
Technical documentation
WATER HEATED AIR CURTAIN

MODELS:
REVENTON GROUP AERIS 100WN-1P
REVENTON GROUP AERIS 150WN-1P
REVENTON GROUP AERIS 200WN-1P

- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast  wyłączyć 
urządzenie i sprawdzić problem.

- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że odpowietrzenie 
wężownicy zostało wykonane prawidłowo. 

- Utrzymanie podgrzewania bez włączonego silnika wentylatora jest 
zabronione. 

- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy odłączyć zasilanie i 
sprawdzić problem. 

13. WARUNKI GWARANCJI

I.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała, 
Polska, zapewnia 24 miesięczny okres gwarancyjny niżej wymienionych 
produktów:

-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 100WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 150WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 200WN-1P

II. Gwarancja jest ważna na terenie Unii Europejskiej.

III. Warunki gwarancji obowiązują od daty zakupu towaru (data wystawienia 
dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia) lecz nie dłużej niż 30  
miesięcy od wydania urządzenia z magazynu Reventon Group Sp. z o.o.

IV. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie 
usuwane w terminie 14 dni roboczych. Serwis urządzeń dokonuje firma 
instalacyjna zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Części 
dostarcza dostawca Reventon Group Sp. z o.o. w okresie gwarancyjnym.

V. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego 
normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady poprzez złe 
składowanie, bądź niewłaściwy transport,

b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
-  niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja użytkowania, konserwacji,
- użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach 
(nadmierna wilgotność, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, 
nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione 
osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez 
dostawcę produktu, w sposób

VI. Wszelkie zmiany zapisów w Warunkach Gwarancji oraz ślady przeróbek 
lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych 
napraw poza serwisem dostawcy Reventon Group Sp. z o.o., a także 
użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, 
wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozje lub 
utlenianie, ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego 
powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.

VII. Warunkiem wykonania naprawy jest wysłanie do dostawcy podpisanej 
karty gwarancyjnej, dowodu zakupu produktu (kserokopia faktury) oraz 
poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

VIII. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej 
gwarancji przestaje ona obowiązywać.

IX. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na 
adres: Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała lub 
na adres mailowy: serwis@reventongroup.eu

X.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość 
dokonywania zmian w danych technicznych.
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1. INTRODUCTION
Thank you for purchasing Reventon Group air curtain. We would like to 
congratulate on good choice. Please read and save these instructions.

2. PRECAUTIONS
The buyer and the user of the device should read carefully the following 
instructions and proceed to the content recommendations. Proceeding due to 
the following instruction guarantees the correct usage and safety. In case of any 
doubts please contact the Reventon Group Sp. z o.o. The Supplier reserves the 
rights to make changes to the technical documentation without previous notice. 
The Supplier is not responsible for the damages which occur due to improper 
installation, not keeping the device in repair or using the device out of line. The 
installation should be carried out by the professional installers, who possess the 
qualifications to install these types of devices. The installers are responsible for 
making the installation as instructed in the technical data. Regulations and safety 
rules must be followed. During the installation, use, service and periodical 
inspections all regulations and safety rules must be followed. In case of 
unserviceable please plug out the device and contact with the authorized person 
or the Supplier. 

3. TRANSPORT
During the acceptance of goods it is needed to check the device in order to 
exclude any damages. During the transport it is needed to use the proper 
equipment, it is necessary to carry the device by two people. In case of any 
damages please fill in the damage report in presence of the Supplier or the 
carrier.

4. PACKAGE CONTENT

ź Air curtain
ź Operation and maintenance manual and warranty card

5. APPLICATION
Air curtains are widely installed at the entrances of supermarket, theater, 
meeting room, hotel, office , storage etc. They can reduce penetration of insects, 
outside dust, unconditioned air into a conditioned space by forcing an air stream 
over the entire entrance to create a comfortable environment for you. You can 
use it all year around. You can install it at a place with heating system and/or 
cooling system.

6. DIMENSIONS
Hole with welded-in M8 nut for haning installation. 
Note: the data are subjected to change without notice due to product's 
development.
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7. INSTALLATION

Must observe the following when installing air curtains:
- Please install it indoors at the place over the door. Don’t install the unit too low, 
no less than 2.3 meters from the ground. See Fig 1.

- 

- When the entrance is wider than the unit, it is recommended to install two or 
more units in parallel. In this case, provide 10-40mm gaps between the units. See 
Fig 3.

