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1. OBECNÁ DOPORUČENÍ
Zde popisované vzduchové clony splňují požadavky evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
(EMC) č. 89/336/EHS, která musí být dodržena v celém rozsahu instalace. Instalace musí splňovat směrnici
o EMC.
Zařízení jsou určena pro instalaci ve velkých prostorách (skladech, garážích, výrobních halách apod.).
Poskytovaná záruka a smluvní odpovědnost výrobce pozbývá platnosti v případě škod způsobených osobami,
zvířaty či předměty, nesprávné instalace, seřízení či údržby a nesprávného použití.
Vzduchové clony nelze instalovat ve vlhkém či korozivním prostředí. Proud vzduchu ze zařízení nesmí omezovat
účinnost protipožárních systémů.
Instalaci musí provést kvalifikovaní pracovníci. Práce na vnitřních elektrických částech zařízení je přípustné
provádět pouze s vypnutým napájením a mohou je vykonávat pouze osoby s příslušnou kvalifikací.
Tato příručka je nedílnou součástí dodávky. Firma provádějící instalaci musí příručku předat uživateli a vysvětlit
mu funkci jednotky a instalace jako celku. Příručku je třeba uchovat v blízkosti zařízení.

2. PŘEVZETÍ ZÁSILKY A USKLADNĚNÍ
Zkontrolujte stav zásilky. Rozbalte zařízení s použitím vhodných ochranných prostředků, aby nedošlo k úrazu.
Je-li zařízení poškozeno, informujte ihned po dodání přepravce. Zkontrolujte, zda se dodané zboží shoduje
s objednávkou.
Zařízení uskladněte v čisté a suché místnosti, kde na něj nemohou působit otřesy, vibrace, kolísání teplot či
vlhkost vyšší než 90 %.
Jednotky RAC (vyfukující horký vzduch) a RAF (vyfukující vzduch o teplotě okolního prostředí) se často používají
v kombinaci se svislým plynovým ohřívačem vzduchu (AEV) a malým horním difuzorem. Pokud se jedná
o ohřívač vzduchu, přečtěte si příručku a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu.
Instalace jako celek tvoří horkovzdušnou clonu, která vyfukuje ohřátý vzduch nebo vzduch o teplotě prostředí;
je-li vlastní clona vypnutá, lze horní difuzor též použít k vytápění vnitřního prostoru.

3. RYCHLÝ PŘEHLED
Otevřená vrata:

Plynový ohřívač

Clona se
studeným vzduchem
RAF

Clona s ohřátým
vzduchem

Zavřená vrata:

Plynový ohřívač

Clona se
studeným vzduchem
RAF

Clona s ohřátým
vzduchem

4. TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzduchové clony jsou určeny speciálně pro ochranu před
nekontrolovaným prouděním vnějšího vzduchu skrze vrata nebo
stavební otvory do prostor, jako jsou sklady, průmyslové objekty,
supermarkety, veřejné budovy apod.
Vzduchové clony slouží k ochraně vrat a stavebních otvorů o výšce 4
až 6 metrů.
V nabídce jsou 2 modely, každý o výšce 2 metry: jednotka vyfukující
vzduch o teplotě okolního prostředí na pravé straně a jednotka
vyfukující ohřátý vzduch na levé straně; vše pak doplňuje jednotka AEV
v horní části instalace.

MODEL

Clona s ohřátým
vzduchem

Clona se studeným
vzduchem

OHŘÁTÝ

OKOLNÍ TEPLOTA

4400

4800

6x Ø250

6x Ø250

2600

2600

Teplota vyfukovaného vzduchu
Průtok vzduchu při 20 °C

m3/h

Počet ventilátorů
Otáčky

ot/min

Napájecí napětí

Jedna fáze, 230 VAC, 50 Hz, IP42

Odběr proudu

A

3

2,75

Hmotnost

kg

100

100

Svislá instalace – vodorovné proudění
V této konfiguraci celá instalace sestává z plynového ohřívače
AEV a jednotky RAF instalované nad jednotkou RAC.
Jednotka RAF vyfukuje vzduch nasávaný z okolí, zatímco
jednotka RAC nasává vzduch z horního ohřívače AEV a z okolí;
veškerý vzduch pak proudí přes jednotku RAF.

A
B
C

A: AEV – ohřívač vzduchu vertikální
B: DIFUZOR
C: vzduchová clona
D: teplovzdušná clona

D

Rozměry jednotek RAC/RAF
Rozměry jednoduché a horkovzdušné clony o výšce 2 metrů:

Rozměry celého systému
Rozměry konfigurace AE36V + RAF + RAC:

Rozměry konfigurace AE55V/AE75V + 2× RAC:

5. INSTALACE
Instalace ohřívače vzduchu a vzduchových clon 36/55/75:
KROK 1: Postavte jednotku a demontujte difuzor.

Umístěte vzduchovou clonu dočasně na místo instalace; hrana difuzoru musí být zakrytá a nesmí překážet
ve dveřním otvoru.
Vzdálenost mezi bokem vzduchové clony u stěny a vlastní stěnou musí být 170 až 280 mm. Demontujte ze
vzduchové clony difuzor.
Postavte vzduchovou clonu na místo instalace (bez difuzoru); ve spodní desce jednotky jsou 4 otvory
pro ukotvení vzduchové clony k podlaze. Zafixujte jednotku vhodným způsobem s použitím správných šroubů.
KROK 2: Zafixujte první vzduchovou clonu v horní části.
2
3

