
CZ    Thermozone AD300 A/E, 400 A/E  
Návod na montáž a použití 

Základní doporučení 
Pozorně si přečtěte tento návod před instalací a použitím 
jednotky AD 300/400A/E. Uložte tento návod na bezpečném 
místě pro další nahlédnutí. 
 
Oblast použití 
Vzduchové clony Thermozone AD300/400A/E je určena pro 
trvalou instalaci nad vchody a průmyslová vrata s výškou od 2 do 
4,5 metrů, ale může být použita i pro průmyslové vytápění a 
vysoušení. Jednotka může být instalována na stěně nad 
průchodem nebo může být zavěšena ze stropu. Třída krytí: IP21. 
 
Provoz 
Vzduch je nasáván na horní straně jednotky a vyfukován velkou 
rychlostí přes prostor dveří vytvářející tím ochranný vzduchový 
štít. Vzduchový štít snižuje studený průvan a snižuje tepelné 
ztráty otevřenými dveřmi. Pro nejlepší účinnost by měly clony 
pokrývat celou šířkou otvoru. Výstupní mřížka je nastavitelná a je 
standardně nastavena směrem ven (5-10°) pro dosažení nejlepší 
ochrany. 
Proud vzduchu je možno regulovat pomocí voliče rychlosti 
ventilátoru. (CB30/CB32/RPE) 
Účinnost clon závisí na teplotě vzduchu a tlakovém rozdílu kolem 
dveří a tlaku větru. 
Poznámka! Podtlak v budově snižuje účinnost clon. Z tohoto 
důvodu by měl být systém vzduchotechniky provozován ve 
vyváženém režimu. 
 
Montáž 
Jednotky mohou být instalovány pouze vodorovně nad dveřmi 
s proudem vzduchu směrovaným dolů. Pro ochranu širších dveří 
je možno nainstalovat několik jednotek vedle sebe. 
Pro optimální účinnost je nutno zajistit minimálně 120 mm vysoký 
prostor nad jednotkou.  
Jednotka může být připevněna na stěnu nebo zavěšena ze 
stropu. Ke cloně jsou dodávány dvě nebo tři montážní konzoly. 
Poznámka: všechny 2 metrové jednotky musí být upevněny ve 
třech bodech (na krajích a uprostřed), jak při zavěšení ze stropu 
tak i při montáži na zeď.  
Šrouby M8 (2 nebo 3) jsou umístěny v hliníkovém profilu na horní 
straně jednotky a mohou být posunuty do stran tak, aby umožnily 
montáž konzol v různých vzdálenostech od sebe. (Viz detail na 
str. 2) 
 
Upevnění na stěnu nebo trám 
1. Namontujte konzoly na stěnu/trám, viz obr A. nebo B, strana 3. 
Uvolněte šrouby na horní straně clony tak, aby bylo možné 
nasadit konzoly mezi matky a jednotku. 
2. Nasaďte jednotku na konzoly a dotáhněte matky. 
 
Zavěšení na strop 
1. Namontujte konzoly na závěsy pro zavěšení na strop 

(objednání zvlášť). (obr. C, strana 3).  
2. Uvolněte šrouby na horní straně clony tak, aby bylo možné 

nasadit konzoly mezi matky a jednotku. 
3. Nasaďte jednotku na konzoly a dotáhněte matky. 
Poznámka! Závitové tyče a matice pro tento typ montáže nejsou 
součástí dodávky clony. 
Alternativní montáži je použití sady pro zavěšení ADPK1 (viz obr. 
D, str. 3). 
Elektrická instalace 
Jednotky by měly být připojovány kompetentním elektrikářem 
podle platných předpisů.  
1. Sejměte přední panel zatlačením šroubováku nebo podobného 

předmětu do dvou otvorů (∅ 5mm) na spodní hraně panelu. 
Tlačte dokud se neozve cvaknutí a přední panel nepůjde 
neotevře. Viz obr. na straně 3. 