- 

- Hanging kit is not included. Please buy them to hang the air curtain to the ceiling. 
The product is designed hanging installation only.
- Always disconnect and tag power source before installing or servicing. Failure to 
disconnect power source can result in fire, shock or serious injury.
- Please install the unit from a stationary and secure part of the building structure 
to avoid shaking and ensure its security.
- Verify and ensure the rated voltage and frequency (please refer to the rating 
label) of the air curtain in compliance with the main supply.
- Do not cover the air inlet and air outlet of the air curtain when it is running.
- Routine maintenance must be done every year.
- Never use petrol, benzene, thinner or any other chemical for cleaning the unit.
- If power supply comes from socket, please use correct socket which the plug can 
fit properly. If connect the leads of power cord to the power supply directly 
without plug, please make sure the distance between contacts is 3mm at least.
- The heat source of the product is hot water. When no need heating, turn off the 
heat source to use it as an unheated air curtain.
- The max pressure resistance of the product: 1.8~2.0Mpa.
- Install it in indoors. Thermal insulation for the pipe must be done in winter to 
avoid the pipe crack because of severe cold.
- Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) in 
accordance with all applicable codes and standards.
- When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and 
other hidden utilities.

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY 
READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING 
TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT.

The distance between the ceiling and the top of the air curtain shall be at least 
50mm. See Fig2.

Don’t install the unit at a place where it is splashed by water, exposed to 
excessive steam, dust or explosive gas. See Fig 4.
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- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state 
speed control device.
- Repair and maintenance operations can only be performed by qualified 
personnel.

See Fig 6.

- If install it above ceiling, please purchase suitable pipes.

After the air curtain is fixed securely, connect water inlet and water outlet pipes (not 
p r o v i d e d )  t o  t h e  p r o d u c t .  P l e a s e  m a k e  s u r e  n o  a n y  w a t e r  l e a k a g e .  

8. ASSEMBLY
- Remove the plastic parts (if the screw is covered by the plastic parts – screw 
covers) and unscrew the fixing screws to remove the mounting plate from the 
back of the main body.

- If install on concrete wall or brick wall and any other hard wall, please refer to 
the installation dimensions to determine the positions where fixing screws. Fix 
the M8 expansion bolts in the wall. Leave at least 13-15mm of the expansion bolt 
outside the wall. 

-Install the main body. Set the main body onto the upper end of the mounting 
plate and clamp it as shown. 

NOTE: 
- Hanging installation only horizontally and vertically !
Must hang the product to a sturdy place.
Hanging kit is not included.
Please refer to the hanging installation dimension.
Hanging bolt in the product shall not be more
than 20mm long

ź  After the air curtain is fixed securely, connect water inlet and water outlet pipe 
(not provided) to the product. Please make sure no any water leakage.

ź  

Fig.5

Fig.613-15mm

Fig.9 

Diameter of pipe thread: 3/4 inch.
Note: the data are subjected to change without notice due to product development.

9. WIRING DIAGRAM

Fig. 7

Fig. 8
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NOTE: The terminals marked number 4 and 5 are used to connect the Normally 
Closed (NC) magnetic door contact / door switch which is packed with manual in a 
plastic bag. This installation is optional. It may control the air curtain on/off 
automatically when you open / close door. 

10. TECHNICAL DATA

230~50 230~50 230~50

 AERIS 100WN-1P AERIS 150WN-1P AERIS 200WN-1P
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21,9

24,1
37,1  
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E/ IP20 E/ IP20 E/ IP20

0,65

1,8~2,0

0,95

1,8~2,0

1,39

1,8~2,0

* According to parameters: water 90/60 °C and inlet air temperature 0°C

TECHNICAL DATA:
Code

Dimensions [mm]

Power supply voltage [V~Hz]

Motor power
[W]

 

Max Air Speed 
[m/s] 

aMax Air Flowximum 

aiw [m3/hr]

Noise [dB]

Weight net [kg]

Connection diameter [”]

Maximum water temperature [ºC]

Water flow [l/h]*

Heating 

capacity [kW]*

Class of isolation IP

Rated current [A]

Max pressure [mPa]*

- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast wyłączyć 
urządzenie i sprawdzić problem.

- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że odpowietrzenie 
wężownicy zostało wykonane prawidłowo. 

- Utrzymanie podgrzewania bez włączonego silnika wentylatora jest 
zabronione. 

- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy odłączyć zasilanie i 
sprawdzić problem. 

13. WARUNKI GWARANCJI

I.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała, 
Polska, zapewnia 24 miesięczny okres gwarancyjny niżej wymienionych 
produktów:

-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 100WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 150WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 200WN-1P

II. Gwarancja jest ważna na terenie Unii Europejskiej.

III. Warunki gwarancji obowiązują od daty zakupu towaru (data wystawienia 
dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia) lecz nie dłużej niż 30 
miesięcy od wydania urządzenia z magazynu Reventon Group Sp. z o.o.

IV. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie 
usuwane w terminie 14 dni roboczych. Serwis urządzeń dokonuje firma 
instalacyjna zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Części 
dostarcza dostawca Reventon Group Sp. z o.o. w okresie gwarancyjnym.

V. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego 
normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady poprzez złe 
składowanie, bądź niewłaściwy transport,

b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
-  niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja użytkowania, konserwacji,
- użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach 
(nadmierna wilgotność, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, 
nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione 
osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez 
dostawcę produktu, w sposób

VI. Wszelkie zmiany zapisów w Warunkach Gwarancji oraz ślady przeróbek 
lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych 
napraw poza serwisem dostawcy Reventon Group Sp. z o.o., a także 
użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, 
wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozje lub 
utlenianie, ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego 
powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.

VII. Warunkiem wykonania naprawy jest wysłanie do dostawcy podpisanej 
karty gwarancyjnej, dowodu zakupu produktu (kserokopia faktury) oraz 
poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

VIII. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej 
gwarancji przestaje ona obowiązywać.

IX. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na 
adres: Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała lub 
na adres mailowy: serwis@reventongroup.eu

X.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość 
dokonywania zmian w danych technicznych.



AIR FLOW 

H = 9m/s M = 8 m/s L = 7 m/s 

V=2250 m3/h V=2000 m3/h V=1750 m3/h 

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2

Model: 

REVENTON 

AERIS 

150WN-1P
°C kW l/h kPa °C °C kW l/h kPa °C °C kW l/h kPa °C 

0 26.1 1150 22.7 36.5 

 

0 24.1 1062 19.6 38.5 0 21.9 968 16.6 40.5 

5 24.4 

 

1078 20.2 39.5 5 22.6 996 17.5 

 

41.0 

 

5 20.6 908 14.8 43.0 

10 22.8 

 

1006 17.8 42.0 

 

10 21.1 930 15.4 

 

43.5 

 

10 19.2 847 13.0 45.5 

15 21.1 933 15.5 44.5 15 19.5 862 13.4 46.0 15 17.8 786 11.4 47.5 

Tw1/Tw2 = 

90/70oC 

20 19.5 860 13.4 

 

47.0 20 18.0 

 

794 11.6 48.5 20 16.4 724 9.8 50.0 

0 22.5 988 17.7 

 

31.5 

 

0 20.8 

 

912 15.3 33.0 0 18.9 832 13.0 35.0 

5 20.8 916 15.4 

 

34.5 5 19.3 

 

846

 

13.4 35.5 5 17.6 772 11.3 37.5 

10 19.2 843 13.3 37.0 10 17.7 779 11.5 38.0 10 16.2 710 9.8 40.0 

15 17.5 770 11.3 

 

39.5 15 16.2 

 

712 9.8 40.5 15 14.8 649 8.3 42.0 

Tw1/Tw2 = 

80/60oC 

20 15.8 696 9.4 42.0 20 14.6 

 

643 8.2 43.0 20 13.4 587 6.9 44.5 

0 18.9 826 13.2 26.5 0 17.5 764 11.5 28.0 0 15.9 696 9.7 29.5 

5 17.2 754 11.2 

 

29.0 5 15.9 

 

697

 

9.8 30.5 5 14.5 636 8.3 32.0 

10 15.6 681 9.4 

 

32.0 

 

10 14.4 

 

630 8.1 

 

33.0 10 13.1 574 6.9 34.0 

15 13.9 608 7.6 34.5 15 12.8 

 

562 6.6 35.5 15 11.7 512 5.6 36.5 

Tw1/Tw2 = 

70/50oC 

20 12.2 533 6.0 37.0 20 11.3 493 5.2 38.0 20 10.3 449 4.5 39.0 

0 15.3 666 9.3 

 

21.5 0 14.1 

 

615

 

8.1 22.5 0 12.9 561 6.9 24.0 

5 13.6 593 7.6 

 

