
Pokaždé, když jsou otevřeny průmyslová vrata, teplota vnitřního vzduchu se sníží 
o několik stupňů. Tyto teplotní změny ovlivňují náklady na vytápění a pohodlí lidí.
Naše vzduchové bariéry se vyhnou tepelným ztrátám přes vrata s velkými 
úsporami energie.
Radiální ventilátor nasává vzduch z prostředí a fouká jej dolů skrz difuzor vysokou 
rychlostí.
Vhodné elektrické připojení (např. s kontaktním snímáčem, není součástí 
dodávky) automaticky aktivuje bariéru, pouze a výhradně v případě potřeby. 
Vzduchové bariéry záručují tepelné obnovení dvojím účinkem:

 Zabraňuje uúnikům teplého vzduchu ven
Vzduch z horní části místnosti (už teplý) je nasáván a vytlačen směrem dolů

POPIS STANDARDNÍ JEDNOTKY

NOSNÁ KONSTRUKCE / HLAVNÍ PLÁŠŤ

Hlavní plášť je vyroben z tlusté pozinkované oceli se základním nátěrem 
(epoxidem), který je odolný vůči rzi, korozi, chemickým látkám, 
rozpouštědlům, alifatickým sloučeninám a alkoholu. Standardní bílá barva 
RAL 9002, případně (další s příplatkem) jakékoli barvy RAL. Smontované 
šrouby pro snadnou údržbu. Zmenšené rozměry.

NASTAVITELNÝ DRŽÁK
Nastavitelný držák (je součástí dodávky) umožňuje řadu různých sklonů podle 
charakteristik dveří, na které je umístěn.
Kombinací více jednotek, můžete vybavit dveře jakékoliv šířky.

VENTILÁTOR
Ventilátor se skládá z radiálního ventilátoru s hliníkovými lopatkami (s 
lopatkami zakřivenými vpřed) přímo vázanými na elektrický motor. Montáž na 
pružné i statické podpěry. Ventilátor je staticky a dynamicky vyvážený. Velký 
průměr ventilátoru (= průtok vzduchu a vysoký statický tlak) s nízkými 
otáčkami (= nízká hladina hluku).
3 rychlostní elektrický motor s ochranou (Klixon), běh kondenzátoru je trvale 
zapnutý, IP 42, třída B, elektrické kabely chráněny dvojitou izolací.
Postaven podle mezinárodních standardů s bezpečnostní mřížkou, 230V 1Ph 
- 50 Hz .
Poznámka: n° 2 ventilátory/motory pouze u některých modelů WBW.

WBV: Tlakové clony
Jednotka je vybavena pouze s ventilátorem, ale stále zajišťuje vysokou 
účinnost. Vzduch z horní části je nasáván a tlakem vyfouknut skrz difuzor do 
okolního prostředí.

WBE: Vratové clony s elektrickým dohřevem
Ohřátý vzduch v horní části místnosti je nasáván, foukán zpět dolů a při 
průchodu clonou je vzduch dohříván pomocí elektrické topné větve. Vratová 
clona (elektrický ohřívač) je vyrobena v souladu s mezinárodními 
elektrickými a bezpečnostními normami. Všechny jednotky jsou dodávány s 
bezpečnostním termostatem „TS“ (bez napájení relé).
K dispozici se zdrojem 230V nebo 400V.

WBW: Vratové clony teplovodní
Ohřátý vzduch v horní části místnosti je nasáván, foukán zpět dolů a při 
průchodu clonou je vzduch dohříván prostřednictvím topné části výměníku. 
Vysoká účinnost cívky (turbulační lamely s vysokým Reynoldsovým číslem) 
z měděných trubek a hliníkových lamel upevněných mechanickým 
rozšířením.

Cívky jsou testovány při tlaku 30 Bar a jsou vhodné pro práci s vodou při 
tlaku max. 15 Bar.
Cívky tlakové clony jsou navrženy pro práci s horkou vodou (kotle), s teplou 
vodou (kondenzační kotle, solární systémy, tepelná čerpadla a další) a s 
vařící vodou (u průmyslových procesů, vysokoteplotní kotle aj.).
Parní cívka na vyžádání.

NAPÁJENÍ
Standardní jednotka je dodávána se svorkovnicí typu "Mammoth", 
uvnitř elektrické krabice s IP55 namontované mimo jednotku pro 
připojení k dálkovému ovládání (dálkový ovladač je příslušenství).
Doporučená instalace s pohybovým senzorem pro otevírání dveří 
(není součástí dodávky), který má být zapojený v sérii s 
dálkovým ovládáním.

       dveřní a vratové clony
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 Cena vratové clony zahrnuje cenu stavitelné konzoly

° 

+ vzduchové clony tlakové
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 Tepelné výkony uvedeny pro: Teplota vody:  85 / 75°C, Teplota okolního vzduchu: +15°C, Cena vratové c lony zahrnuje cenu stavitelné konzoly
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