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Rozměr ovladače: 
DITRONIC TOUCH
š. 125 x v. 90 x hl. 32 [mm]

Regulátor DITRONIC TOUCH

Popis ovládání:
Ovladač Ditronic Touch je inteligentní dotykový regulátor, vyvinutý pro ovládání vzduchových clon s AC i EC ventilátory. 
Regulátor je svým designem a prehledným displayem vhodný pro všechny druhy provozů (od základních až po komfortní 
interiéry). Nabízí uživateli možnost ovládat clonu manuálně, z nadřazeného systému (BMS) nebo prostřednictvím protokolu 
Modbus. Propojení mezi clonou a ovladacem je za pomocí UTP kabelu s koncovkou RJ 45.

Ovladač je určen pro nástěnnou montáž IP20.
Zapojení ovladače prostřednictvím
kabelu s nalisovaným konektorem
RJ45 viz obr.

jednoduchá montáž prostřednictvím 
spodní bočnice clony pro snadnou 
přípravu napojení média
a elektroinstalaci

vestavěný termoelektrický ventil 
reguluje teplotu vyfukovaného
nebo prostorového vzduchu

Zastoupení:
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   Ovládání a volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství pro clonu Compact 400

• BMS - ovládání pomocí BMS modulu 0-10V

• Dveřní kontakt 24V – mechanický (DKM) nebo magnetický (DKMG)

• TP - Prostorový termostat 230V pro nástěnnou montáž

• Compact DELUX - zabudovaný 2-cestný elektrotermický ventil 

•  Compact NEREZ – provedení clony v kartáčovaném nerezu, bočnice lakovány v RAL 9007

• Propojovací hadice

• Náhradní filtry EU 2

optimálním nastavením výfukových 
směrovatelných lamel docílíme
maximálních úspor energií
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Pravá clona

Výkonnostní řady a jejich doporučené vzdálenosti clonění

11,522,53m

5,8
m/s

4,3
m/s

3,3
m/s

2,7
m/s

2,3
m/s

11,522,53m

4,9
m/s

3,6
m/s

2,8
m/s

2,3
m/s

1,9
m/s

2,5 m 2,8 m

Compact 400
..0

Compact 400
..1

Designová clona Compact 400

   Technická data - rozměry modelu Compact 400 Konstrukční vlastnosti
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Vertikální vzduchová dveřní clona Compact je svým designem předurčena do interiéru s vysokými požadavky na 
vzhled. Díky svému malému průměru 400 mm a tvaru podobnému stavebním sloupům je vhodná pro instalaci do 
jakéhokoliv interiéru, aniž by v daném prostoru působila rušivým dojmem. Clonu lze umístit dle požadavku zákaz-
níka a šířky dveří jednostranně nebo oboustranně. Použitelnost je variabilní, od malých karuselových dveří po 
automatické vchodové dveře. 

Clona Compact 400 je určena pouze pro vertikální umístění. Masivní kotevní deska zabezpečuje stabilitu připojení
– elektřina a ÚT - je vedeno podlahou, není viditelné. Pro případ clon, které se osazují do již hotového interiéru 
nabízíme provedení s horním připojením médií. Clona Compact 400 je harmonickým řešením, jak vhodně sladit 
technický i účelový produkt a zároveň předložit dokonalé stavební a architektonické řešení.

Konstrukční vlastnosti 

•  Moderní samonosná konstrukce oblého tvaru z plechu 
lakovaného RAL 9007 (příp. jiné RAL) nebo nerez
provedení.

•  Akusticky izolovaný výfuk clony pro maximální omezení 
hladiny hluku.

•  Masivní základová deska pro stabilní ukotvení clony do 
podlahy umožňující duální natáčení clony a směrování 
výfuku clony, skryté připojení médií spodem clony.

•  Clony Compact 400 jsou standardně osazeny dynamickými 
a staticky vyváženými EC ventilátory s vysokým výkonem
a velmi tichým chodem s tepelnou ochranou proti
přetížení.

•  U teplovodních výměníků sériově vestavěné odkalovací
a automatické odvzdušňovací ventily, pro regulaci teploty
vyfukovaného vzduchu vestavěný termoelektrický ventil, 
standardně osazené filtry jakosti EU2.

•  Elektrické ohřívače standardně 3-stupňové s topnými
tělesy vybaveny spirálami s nerezovým opletením pro 
účinné chlazení tělesa, ochranné a provozní prvky
zajišťující bezporuchový provoz včetně kompletní
elektro výbavy.

•  Doplňující čelní designová maska standardně z leštěného 
nerezu, na přání jiná barva či tvarové provedení.

Základní popis clony

* akustický tlak Lp (A) v dB(A) ve 3m od jednotky

Technická data Compact 2200
W/E

Compact 2201
W/E

Compact 2500
W/E

Compact 2501
W/E

Compact 2800
W/E

Compact 2801
W/E

Vzduchový výkon S                                           [m3/h] 3940 5005 4680 5840 5460 6675

Vzduchový výkon W                                         [m3/h] 3675 4520 4365 5275 5090 6090

Vzduchový výkon E                                           [m3/h] 3675 4520 4365 5275 5090 6090

Teplovodní ohřívač                                    výkon  [kW] 34,2 38,7 41,3 46,3 48,3 54,3

voda 80/60°C / ti=18°C                           tl. ztráta  [kPa] 3,9 4,9 6,1 7,5 9,1 11,1

                                       průtokové množství   [m3/h] 1,5 1,7 1,8 2 2,1 2,3

Připojení                                                               [DN] 25 25 25 25 25 25

Elektrický ohřívač                     výkon alt 1   Max. [kW] 15 15 17,5 17,5 25 25

                              napájení elekrického ohřívače   [V] 400 400 400 400 400 400

                                               sekce                   [počet] 3 3 3 3 3 3

EC ventilátor                         příkon ventilátoru       [W] 825 990 990 1155 1155 1320

proud ventilátoru        [A] 6 7,2 7,2 8,4 8,4 9,6

 napětí ventilátoru        [V] 230 230 230 230 230 230

Ovládání Ditronic Touch

Elektrické krytí IP22 IP22 IP22 IP22 IP22 IP22

Hlučnost*                                                         dB  (A) 59 62 60 62 61 63

Hmotnost                                                               [kg] 108 110 123 126 139 141

Technické parametry