24.0 

 

5 12.6 

 

548 6.6 

 

25.0 5 11.5 500 5.6 26.0 

10 11.9 519 6.0 26.5 10 11.0 

 
480 5.2 27.5 10 10.0 438 4.4 28.5 

15 10.2 445 4.5 29.5 15 9.4 411 4.0 30.0 15 8.6 375 3.4 31.0 

Tw1/Tw2 = 

60/40oC 

20 8.5 368 3.3  32.0 20 7.8 341  2.8 32.5 20 7.1 311 2.4 33.0 

REVENTON AERIS 100WN-1P

AIR FLOW 

H = 9m/s M = 8m/s L = 7m/s 

V=1500 m3/h V=1350 m3/h V=1150 m3/h 

Tp1

 

PT Qw ∆pw

 

Tp2

 

Tp1 PT Qw ∆pw Tp2 Tp1 PT Qw ∆pw Tp2

Model: 

REVENTON 

AERIS 

100WN-1P
°C kW l/h kPa °C °C kW l/h kPa

 

°C °C kW l/h kPa °C 

0 17.0 749 21.3 36.0 0 15.8 698 18.8 37.5 0 14.2 625 15.4 40.0 

5 15.9 703 19.0 

 

38.5 5 14.8 

 

655

 

16.7 40.0 5 13.3 587 13.7 42.5 

10 14.9 655 16.7 

 

41.0 10 13.8 

 

611

 

14.7 42.5 10 12.4 547 12.1 45.0 

15 13.8 608 14.6 44.0 15 12.8 566 12.9 45.0 15 11.5 507 10.5 47.0 

Tw1/Tw2 = 

90/70oC 

20 12.7 560 12.6 

 

46.5 20 11.8 

 

522

 

11.1 47.5 20 10.6 467 9.1 49.5 

0 14.6 643 16.7 

 

31.0 0 13.6 599

 

14.7 32.5 0 12.2 537 12.0 34.5 

5 13.6 596 14.5 

 

33.5 5 12.7 556

 

12.8 35.0 5 11.3 498 10.5 37.0 

10 12.5 549 12.5 36.5 10 11.6 512 11.0 37.5 10 10.4 458 9.1 39.5 

15 11.4 501 10.6 

 

39.0 15 10.6 467

 

9.4 40.0 15 9.5 418 7.7 41.5 

Tw1/Tw2 = 

80/60oC 

20 10.3 453 8.9 

 

41.5 20 9.6 422

 

7.8 42.5 20 8.6 378 6.4 44.0 

0 12.3 538 12.5 26.0 0 11.5 501 11.0 27.0 0 10.3 449 9.0 29.0 

5 11.2 491 10.6 28.5 5 10.5 457 9.3 29.5 5 9.4 410 7.7 31.5 

10 10.1 443 8.8 

 

31.5 10 9.4 

 

413

 

7.8 32.0 10 8.5 370 6.4 33.5 

15 9.0 395 7.2 

 

34.0 15 8.4 

 

368

 

6.3 35.0 15 7.5 330 5.2 36.0 

Tw1/Tw2 = 

70/50oC 

20 7.9 346 5.7 36.5 20 7.4 323 5.0 37.5 20 6.6 289 4.1 38.5 

0 9.9 432 8.8 21.0 0 9.3 403 7.8 22.0 0 8.3 361 6.4 23.5 

5 8.8 385 7.1 23.5 5 8.2 359 6.3 24.5 5 7.4 322 5.2 26.0 

10 7.7 337 5.6 26.5 10 7.2 314 5.0 27.0 10 6.5 282 4.1 28.0 

15 6.6 288 4.3 29.0 15 6.2 269 3.8 29.5 15 5.5 241 3.1 30.5 

Tw1/Tw2 = 

60/40oC 

20 5.5 238 3.1 31.5 20 5.1 222 2.7 32.0 20 4.6 199 2.2 32.5 

TECHNICAL PARAMETERS HEATING

V – Air volume 

PT – Heating capacity 

Tp1 – Inlet air temperature 

Tp2 – Outlet air temperature 

Tw1 – Inlet water temperature 

Tw2 – Outlet water temperature 

Qw – Water flow rate 

∆pw– Pressure drop of water 

The specifications are subject to change without notice due to product development.

