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Otevřené dveře a brány jsou nezbytné pro nerušený 
pohyb zboží v průmyslovém sektoru. To nevyhnutelně 
vede k vytváření teplotních výkyvů nebo podtlaku, 
které mají za následek pronikání studeného vzduchu do 
budovy. Vratové clony AXI SC XX5 velice dobře slouží 
díky svému vysokému výkonu k clonění dvou prostorů
v průmyslovém prostředí. Jejich instalace významně 
snižuje stálý přívod studeného vzduchu a také znatelně 
eliminuje nežádoucí únik teplého vzduchu. Tím se šetří 
náklady na vytápění, snižuje se míra pracovní neschop-
nosti, je zajištěna plynulost provozu.

Clony jsou vybaveny vysoce výkonnými axiálními EC 
ventilátory, které jsou uloženy ve dvou řadách. 

Nejčastější použití průmyslových clon je ve skladova-
cích, zásobovacích nebo obslužných prostorech, na 
nákladových rampách, průjezdních vrat pro vysoko-
zdvižné vozíky a ostatních často či dlouho otevřených 
prostorech. Clony modelu AXI SC XX5 jsou určeny pou-
ze pro horizontální instalaci.

Provedení clony je ve standardním pozinkovaném ple-
chu, pro případ lakování jsme jako základní barvu určili 
RAL 7035. Na přání dokážeme kteroukoli barevnou vari-
antu z RAL vzorníku. Clony je také možné dodat s nere-
zovým opláštěním při požadavku na instalaci např. do 
prostor potravinářského průmyslu.

Základní charakteristika: 
Průmyslové vzduchové dveřní clony jsou určeny zejména pro:

• skladovací prostory
• nákladní rampy
• vratový průjezd
• výstavní haly a supermarkety

K odclonění muže být použit:
• cirkulační vzduch - s teplotou prostoru
• cirkulační vzduch - ohřátý teplovodním ohřívačem

• umístění: horizontální
• provedení: studenovzdušné / teplovodní
• pro výšky dveří: 5,9 m
• pro šířky dveří: 1,8; 2,1; 2,6 a 3,1 m dále pak se spojovacím dílem pro libovolné šířky dveří
•  provedení: pozinkované opláštění nebo RAL 7035 (šedá), na přání veškeré odstíny RAL, možnost opláštění

z nerezové oceli
• vysoce výkonné EC ventilátory
• široký výběr regulačních prvků a příslušenství



  Rozměry

Průmyslové clony Axi SC XX5
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Sériově dodávaný držák hrdel výměníku 
pro teplovodní modely zabraňuje 
překroucení nebo utržení vývodů 
výměníku při montáži.

DRŽÁK HRDEL VÝMĚNÍKU INTEGROVANÝ DIFUZOR VENTILÁTORU

Z důvodu výrazné zvýšení účinnosti ventilátoru 
a snížení hlukové úrovně jsou všechny modely AXI 
vybaveny integrovaným difuzorem ventilátoru. 
Toto provedení plně odpovídá novým předpisům 
pro účinnost elektoromotorů ERP 2015.
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Technická data
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Teplovodní jednotky
TH(V)CP-185-4-AXI SC EC TH(V)CP-215-4-AXI SC EC TH(V)CP-265-4-AXI SC EC TH(V)CP-315-4-AXI SC EC

Typ výměníku 2 2 2 2

Vzduchový výkon [m3/h] 17000 23000 30000 35000

Teplovodní ohřívač (voda 70/50°C, Ti=18°C) 

výkon [kW] 77,1 100,2 133 161,1

tl. ztráta [kPa] 2,6 4,5 8,2 12,7

průt. množství [m3/h] 3,31 4,3 5,69 6,91

Teplovodní ohřívač (voda 60/40°C, Ti=15°C)

výkon [kW] 60,6 79,3 106,1 129,4

tl. ztráta [kPa] 1,8 3,1 5,7 8,8

průt. množství [m3/h] 2,59 3,38 4,54 5,54

EC ventilátory

napájení [V] 230 3 x 230 3 x 230 3 x 230

příkon [W] 1600 2400 3200 4800

jmenovitý proud [A] 10,4 15,6 20,8 31,2

El. krytí motoru IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Ovladač Unireg DIT EC Unireg DIT EC PLUS Unireg EC DUAL Unireg EC DUAL

Akustický tlak min* dB[A]** 38 40 42 43

Akustický tlak max dB[A]** 70 72 73 74

Hmotnost  [kg] 175 205 278 290

Vzduchové clony bez ohřevu
SHCP-185-4-AXI SC EC SHCP-215-4-AXI SC EC SHCP-265-4-AXI SC EC SHCP-315-4-AXI SC EC

Vzduchový výkon [m3/h] 19000 27500 34000 40000

EC ventilátory

napájení [V] 230 3 x 230 3 x 230 3 x 230

příkon [W] 1600 2400 3200 4800

jmenovitý proud [A] 10,4 15,6 20,8 31,2

El. krytí motoru IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Ovladač Unireg DIT EC Unireg DIT EC PLUS Unireg EC DUAL Unireg EC DUAL