2. Odstraňte kryt svorkovnice povolením 2 šroubů na pravé 
straně clony. Odstraňte záslepky na horní straně jednotky 

(4x∅23mm, 2x∅38mm) pro protažení elektrického napájení a 
kabelu ovládání. 

 
Různé kombinace rychlosti ventilátoru a tepelného výkonu jsou 
zobrazeny ve schématech zapojení na straně 5-9. 
Kabelové průchodky musí dodržet požadavky krytí! 
Jednotky s elektrickým ohřevem  mohou mít napájení ze dvou 
přívodů. (viz. schéma zapojení) 
V tomto případě musí být v rozvaděči umístěné upozornění, že 
„dveřní clona může být napájena z více než jednoho přívodu“. 
Poznámka! Z důvodu vysokých teplot není doporučováno vést 
přívodní kabely nad nasávací mřížkou jednotky. 
 

Typ Výkon 
kW 

Napětí 
V 

Min. průřez 
mm2 

Všechna ovládání  230V~ 1,5 
AD310E09 9 400V3~ 2,5 
AD315E14 13,5 400V3~ 4 
AD320E18 18 (9+9) 400V3~ 10 (2,5+2,5) 
AD410E14 13,5 400V3~ 4 
AD415E20 20 400V3~ 10 
AD420E27 27 (13,5+13,5) 400V3~ 16 (4+4) 

 
Bezpečnost 
• Dbejte na to, aby se v prostoru kolem nasávání vzduchu a 

výstupní mřížky nenacházely předměty, které by zabraňovaly 
proudění vzduchu přes clonu! 

• Během provozu je povrch clony horký! 
• Jednotka nesmí být zcela ani částečně zakryta látkami nebo 

podobnými materiály, přehřátí může způsobit požár! 
 
Nastavení clony a proudu vzduchu 
Směr a rychlost proudu vzduchu byl měly být nastaveny podle 
zatížení průchodu. Tlakové síly ohýbají proud vzduchu směrem 
dovnitř do místnosti (pokud je místnost vytápěna a venku je 
zima). 
Proto by měl být proud vzduchu nasměrován ven tak, aby 
odolával tlaku. Doporučené nastavení je do 15°. Čím je zátěž 
způsobená podtlakem, teplotními rozdíly a větrem vyšší, tím více 
musí být proud vzduchu nasměrován ven. 
 
Základní nastavení průtoku vzduchu 
Průtok vzduchu se nastavuje voličem průtoku vzduchu 
(přepínačem rychlosti ventilátoru) tak, aby rychlost vzduchu ve 
výšce 1 metr na podlahou byla 3-4m/s. Směr proudění a rychlost 
vzduchu mohou vyžadovat přesnější nastavení podle zátěže 
dveří. 
  
Řešení problémů 
Pokud se ventilátory netočí, zkontrolujte následující: 
a) napájení; zkontrolujte pojistky, jističe a časové spínače (pokud 

jsou instalovány) jestli zapnou a vypnou jednotku 
b) zda je přepínač rychlosti ventilátorů ve správné poloze 
c) zda funguje čidlo dveří (pokud je instalováno) 
 
Pokud se nepodařilo problém odstranit, prosíme, kontaktujte 
kvalifikovaného servisního technika. 
 
Pokud jednotka nehřeje, zkontrolujte následující: 
a) napájení topných těles; zkontrolujte pojistky a jističe 
b) nastavení termostatu a aktuální teplotu 
c) zda je přepínač výkonu ve správné poloze (pokud je 

instalován) 
d) zda není aktivována ochrana proti přehřátí 
 
Přehřátí (pouze pro jednotky z elektrickým ohřevem) 
Thermozone je vybavena tepelnou ochranou. Pokud je 
aktivována přehřátím, vynulování provedete následujícím 
způsobem: 
1. Odpojte elektrický přívod 
2. Zjistěte příčinu přehřátí a odstraňte ji. 
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3. Vynulování proveďte následovně: 

• Najděte červené tlačítko umístěné uvnitř clony na vnitřním 
stěně, na kterou jsou uchyceny ventilátor a motor. Tlačítko 
můžete vidět pokud odstraníte přední panel, viz strana 2. 