V – Air volume 

PT – Heating capacity 

Tp1 – Inlet air temperature 

Tp2 – Outlet air temperature 

Tw1 – Inlet water temperature 

Tw2 – Outlet water temperature 

Qw – Water flow rate 

∆pw– Pressure drop of water 

The specifications are subject to change without notice due to product development.

REVENTON AERIS 150WN-1P

- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast wyłączyć 
urządzenie i sprawdzić problem.

- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że odpowietrzenie 
wężownicy zostało wykonane prawidłowo. 

- Utrzymanie podgrzewania bez włączonego silnika wentylatora jest 
zabronione. 

- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy odłączyć zasilanie i 
sprawdzić problem. 

13. WARUNKI GWARANCJI

I.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała, 
Polska, zapewnia 24 miesięczny okres gwarancyjny niżej wymienionych 
produktów:

-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 100WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 150WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 200WN-1P

II. Gwarancja jest ważna na terenie Unii Europejskiej.

III. Warunki gwarancji obowiązują od daty zakupu towaru (data wystawienia 
dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia) lecz nie dłużej niż 30 
miesięcy od wydania urządzenia z magazynu Reventon Group Sp. z o.o.

IV. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie 
usuwane w terminie 14 dni roboczych. Serwis urządzeń dokonuje firma 
instalacyjna zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Części 
dostarcza dostawca Reventon Group Sp. z o.o. w okresie gwarancyjnym.

V. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego 
normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady poprzez złe 
składowanie, bądź niewłaściwy transport,

b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
-  niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja użytkowania, konserwacji,
- użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach 
(nadmierna wilgotność, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, 
nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione 
osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez 
dostawcę produktu, w sposób

VI. Wszelkie zmiany zapisów w Warunkach Gwarancji oraz ślady przeróbek 
lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych 
napraw poza serwisem dostawcy Reventon Group Sp. z o.o., a także 
użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, 
wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozje lub 
utlenianie, ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego 
powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.

VII. Warunkiem wykonania naprawy jest wysłanie do dostawcy podpisanej 
karty gwarancyjnej, dowodu zakupu produktu (kserokopia faktury) oraz 
poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

VIII. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej 
gwarancji przestaje ona obowiązywać.

IX. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na 
adres: Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała lub 
na adres mailowy: serwis@reventongroup.eu

X.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość 
dokonywania zmian w danych technicznych.



AIR FLOW 

H = 9m/s M = 8m/s L = 7m/s 

V=3250 m3/h V=2850 m3/h V=2550 m3/h 

Tp1

 

PT Qw ∆pw

 

Tp2

 

Tp1

 

PT Qw ∆pw

 

Tp2

 

Tp1

 

PT Qw ∆pw Tp2

Model: 

REVENTON 

AERIS 

200WN-1P

 
°C kW l/h kPa

 

°C °C kW l/h kPa

 

°C °C kW l/h kPa °C 

0 37.1 

 

1638

 

53.5 

 

36.5 

 

0 34.0 

 

1498

 

45.4 

 

38.5 

 

0 31.4 1386 39.4 40.5 

5 34.8 

 

1538

 

47.6 

 

39.5 

 

5 31.9 

 

1406

 

40.5 

 

41.0 

 

5 29.5 1301 35.1 43.0 

10 32.5 

 

1436

 

42.0 

 

42.0 

 

10 29.8 

 

1313

 

35.7 

 

43.5 

 

10 27.5 1215 31.0 45.0 

15 30.2 

 

1333

 

36.7 

 

44.5 

 

15 27.6 

 

1219

 

31.2 

 

46.0 

 

15 25.6 1128 27.1 47.5 

Tw1/Tw2 = 

90/70oC 

20 27.9 

 

1229

 

31.7 

 

47.0 

 

20 25.5 

 

1125

 

26.9 

 

48.5 

 

20 23.6 1040 23.4 50.0 

0 32.1 

 

1411

 

41.9 

 

31.5 

 

0 29.4 

 

1290

 

35.6 

 

33.5 

 

0 27.2 1194 30.9 35.0 

5 29.8 

 

1310

 

36.6 

 

34.5 

 

5 27.3 

 

1198

 

31.1 

 

36.0 

 

5 25.2 1108 27.0 37.5 

10 27.5 

 

1207

 

31.6 

 

37.0 

 

10 25.1 

 

1105

 

26.9 

 

38.5 

 

10 23.3 1022 23.3 40.0 

15 25.1 

 

1104

 

26.8 

 

39.5 

 

