
Porter & Rye

“Een warme omgeving is 
essentieel als we klanten 
willen aantrekken. We 
moesten een manier 
vinden om de koude wind 
tegen te gaan”
Mo Clark, 
vastgoedbeheerder bij Kained Holdings
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Toen Porter & Rye hun nieuwste eerstekeus 
steakrestaurant in Glasgow openden, verkoos 
eigenaar Kained Holdings een natuurlijke, rus-
tieke look. Maar de koude lucht die elke keer 
wanneer de deur werd geopend binnenstroom-
de, stond niet op het menu. Reznor werd ge-
vraagd een hvac-oplossing te leveren die tocht 
vermijdt en zorgt voor een aangename omge-
vingstemperatuur voor de klanten.

De specialiteit van Porter & Rye is dry-aged 
vlees van hoge kwaliteit met een klassieke 
cocktail erbij. Het restaurant beslaat de bega-
ne grond van een elegant Georgiaans gebouw 
aan Argyle Street, vlakbij het drukke West End. 
Het sfeervolle gebouw heeft ook een tussen-
verdieping. De locatie zelf is blootgesteld aan 
koude lucht, die langs de straat vanuit Kelvin-
grove Park naar de ingang wordt geleid.

De oplossing
Reznor heeft een luchtgordijn geleverd uit zijn 
AC Chassis-gamma. De elektrisch verwarmde 
CMS1000HE12-SM levert een krachtige neer-
waartse verwarmde luchtstroom en creëert zo 
een aangename omgeving voor het personeel 
en de klanten. Deze energie-efficiënte HVAC- 
oplossing vermindert het warmteverlies door 
een open deur met wel 80%.

Het AC Chassis-luchtgordijn is geschikt voor 
commerciële en retailtoepassingen. Het toe-
stel laat zich discreet plaatsen in verlaagde 
plafonds of boven deuropeningen. Kained 

Holdings, dat ook een Porter & Rye restaurant 
heeft in Edinburgh en een Lebowski’s bar in 
Glasgow, heeft er bewust voor gekozen om 
deze unit in het zicht te plaatsen.

De eigenaars wilden namelijk een industriële 
look die de bakstenen en het ijzerwerk perfect 
aanvult. Reznor heeft daarom de uitlaat en het 
rooster van het apparaat niet geverfd. Dit cre-
eerde niet alleen het gewenste stijleffect, maar 
zorgde er ook voor dat het aanpasbare rooster 
perfect bij de randloze glazen deur van het res-
taurant paste.

Mo Clark, vastgoedbeheerder bij Kained Hol-
dings, zei: “Een warme en welkome omgeving 
is essentieel als we klanten willen aantrekken 
en behouden. We moesten een manier vinden 
om de koude wind in Glasgow tegen te gaan.”

“Het luchtgordijn heeft dit probleem opgelost. 
We kunnen de wind niet stoppen, maar dankzij 
Reznors oplossing is er geen merkbaar effect 
op het comfort van de gasten wanneer ze het 
restaurant binnenkomen of verlaten. Het ap-
paraat is op zichzelf al energiezuinig, maar de 
centrale verwarming hoeft nu niet harder te 
werken om de insteltemperatuur te behouden. 
Dat zou anders de energierekening danig doen 
stijgen.”

Door de indeling van het metaalwerk en de 
structuur van de deur moest het luchtgordijn 
hoog worden geplaatst. Dit zorgde niet voor 

problemen, ook had het geen averechtse im-
pact op de effectiviteit van het systeem. De 
CMS1000HE12-SM is namelijk geschikt voor 
installaties tot vier meter ophanghoogte.

Om het energiebeheer te optimaliseren werd 
het luchtgordijn geïnstalleerd in combinatie met 
Reznors toonaangevende SmartElec afstands-
bediening. Met het Modbus protocol en digitale 
voelers kan het systeem nauwkeuriger worden 
geregeld waardoor eindgebruikers 40%-65% 
besparen op hun energiekosten.

Project
/  gemonteerd voor visuele impact
/  4 meter boven de deur geïnstalleerd

Technische gegevens
/  luchtgordijn AC Chassis CMS1000HE12-SM
/  kostenefficiënte hvac-oplossing die effectie-

ve barrière tegen de wind creëert
/  warmteverlies door deuren verminderd tot 

wel 80%
/  verschillende kleuren en afwerkingen voor 

een betere integratie in het interieur
/  krachtige unit, geschikt voor ophanghoogte 

tot 4 meter
/  geleverd met de eenvoudige SmartElec be-

diening voor een beter energiebeheer