• Zmáčkněte tlačítko dokud neuslyšíte cvaknutí. 
4. Znovu clonu připojte. 
 
Pokud porucha nebyla odstraněna, zavolejte kvalifikovaného 
servisního technika. 
 
Údržba 
Poznámka! Před čištěním nebo kontrolou odpojte clonu od 
elektřiny (jednotky s elektrickým topením mohou mít více 
přívodů). 
Motor ventilátoru a další komponenty nevyžadují zvláštní péči, 
pouze vyčištění minimálně jednou ročně. Mřížka, lopatky a další 
součásti lze čistit vysavačem nebo suchým hadrem. Pro přístup 
k lopatkám otevřete kontrolní poklop. 
 

Bezpečné odpojení (pouze pro jednotky s elektrickým 
ohřevem) 
Pokud je instalace vybavena proudovým chráničem, který vypíná 
při sepnutí clony, může to být způsobeno vlhkostí na topných 
tělesech. Pokud nejsou topné tělesa používány delší dobu a jsou 
umístěny ve vlhkém prostředí, vlhkost se může dostat do těles. 
Toto není považováno za poruchu. Tato situace lze napravit 
připojením těles na přívod bez proudového chrániče a tím 
vysušením těles. 
Doba, potřebná pro vysušení může být od několika hodin do 
několika dnů. Preventivně se doporučuje jednou za čas zapnout 
jednotku na krátkou dobu. 
 
Záruka je platná pouze pokud byla jednotka Thermozone 
použita v souladu s určením výrobce a v souladu s návodem 
na montáž a obsluhu. 
 

 
Data  

Typ  AD 310A AD315A AD 320A AD 310E09 AD 315E14 AD 320E18 
Výkon [kW] - - - 9 13,5 18 
Napětí, motor/ovládání [V] 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 
Proud, motor/ovládání [A] 1,4 1,8 2,4 1,4 1,8 2,4 
Napětí, ohřev [V] - - - 400V3~ 400V3~ 400V3~ 
Proud, ohřev [A] - - - 13,0 19,5 26,0 
Průtok vzduchu [m3/h] 1200/1900 1800/3200 2400/3800 1200/1900 1800/3200 2400/3800 
Hlučnost [dB(A)] 46/57 47/60 50/61 46/57 47/60 50/61 
Hmotnost [kg] 22 32 42 25 37 49 
Délka [mm] 1025 1565 2028 1025 1565 2028 
Třída krytí  IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 

 
 

Typ  AD 410A AD415A AD 420A AD 410E14 AD 415E20 AD 420E27 
Výkon [kW] - - - 13,5 20 27 
Napětí, motor/ovládání [V] 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 230~ 
Proud, motor/ovládání [A] 1,6 2,9 4,2 1,6 2,9 4,2 
Napětí, ohřev [V] - - - 400V3~ 400V3~ 400V3~ 
Proud, ohřev [A] - - - 19,5 28,9 39,0 
Průtok vzduchu [m3/h] 1700/2500 1800/4200 2600/5000 1700/2500 1800/4200 2600/5000 
Hlučnost [dB(A)] 47/60 49/62 50/63 47/60 49/62 50/63 
Hmotnost [kg] 24 34 44 28 41 54 
Délka [mm] 1025 1565 2028 1025 1565 2028 
Třída krytí  IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 

 
  
 