15 23.0 

 

1010

 

22.9 

 

41.0 

 

15 21.3 935 19.9 42.0 

Tw1/Tw2 = 

80/60oC 

20 22.8 

 

1000

 

22.4 

 

42.0 

 

20 20.8 

 

915

 

19.1 

 

43.5 

 

20 19.3 847 16.6 44.5 

0 27.1 

 

1185

 

31.5 

 

26.5 

 

0 24.8 

 

1084

 

26.8 

 

28.0 

 

0 22.9 1003 23.3 29.5 

5 24.8 

 

1084

 

26.8 

 

29.5 

 

5 22.7 

 

991

 

22.8 

 

30.5 

 

5 21.0 917 19.8 32.0 

10 22.4 

 

981

 

22.4 

 

32.0 

 

10 20.5 

 

897

 

19.1 

 

33.0 

 

10 19.0 830 16.6 34.5 

15 20.0 

 

877

 

18.2 

 

34.5 

 

15 18.3 

 

802

 

15.6 

 

35.5 

 

15 17.0 743 13.6 36.5 

Tw1/Tw2 = 

70/50oC 

20 17.6 772 14.6 37.0 20 16.1 706 12.4 38.0 20 14.9 654 10.8 39.0 

0 22.0 961 22.4 22.0 0 20.2 879 19.1 23.0 0 18.7 813 16.6 24.0 

5 19.7 859 18.3 24.5 5 18.0 786 15.6 25.5 5 16.7 727 13.6 26.5 

10 17.3 755 14.5 27.0 10 15.9 691 12.4 28.0 10 14.7 639 10.8 29.0 

15 14.9 650 11.1 29.5 15 13.6 595 9.5 30.5 15 12.6 550 8.3 31.0 

Tw1/Tw2 = 

60/40oC 

20 12.5 543 8.1 32.0 20 11.4 497 6.9 33.0 20 10.6 460 6.0 33.5 

12. MAINTENANCE AND CLEANING

A. Any service is to be performed only by qualified personnel who are familiar 
with local codes and regulations and are experienced with this type of product. 

B. Always unplug or disconnect the appliance from the power supply before 
installation, servicing or cleaning the unit.

C. Never use petrol, benzene, thinners or any other chemicals for cleaning the 
unit.

D. Don’t allow water or any liquid to enter the motor.

E. Use the unit at the rated voltage and frequency indicated on the rating label.

- Routine maintenance must be done every year, clean the dust on the heat 
exchanger and other parts, keep them clean.

- Plastic parts should be cleaned with mild soap water.

- Dry the case with a soft dry cloth before operating the unit.

- Please choose proper piping according to the type of heat source. The pipe must 
be thermal insulated. When using hot water as heat source, the upper one is 
water outlet and the lower one is water inlet. Install automatic discharge valve at 
the place of water outlet or the highest place of main pipe.

- When using hot water as heat source, the water must be soft water.

- The device does not consist of the anti-frost protection. The temperature in the 
room should not go below 0°C. In such case please empty the device out of water.

- If any abnormality happens, turn off the product immediately and check the 
problem.

- Before turning on the device, make sure that the vent hose is correct.

- Keeping the heating when  the fan's engine is not running  is prohibited.

WARNING:

WARNING:

11. OPERATING INSTRUCTIONS  

11.1 Connect power to the unit.

11.2. Press the [on/off] button on the air curtain to turn it on at default high speed or 
turn it off. Press the button [H] / [L] to select suitable speed, button [L] - Low speed, 
[H] - High speed. You can also press the [on/off] button on the remote control to turn 
on the air curtain at default high speed, press it again to switch the unit to low speed, 
and press again to turn it off.

The temperature of the blower air is controlled by the user’s heating system.

INDOOR OUTDOOR

ROOM WITH COOLING ROOM WITH HEATING

PREVENT AGAINST 
SMELL AND INSECT

INDOOR OUTDOOR

INDOOR OUTDOOR

The specifications are subject to change without notice due to product development.

V – Air volume 

PT – Heating capacity 

Tp1 – Inlet air temperature 

Tp2 – Outlet air temperature 

Tw1 – Inlet water temperature 

Tw2 – Outlet water temperature 

Qw – Water flow rate 

∆pw– Pressure drop of water 

REVENTON AERIS 200WN-1P 
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast  wyłączyć 
urządzenie i sprawdzić problem.

- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że odpowietrzenie 
wężownicy zostało wykonane prawidłowo. 

