörinstallatör och säkerställer att
installationen blir korrekt.

 Vi anpassar varje luftridå utifrån förutsättningarna på plats.

 Efter montage besöker vi alla anläggningar personligen för injustering,
driftsättning och genomgång med
personalen.

 Vi levererar inte bara en luftridå, utan
ser till helheten med lägre energiförbrukning som mål.
 Tydliga och fullständiga offerter med
all information du behöver.
 Egna montörer ser till att montaget
utförs rätt och fackmannamässigt.

 Tydliga inplastade drift– och skötseltavlor placeras vid alla luftridåer.
 Omfattande dokumentationsstöd i
form av programtexter, vattenbatterikörningar, tydliga driftinstruktioner,
m.m.
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