
PLYNOVÁ CLONA 
KONDENZAČNÍ BARERA K

Vertikální provedení  

PROČ ZVOLIT VRATOVOU CLONU BARERA K

Účinnost 98% až 108%

Nízká spotřeba plynu 4.77 m3/h

Horký vzduch do 40 s

Vysoký průtok vzduchu při vysoké ΔT +28° C

NÁSKOK V TECHNOLOGII

S plynovým ohřevem kondenzační účinnost 108%
Jedinečný poměr hodnot: teplotní spád 28°C / dostatečný průtok vzduchu 14 m/s / dofuk 
Možná kombinace plynové a tlakové clony v jednom celku
Ověřená třetí generace prodávaná v Evropě
Příjemná teplota vzduchu na výdechu ∆T 28 °C 
Rovnoměrný proud tlakového vzduchu až 8.000m3/h 
Inteligentní řídicí systém s komunikací Modbus 
Model BARERA K 50 kW (6.000m3/h)

Podle zkušeností je možná návratnost kondenzační clony do 3 let 
zvláště oproti levným jednoduchým výrobkům s  permanentním 
natápěním výměníku.

Velká plocha výměníku 
= vysoký užitý výkon

Konstrukce plynové clony je konstruována s velmi rychlým 
nástupem ohřívaného vzduchu. Barera GAS  a Barera K mají 
výrazně nižší spotřebu plynu v provozu než plynové clony s 
permanentním ohřevem výměníku s tzv. provozem „stand by“. 
Výraznou výhodou clon Barera je nekompromisní kvalita, 
příjemná teplota na výdechu z clony a nízká spotřeba plynu.
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NÁSKOK V TECHNOLOGII

max min
Jmenovitý tepelný příkon kW 50 14
Jmenovitý tepelný výkon kW 44.1 8.2
Účinnost % 98 108
∆T °C pro vzduch °C 24 8
Max spotřeba plynu G20 zemní plyn (15°C/20 mbar) m3/h
Max spotřeba plynu G31 propan (15°C/37 mbar) kg/h
Průtok vzduchu při 15°C m3/h
Průměr axiálního ventilátoru mm
Otáčky ventilátoru ot./m
Ø odkouření mm
Ø připojení plynu / Připojovací tlak G20/G31 "/mbar
Napájecí napětí
Elektrický příkon W
Objem vody/glykolu (-15°C) L
Provozní teplota °C
Maximální průtok kondenzátu l/h
Instalační výška m 6 3
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1/2"/ 20-50 / 28-50
230V - 50Hz

Výměník

Regulace

Kondenzační 
plynový výměník

Úsporný premixový plynový hořák 
Osvědčená konstrukce 3. generace 
Velmi nízké emise s třídou NOx 5
Modulace 100 - 20%

Inteligentní řídící systém s komunikací Modbus 
Osvědčená konstrukce s dlouhou životností  
Nízké provozní náklady

Digitální autodiagnostika
Individuální regulace každé jednotky 
Přesná směrová tryska na výstupu vzduchu z 
difuzoru

Nejlepší řešení pro často 
otevíraná vrata, kde clona 
topí s denním provozem. 

*zamezíme průniku
studeného vzduchu z
venkovního prostředí

*zvýšíme tepelnou
pohodu u vrat
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Až  108%

Důvod vysoké kvality - dvojnásobný průtok vzduchu při vysoké ΔT a 
vyšším výkonu oproti levným clonám. 

Výsledek je funkční clona spokojený klient.

Barera GAS je profesionální řešení proti vzniku průvanu, větších teplotních 
výkyvů a zajištění tepelné pohody v prostoru vrat. Clona může přispět svým 
výkonem k pokrytí tepelné ztráty při zavřených vratech a zajistit ohřev 
vzduchu a tepelnou pohodu v místě vrat. Z tohoto pohledu vychází 
ekonomika Barera K výrazně lépe jak klasická plynová clona.

Lenka
Lístek s poznámkou
Unmarked nastavil Lenka
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A (mm) 
B (mm) 
C  (mm)
D (mm)
Ø plynového potrubí 
Ø odkouření (mm) 
Váha (kg) 150
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Odkouření přes střechu max. 12 m Odkouření přes zeď max. 12 m

TECHNICKÁ DATA

Ukázka vertikálního propojení odkouření
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Topné těleso 
Výměník 

Axiální ventilátor 
Difuzor

Přípojka na kouřovod

4

5

Barera GAS zabraňuje vzniku průvanu, teplotním 
výkyvům v prostoru vrat. Zvyšuje tepelnou pohodu a 
zamezuje masivnímu průvanu. Clona přispívá svým 
výkonem k pokrytí tepelné ztráty při zavřených 
vratech, zajišťuje ohřev vzduchu a tepelný komfort v 
místě vrat. Z tohoto pohledu vychází ekonomicky 
nejlépe Barera K.

Konstrukce plynové clony je navrhnuta pro velmi rychlý náběh výdechu ohřívaného 
vzduchu do 40s. Proto Barera GAS  a Barera K dosahují nižší provozní spotřeby 
plynu oproti levným plynovým clonám se stálým ohřevem výměníku „stand by“. 
Barera přesahuje svými parametry průtoku tlakového vzduchu levné clony, ∆T, 
dofuku a průtoku tlakového vzduchu. V důsledku šetří Vaše peníze v provozu a v 
životnosti. Zvyšují uživatelský komfort a tepelnou pohodu.
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