- Utrzymanie podgrzewania bez włączonego silnika wentylatora jest 
zabronione. 

- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy odłączyć zasilanie i 
sprawdzić problem. 

13. WARUNKI GWARANCJI

I.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała, 
Polska, zapewnia 24 miesięczny okres gwarancyjny niżej wymienionych 
produktów:

-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 100WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 150WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 200WN-1P

II. Gwarancja jest ważna na terenie Unii Europejskiej.

III. Warunki gwarancji obowiązują od daty zakupu towaru (data wystawienia 
dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia) lecz nie dłużej niż 30  
miesięcy od wydania urządzenia z magazynu Reventon Group Sp. z o.o.

IV. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie 
usuwane w terminie 14 dni roboczych. Serwis urządzeń dokonuje firma 
instalacyjna zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Części 
dostarcza dostawca Reventon Group Sp. z o.o. w okresie gwarancyjnym.

V. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego 
normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady poprzez złe 
składowanie, bądź niewłaściwy transport,

b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
-  niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja użytkowania, konserwacji,
- użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach 
(nadmierna wilgotność, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, 
nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione 
osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez 
dostawcę produktu, w sposób

VI. Wszelkie zmiany zapisów w Warunkach Gwarancji oraz ślady przeróbek 
lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych 
napraw poza serwisem dostawcy Reventon Group Sp. z o.o., a także 
użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, 
wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozje lub 
utlenianie, ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego 
powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.

VII. Warunkiem wykonania naprawy jest wysłanie do dostawcy podpisanej 
karty gwarancyjnej, dowodu zakupu produktu (kserokopia faktury) oraz 
poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

VIII. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej 
gwarancji przestaje ona obowiązywać.

IX. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na 
adres: Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała lub 
na adres mailowy: serwis@reventongroup.eu

X.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość 
dokonywania zmian w danych technicznych.



- In case of any irregularities, disconnect the power and check the problem.

13. TERMS OF WARRANTY

I. Reventon Group Sp. z o.o. [Ltd. ] 3B Montażowa Street , 43-300 Bielsko-Biała, 
Poland, is the supplier of the following devices:

- Water heated air curtain REVENTON GROUP AERIS 100WN-1P
- Water heated air curtain REVENTON GROUP AERIS 150WN-1P
- Water heated air curtain REVENTON GROUP AERIS 200WN-1P

The warranty is valid for 24 months.

II. Warranty is valid in the European Union.

III. The terms of warranty are valid from purchasing the device (the date issuing a 
document confirming the purchase of the device) but not further than 30 months 
from leaving the producer’s warehouse.

IV. The defects revealed during the warranty period will be removed free of 
charge in 14 working days. The service will be done by the installation company 
due to the terms of included in warranty card. The elements will be supplied by 
the Reventon Group producer during the warranty period.

V. Warranty does not cover the parts of the device subject to normal 
maintenance and the cases as below:

a) Mechanical defects, damages from the impact of the improper transportation 
or damages through improper storage.

b) Defects through:
- improper usage and service;
- using the device in the improper conditions (too high humidity, too high or 
too low temperature, impact of the surrounding, sun etc.) ;
- modified equipment that has been modified or repaired without written 
agreement of the producer;
- connecting additional equipment, which is not recommended by the 
producer or inconsistent with the technical documentation;
- improper power supply.

c) Elements which wear and tear such as discolor or using.

VI. All changes in record in the warranty terms or any constructive 
modifications, independent service outside the Reventon Group service or 
use, uncaring, makes the warranty not valid.

VII. To obtain the service it is needed to send to the producer warranty card 
with the signature, document confirming the purchase, (copy of the invoice) 
and correctly filled the warranty form.

VIII. Not following to any of warranty regulations makes the warranty not 
valid. All correspondence, returns, complains should be send to the following 
address: Reventon Group Sp. z o.o. 3B Montażowa Street, 43-300 Bielsko-
Biała, Poland or e-mail: 

The producer reserves the rights to make changes to the technical 
documentation without previous notice.

serwis@reventongroup.eu

- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast  wyłączyć 
urządzenie i sprawdzić problem.

- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że odpowietrzenie 
wężownicy zostało wykonane prawidłowo. 

- Utrzymanie podgrzewania bez włączonego silnika wentylatora jest 
zabronione. 

- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy odłączyć zasilanie i 
sprawdzić problem. 

