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Wat gebeurt er 
eigenlijk bij u in 
de deuropening?

Vanuit commercieel oogpunt zet u, als winkelier, vaak de deuren uitnodigend open om zodoende meer ‘traffic’ in de winkel 
te genereren. Vooral bij lagere buitentemperaturen wil dit nog wel eens voor problemen zorgen, zelfs bij toepassing van een 
luchtgordijn. Biddle heeft hiervoor dé oplossing in huis: het automatische CA2 luchtgordijn. Voor u, als winkelier, heeft dat drie 
voordelen. Uw personeel hoeft zich niet druk te maken om het luchtgordijn, een comfortabel binnenklimaat blijft gewaarborgd 
en u bespaart ten opzichte van een conventioneel luchtgordijn heel veel energie. 

OpEN dEuR zONdER 
LucHTGORdIjN
Als we het hebben over problemen door 
een open deur, moet vooral worden 
gedacht aan koude- en/of tochtklachten. Bij 
een openstaande deur zonder luchtgordijn 
zal door het aanwezige temperatuurverschil 
tussen binnen en buiten een luchtstroming 
ontstaan, vaak in twee richtingen (zie figuur 
1). De warme lucht ontsnapt bovenin de 
deuropening naar buiten en van buitenaf 
stroomt koude lucht naar binnen.

Hierdoor ontstaat een onprettig binnenkli-
maat, waardoor uw personeel gaat klagen 
of zelfs ziek wordt en klanten minder lang 
dan gewenst in uw winkel verblijven. Naast 
deze vervelende klimaatklachten moet u 
ook nog eens de torenhoge energienota’s 
betalen, omdat alle duur verwarmde bin-
nenlucht zonder belemmering naar buiten 
stroomt (zie figuur 1).

OpEN dEuR MET NIET GOEd 
wERKENd LucHTGORdIjN
Het luchtgordijn wordt vaak ’s ochtends, 
afhankelijk van de buitentemperatuur, op 
een bepaalde stand gezet, waarbij er gedu-
rende de dag niet meer naar om wordt 
gekeken. De omstandigheden veranderen 
echter gedurende de dag, waardoor het 
luchtgordijn onbedoeld te warm, te koud of 
in een te hoog of te laag toerental draait (zie 
figuur 2 en 3). Hierdoor verspilt u onbewust 
veel energie (zie figuur 2 en 3).

OpEN dEuR MET AuTOMATIScH 
BIddLE LucHTGORdIjN
De situatie, zoals hierboven omschreven, 
kan eenvoudig worden voorkomen door toe-
passing van het Biddle comfort-luchtgordijn, 
model CA2. Een optimaal ingesteld luchtgor-
dijn (zie figuur 4) zuigt binnenlucht aan en 
herleidt deze lucht terug de winkel in, met 
hoge energiebesparingen tot gevolg. 

Biddle luchtgordijnen onderscheiden zich 
door het hoge scheidingsrendement (94%), 
lage geluidsniveau en de hoge kwaliteit. Bij 
Biddle begrijpen wij dat uw winkelperso-
neel de volledige focus heeft op de verkoop 
en haar klanten en niet op het binnen-
klimaat en het bijbehorende luchtgordijn. 
Het CA2 luchtgordijn regelt dan ook alles 
automatisch voor u. Deze regeling reageert 
continu en automatisch op alle wisselende 
omstandigheden rondom de deuropening. 
Qua terugverdientijd is het luchtgordijn, 
model CA2, een zeer interessante optie.

juISTE SELEcTIE EN INSTALLATIE
Uiteraard begint de aanschaf van een der-
gelijk luchtgordijn met de selectie van het 
juiste luchtgordijn. Het luchtgordijn moet 
geschikt zijn voor de situatie, hierbij moet u 
denken aan deurafmetingen en de omstan-
digheden ter plaatse. Naast een juiste 
selectie is ook van groot belang dat het 
luchtgordijn op de juiste wijze boven de 
deur wordt gemonteerd, dit is natuurlijk het 
werk van de installateur. Als dan het goed 
geselecteerde Biddle luchtgordijn op een 
correcte manier is gemonteerd, dan zorgt 
uw installateur voor de juiste instellingen 
via het speciaal ontwikkelde touchscreen 
bedieningspaneel. U kunt eventueel later 
zelf nog de comfortbehoefte aanpassen, 
maar verder wordt alles automatisch voor u 
geregeld.                        ❚

Figuur 1, luchtstroming in deurope-
ning zonder luchtgordijn

Figuur 2, te warm en te zwak inge-
steld luchtgordijn

Figuur 3, te koud en te sterk ingesteld 
luchtgordijn.

Figuur 4, luchtstroming in deuropening 
met optimaal ingesteld luchtgordijn

Hoeveel energie bespaart u met een CA2-luchtgordijn?
Met de keuze voor dit automatische CA2-luchtgordijn bespaart u veel energie. Maar hoeveel 
bedraagt de besparing nu precies? Hieronder een voorbeeld: 
Deurhoogte:    2.5 m
Deurbreedte:    2.0 m
Binnentemperatuur:  21 ºC

In deze berekening is van het volgende uitgegaan: de winkel met open deuren bevindt 
zich op een hoeklocatie. Daarnaast is de CA2 aangesloten op CV-installatie en de deur is 
negen uren per dag, zes dagen in de week geopend. Door toepassing van de CA2 met 
automatische regeling is deze besparing tot 75% hoger dan bij een handmatig bediend 
conventioneel luchtgordijn. Dit omdat de CA2 altijd correct staat ingesteld.

Uw jaarlijkse besparing:
€ 2829>

Bent u benieuwd naar uw energiebesparing? 

Kijk dan op www.biddle.nl en klik op het ener-

giebesparingslogo of bel voor een afspraak 

met één van onze retail specialisten. 