1

170 mm až 280 mm

Je-li spodní deska pevně ukotvena k podlaze, upevněte pomocí dodaných konzol horní vzduchovou clonu.
Postupujte ve dvou krocích. Přimontujte první konzolu k jednotce pomocí dodaných šroubů a podložek M6.
Poté přimontujte k první konzole druhou konzolu (opět pomocí dodaných šroubů a podložek M6) tak, aby se

dotýkala stěny. Upevněte tuto druhou konzolu pomocí vhodného nářadí a postupu ke stěně tak, aby první
vzduchová clona pevně seděla na zemi.
KROK 3: Instalujte druhou clonu
Postavte druhou vzduchovou clonu na první pomocí
vhodných prostředků, aby nedošlo k úrazu (A).

Usaďte spodní desku jednotky pevně na dolní vzduchovou
clonu a zafixujte ji nahoře pomocí dodaných konzol; postup
je stejný jako u první clony. (B)

Nasuňte jednotku na první clonu a zajistěte jej dolní část
pomocí poslední konzoly. Přimontujte spodní desku ke
konzole na boku; použijte k tomu poslední tři šrouby a
podložky M6. (C)
Stejným způsobem přimontujte spodní desku k horní straně
první clony; použijte opět dodané šrouby a podložky M6. (C)

A

B

C

KROK 4: Umístěte difusor (pouze pro HYAC36V)
Nastavte difuzor ohřívače AEV pomocí vhodného
zdvihacího prostředku do potřebné polohy. Nasuňte
ohřívač na horní vzduchovou clonu. Nyní jej zafixujte
stejným postupem jako výše s použitím stejné konzoly.

Pomocí 4 šroubů a podložek M6 přimontujte difuzor
k předchozí vzduchové cloně.

V této fázi by instalace měla vypadat tak, jak ukazuje obrázek.

KROK 5.1: Umístěte ohřívač vzduchu AE36V (pouze HYAC36V)
Nastavte ohřívač AEV pomocí vhodného zdvihacího
prostředku do potřebné polohy.
Nasuňte jej na difuzor. Ohřívač AEV se zavěšuje na horní
závitové tyče.
Spodní část konstrukce nesmí nést prakticky žádnou
váhu ohřívače AEV.
Pokyny k obsluze a montáži naleznete v této příručce.

KROK 5.2: Umístěte ohřívač vzduchu AE55V/AE75V (pouze HYAC55V/HYAC75V)
Upevněte jednotku AET55V nebo AE75V na strop pomocí montážního
dílu s použitím vhodných prostředků. Výstupní plocha vzduchu musí
být vycentrována na vstupu vzduchové clony.

Přišroubujte difuzor AE55V nebo AE75V.

Ponechte mezi mřížkou a horní stranou nejbližší clony mezeru 150 mm.
Dále dodržte minimální výšku mezi jednotkou AEV a stropem.

min.
500 mm

150 mm

KROK 6: Instalujte napájecí kabely a difuzory clon
Před opětovnou montáží difuzoru dávejte pozor, zda je napájecí kabel veden skrze kabelovou průchodku.

3

1

Difuzor musí být namířen ve směru průchodu (viděno shora). Pomocí klapky lze
proud vzduchu nasměrovat podle potřeby tak, aby byl nejúčinnější.

6. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Před zapojením kabelu je nutno zařízení vypnout. Zapojení musí provést kvalifikovaný odborník. Systém jištění
a způsob zapojení kabelů je třeba zvolit podle parametrů uvedených na typovém štítku.
Před zapojením zařízení zkontrolujte údaje na typovém štítku, zkontrolujte elektrické schéma vyznačené na
svorkovnici a dodržujte pokyny pro zapojení.
Elektrické zapojení zařízení musí splňovat předpisy platné v zemi, kde je instalováno.
Elektrické zapojení bez termostatu
Základní schéma

Jistič

Napájení 230 V
Elektrický panel

Dveřní kontakt

Zapojení elektrického panelu (není součástí dodávky)

D1

Dioda

1W4001

S1

3 polohové spínače

10 A

S2

Mžikový spínač

1A

TH

Termostat

1A

FC

Dveřní kontakt

10 A

Elektrické zapojení s termostatem
Základní schéma

Jistič

Napájení 230 V
Elektrický panel

Termostat

Dveřní kontakt

Zapojení elektrického panelu (není součástí dodávky)

D1

Dioda

1W4001

S1

3 polohové spínače

10 A

S2

Mžikový spínač

1A

TH

Termostat

1A

FC

Dveřní kontakt

10 A

TH

Termostat

10 A

7. OMEZENÍ POUŽITÍ
Dodržujte hodnoty napětí a frekvence uvedené na typovém štítku na zařízení. (Nepřekračujte mezní napětí o více
než 5 % a mezní frekvenci o více než 1 %.)

POZNÁMKY:
•
•
•

Zde uvedená bezpečnostní opatření, pokyny a popisy platí pro standardní použití zařízení.
Změny či speciální úpravy zařízení zde nejsou zohledněny.
Při nedodržení těchto doporučení hrozí předčasné zhoršení výkonu zařízení a případě zneplatnění
záruky.
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