13. WARUNKI GWARANCJI

I.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała, 
Polska, zapewnia 24 miesięczny okres gwarancyjny niżej wymienionych 
produktów:

-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 100WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 150WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 200WN-1P

II. Gwarancja jest ważna na terenie Unii Europejskiej.

III. Warunki gwarancji obowiązują od daty zakupu towaru (data wystawienia 
dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia) lecz nie dłużej niż 30  
miesięcy od wydania urządzenia z magazynu Reventon Group Sp. z o.o.

IV. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie 
usuwane w terminie 14 dni roboczych. Serwis urządzeń dokonuje firma 
instalacyjna zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Części 
dostarcza dostawca Reventon Group Sp. z o.o. w okresie gwarancyjnym.

V. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego 
normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady poprzez złe 
składowanie, bądź niewłaściwy transport,

b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
-  niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja użytkowania, konserwacji,
- użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach 
(nadmierna wilgotność, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, 
nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione 
osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez 
dostawcę produktu, w sposób

VI. Wszelkie zmiany zapisów w Warunkach Gwarancji oraz ślady przeróbek 
lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych 
napraw poza serwisem dostawcy Reventon Group Sp. z o.o., a także 
użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, 
wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozje lub 
utlenianie, ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego 
powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.

VII. Warunkiem wykonania naprawy jest wysłanie do dostawcy podpisanej 
karty gwarancyjnej, dowodu zakupu produktu (kserokopia faktury) oraz 
poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

VIII. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej 
gwarancji przestaje ona obowiązywać.

IX. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na 
adres: Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała lub 
na adres mailowy: serwis@reventongroup.eu

X.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość 
dokonywania zmian w danych technicznych.



Warranty card

Reventon Group [Ltd.] 3B Montazowa Street, 43-300 Bielsko-Biała, Poland

- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast  wyłączyć 
urządzenie i sprawdzić problem.

- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że odpowietrzenie 
wężownicy zostało wykonane prawidłowo. 

- Utrzymanie podgrzewania bez włączonego silnika wentylatora jest 
zabronione. 

- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy odłączyć zasilanie i 
sprawdzić problem. 

13. WARUNKI GWARANCJI

I.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała, 
Polska, zapewnia 24 miesięczny okres gwarancyjny niżej wymienionych 
produktów:

-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 100WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 150WN -1P
-Kurtyna powietrzna wodna  REVENTON GROUP AERIS 200WN-1P

II. Gwarancja jest ważna na terenie Unii Europejskiej.

III. Warunki gwarancji obowiązują od daty zakupu towaru (data wystawienia 
dokumentu potwierdzającego zakup urządzenia) lecz nie dłużej niż 30  
miesięcy od wydania urządzenia z magazynu Reventon Group Sp. z o.o.

IV. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą bezpłatnie 
usuwane w terminie 14 dni roboczych. Serwis urządzeń dokonuje firma 
instalacyjna zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Części 
dostarcza dostawca Reventon Group Sp. z o.o. w okresie gwarancyjnym.

V. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości produktu spowodowanego 
normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady poprzez złe 
składowanie, bądź niewłaściwy transport,

b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
-  niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja użytkowania, konserwacji,
- użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach 
(nadmierna wilgotność, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, 
nasłonecznienie, itp.),
- samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione 
osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
- podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez 
dostawcę produktu, w sposób

VI. Wszelkie zmiany zapisów w Warunkach Gwarancji oraz ślady przeróbek 
lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych produktu oraz samodzielnych 
napraw poza serwisem dostawcy Reventon Group Sp. z o.o., a także 
użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, 
wystawianiem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozje lub 
utlenianie, ujawnione w trakcie wykonywania serwisu gwarancyjnego 
powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.

VII. Warunkiem wykonania naprawy jest wysłanie do dostawcy podpisanej 
karty gwarancyjnej, dowodu zakupu produktu (kserokopia faktury) oraz 
poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego.

VIII. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków niniejszej 
gwarancji przestaje ona obowiązywać.

IX. Wszelka korespondencja, zwroty, reklamacje, powinny być kierowane na 
adres: Reventon Group Sp. z o.o. ul. Montażowa 3b, 43-300 Bielsko-Biała lub 
na adres mailowy: serwis@reventongroup.eu

X.Dostawca Reventon Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość 
dokonywania zmian w danych technicznych.
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