Popis Typ VxŠxH [mm] 
Ovládací panel (A), IP44 CB30N 155x87x50 
Ovládací panel (E), IP44 CB32N 155x87x50 
2-stupňový elektronický termostat, IP30 RTI2 155x87x50 
Regulátor clony, IP30 ADEA 89x89x26 (displej) 
Externí ovládací deska ADEAEB 254x200x100 
Interní ovládací deska (AD300/400) ADEAIB  
Přídavné prostorové teplotní čidlo ADEAIS 75x75x27 
Dveřní kontakt s časovým zpožděním MDC 155x87x43 
2-stupňový kapilární termostat, IP55 KRT2800 165x57x60 
Kapilární termostat, IP55 KRT1900 165x57x60 
Poziční spínač AGB304  
Mřížka pro podhledový strop (1192x192) 22003 1192x192 
Mřížka pro podhledový strop (1515x192)  22004 1515x192 
Konzoly pro zavěšení (2 ks) ADPF1  
Sada pro zavěšení ADPK1  
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Příslušenství 

 
CB30N, Ovládací panel (3-stupňový) 
Nástěnný manuální 3-stupňový regulátor rychlosti ventilátoru. 
Ovládání pro maximálně 6 jednotek (max. proud 10A). Třída 
krytí: IP44 
 

 
ADEA, regulátor clony 
ADEA je pokročilá a uživatelsky jednoduchá regulace pro dveřní 
clony. Díky přednastaveným parametrům je schopná provozu 
ihned po instalaci. Regulátor je ovládán venkovním a vnitřním 
teplotním čidlem a dveřním kontaktem a podle toho ovlivňuje 
topný a vzduchový výkon. V základním provedení je možno 
ovládat rychlost ventilátorů ve š stupních. Plynulá regulace je 
možná pomocí frekvenčního měniče s ovládáním 0-10V. 
K ovládacímu panelu je nutno dodat ovládací desku, ADEAIB 
pro vnitřní montáž do clony (AD300/400) nebo ADEAEB (IP55) 
pro externí montáž. Jedna ADEA může ovládat jedny dveře, ale 
několik clon. Třída krytí IP30. 
 

  
MDC, magnetický dveřní kontakt s časovým zpožděním 
Zapíná clony nebo zvyšuje rychlost z minimální na vysokou při 
otevření dveří. Při zavření dveří ventilátor pracuje po nastavený 
čas (2s – 10 min). Ochrana ventilátor před velmi častým 
přechodem start/stop a zejména vhodné tam, kde je vysoká 
frekvence otevírání dveří . 3 bezpotenciálové kontakty 10A, 
230V~. Třída krytí IP44. 
 

 
CB32, Ovládací panel 
Nástěnný manuální 3-stupňový regulátor otáček ventilátoru a 2-
stupňový regulátor výkonu. Ovládání pro maximálně 6 jednotek 
(max. proud 10A). Třída krytí IP44. 
 

 
RTI2, elektronický 2-stupňový termostat 
RTI2 s nastavitelnou teplotní diferencí v rozsahu 1-10°C a 
vnitřním nastavení teploty v rozsahu 5-35°C. Pro jednotky 
s elektrickým ohřevem. Třída krytí IP44. 
 

 
KRT2800, 2-stupňový kapilární termostat 
Ovládání topení. Nastavitelná teplotní diference mezi stupni (1-
4). Rozsah nastavení 0-40°C. Pro jednotky s elektrickým 
ohřevem. Třída krytí IP55. 
KRT1900, kapilární termostat 
Otevírá a zavírá vodní ventil a zapíná a vypíná ventilátor. 
Termostat s přepínacím relé. Pro jednotky s teplovodním 
ohřevem. Třída krytí IP55. 
 

 
AGB304, poziční spínač 
Zapíná clonu nebo aktivuje regulátor rychlosti ventilátoru při 
otevření vrat. Při zavření vrat vypíná clonu resp. deaktivuje 
regulátor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dovozce, servis: 
SEFEN spol. s r.o. 
Na Podvolání 3292 
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