
Thermozone ADA Cool 
Návod na montáž 

Použití 
Clona Thermozone ADAC je určena pro 
trvalou montáž nad otvory chladících 
místností s výškou do 2,5 metru. ADAC je 
vhodná pro udržování studeného vzduchu 
v chlazených místnostech a umožňuje mít tyto 
místnosti otevřeny. Clona vytváří neviditelnou 
bariéru chránící před prachem, hmyzem, 
kouřem a pachy pronikajícími do prostoru. 
Jednotky ADAC lze jednoduše vzájemně 
propojit a pokrýt tak i široké otvory. ADAC 
může být instalována i v podhledovém stropu. 
Třída krytí IP 22. 

Provoz 
Vzduch je nasáván horní stranou clony a 
foukán velkou rychlostí přes průchod, přičemž 
tak vytváří vzduchový štít. Tento štít 
minimalizuje studený průvan a snižuje 
energetické ztráty otevřenými průchody. Pro 
nejlepší účinnost by clony měly pokrývat 
celou šířku průchodu. 
  Jednotka může být nakloněna a nastavena 
pomocí nastavovacích šroubů. Jednotka by 
měla normálně být natočena směrem k teplé 
straně průchodu. Rychlost ventilátoru je 
nastavitelná na požadovanou úroveň (viz 
příslušenství ADACR). 
  Účinnost clony záleží na velikosti průvanu 
působícího proti dveřím. 
Poznámka! Podtlak v budově výrazně snižuje 
účinnost clony. Vzduchotechnický systém 
musí být proto v rovnováze.    

Montáž 
Clona ADAC se umisťuje na teplou stranu 
průchodu. Jednotky mohou být instalovány 
pouze v horizontální poloze s proudem 
vzduchu směrem k podlaze. Pro ochranu 
širokých průchodů je možné instalovat několik 
clon vedle sebe. Clony jsou vybaveny 
svorkovnicí pro snadné zapojení v sérii. 
Konzoly pro nástěnnou montáž jsou přiloženy 
v balení. 
1. Namontujte konzoly na zeď. Obr. 1. 
2. Připevněte jednotku na konzoly na 
utáhněte matky. Obr. 2 
3. Nastavte šroub nastavení podle Obr. 3. 
Vzdálenost mezi konzolí a jednotkou by měla 
být standardně 30 mm. 

Pro další nastavení viz „Nastavení ADA Cool“ 

Připojení 
ADAC je vybavena kabelem, zástrčkou a 
zásuvkou. To usnadňuje montáž a zapojení 
jednotek v sérii. Obr. 4. Pro zkompletování 
jednotky je potřeba zapojit sadu regulace a  
zapojení ADACR.  

Příslušenství 
Jednotka musí být zapojena přes sadu 
ADACR, sestávající z 5-stupňového 
regulátoru a kabelu. ADACR může ovládat 
maximálně 7-9 jednotek (max. 7 jednotek při 
60Hz). Max. vstup : 5 A. Třída krytí: IP30. 
Obr. 4. 

Bezpečnost 
Zajistěte, aby se v blízkosti nasávání a výfuku 
vzduchu nenacházely materiály a předměty, 
který by mohly bránit průtoku vzduchu 
jednotkou. 

Údržba 
Motor ventilátoru a další komponenty 
nevyžadují jinou údržbu než občasné 
vyčistění, alespoň 1krát za rok. Mřížku a 
lopatky čistěte vysavačem nebo hadříkem. 
 
Záruka je platná pouze pokud je jednotka 
požívána podle instrukcí výrobce    
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Nastavení ADA Cool 
1. Sestavte pomůcku pro nastavení a 

připevněte k němu přiložený kousek papíru 
2. Šroub pro nastavení by měl být standardně 

nastaven na 30mm. Obr.3. 
3. Umístěte pomůcku pro nastavení na 

podlahu ve vzdálenosti 300mm do 
chlazeného prostoru. Viz obrázek vpravo. 

4. Nastavte rychlost ventilátoru na 5-
stupňovém regulátoru (ADACR) tak, aby 
papír visel přímo dolů, ani směrem dovnitř, 
ani ven. Pro další přesné nastavení změňte 
natočení clony pomocí nastavovacího šroubu. 

Teorie 
Rychlost vzduchu v cloně musí být dostatečně 
vysoká, aby byl proud vzduchu nasměrován 
dolů. Clona je umístěna na teplé straně a má být 
nasměrována tak, aby malá část proudu 
vzduchu probíhala chlazeným prostorem a 
hlavní část vzduchového proudu směřovala do 
teplého prostoru. Takto se zajistí optimální 
oddělení vnitřního a vnějšího vzduchu.  
     

      
 

Měření 
Simulovaným prostředím byl chlazený sklad 
v potravinářském skladu. Tento chlazený sklad 
byl přímo napojen na místnost s normální 
teplotou vzduchu. Zobrazený graf byl vytvořen 
na základě několika testů s různými podmínkami 
a měřením teplot v různých bodech 
vzduchového proudu, a znázorňuje, jak proud 
vzduchu ovlivňuje teplotu v různých 
vzdálenostech kolem průchodu. Hodnoty na ose 
X označují vzdálenost v centimetrech od 
jednotky, hodnoty na ose Y pak výšku 
v centimetrech na podlahou. Pokud je clona 
správně nastavena, dosáhne se ostrého předělu 
mezi teplotními zónami.    
 

Dovozce a servis: 
SEFEN spol. s r.o. 
Na Podvolání 3292 
738 01 Frýdek-Místek 
tel.: 558 628 872, fax: 558 628 871 
e-mail: sefen@applet.cz 

Poloha pomůcky pro nastavení 
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vzduchová 
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Příliš silná 
vzduchová clona 
způsobuje 
energetické ztráty 

Příliš slabá 
vzduchová clona 
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výšku otvoru 
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Průchod se správně nastavenou clonou 