Akustický tlak min*    dB[A]** 40 42 44 45

Akustický tlak max          dB[A]** 73 75 76 77

Hmotnost  [kg] 142 168 203 240

* - řízení EC 0-10V -2V
** - Lp(A) v 5 m od jednotky

Průmyslové clony Axi SC XX5



Příslušenství
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TP1  základní prostorový termostat, rozsah 5-35°C, 230V/3A/AC15, IP30

TP4 prostorový termostat průmyslové provedení IP54

DKMG  dveřní kontakt magnetický, přepínací kontakt, 24/50Hz/1A/AC15

DKM   dveřní kontakt mechanický

  VKMG vratový kontakt mechanický

Ventily

Dle požadavku zákazníka lze dodat k teplovodnímu výměníku nezabudovaný 2-cestný a 3-cestný ventil s ovládací 
hlavicí. 

Elektrotermický pohon ventilu lze dodat k teplovodnímu výměníku jako nezabudovaný. Vyznačuje se tichým 
a bezporuchovým provozem. Je-li termopohon pod napětím, vestavěné čidlo se zahřívá. Po uplynuti časové diferen-
ce začne pohon plynule zavírat. Doba otvíraní cca. 4 min. při startu ze studeného stavu. Při přerušeni napětí dojde 
k plynulému otevřeni termopohonu. Pohon je dodáván vždy v provedeni bez napětí otevřeno (NO - 230 V/3W).

ETVQ 5/4"-N
Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil s elektrotermickou hlavici. Ventil má lineární charakteristiku regulace 
a je tlakově nezávislý, což znamená, že charakteristika regulace není závislá na dostupném tlaku a není ovlivněna 
nízkou autoritou. Min/max. tlaková diference 0,23/4 bar, pro teplotu media max. 90°C, při max. 16 bar. Elektrotermická 
hlavice součástí ventilu pro 230 V/3W (NO). Doba otvíraní cca. 4 min. při startu ze studeného stavu, IP54.

ETVT 5/4"-N
3-cestný ventil pro regulaci průtoku média clonou. Těleso ventilu je z korozivzdorného bronzu, vřeteno z nerezové
oceli, max. tlaková diference 0,25 bar, kvs=6,4 m3/h pro teplotu média max. 100°C, při max. 10 bar. Elektrotermická
hlavice je součástí ventilu pro 230V/3W (NO), doba otevírání 4 min, IP54, vestavěná přepěťová ochrana.



Ovládání
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Unireg DIT EC
Unireg je rozvodnice vhodná pro ovládaní clon s teplovodním ohřívačem s EC ventilátorem 230V, 
kde není možné integrovat řídící elektroniku do jednotky. Systém umožňuje využiti všech funkci 
regulátorů Ditronic Touch.

Typ ovládání Unireg DIT EC
Napájecí napětí 230V

Pro max. proud jednotky 14A

Elektrické krytí IP 20

Rozměry (š x v x h) 300x400x170 mm

Unireg DIT EC PLUS
Unireg je rozvodnice vhodná pro ovládaní clon s teplovodním ohřívačem s EC ventilátorem 230V, 
kde není možné integrovat řídící elektroniku do jednotky. Systém umožňuje využiti všech funkci 
regulátorů Ditronic Touch.

Typ ovládání Unireg DIT EC PLUS
Napájecí napětí 3 x 230V

Pro max. proud jednotky 16A

Elektrické krytí IP 20

Rozměry (š x v x h) 300x400x170 mm

Unireg DIT EC DUAL
Unireg je rozvodnice vhodná pro ovládaní více clon s teplovodním ohřívačem s EC ventilátorem 
230V, kde není možné integrovat řídící elektroniku do jednotky. V rozvodnici jsou osazeny dvě 
řídící jednotky Ditronic, propojené mezi sebou MASTER-SLAVE. Systém umožňuje využiti všech 
funkci regulátorů Ditronic Touch.

Typ ovládání Unireg DIT EC DUAL
Napájecí napětí 3 x 230V

Pro max. proud jednotky 32A

Elektrické krytí IP 65

Rozměry (š x v x h) 500x500x210 mm

Unireg DIT EC TRIPLE
Unireg je rozvodnice vhodná pro ovládaní více clon s teplovodním ohřívačem s EC ventilátorem 
230V, kde není možné integrovat řídící elektroniku do jednotky. V rozvodnici jsou osazeny tři řídí-
cí jednotky Ditronic, propojené mezi sebou MASTER-SLAVE-SLAVE. Systém umožňuje využiti 
všech funkci regulátorů Ditronic Touch.

Typ ovládání Unireg DIT EC TRIPLE
Napájecí napětí 3 x 230V

Pro max. proud jednotky 48A

Elektrické krytí IP 65

Rozměry (š x v x h) 500x700x210 mm
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Tabulka kabelů a jištění

Unireg DIT EC
FA1 B /16A /1p

WL1 3J x 2,5

Tabulka kabelů a jištění

Unireg DIT EC PLUS
FA1, 2, 3 C/20A/1p

WL1 5J x 4

Unireg DIT EC DUAL
FA1, 2, 3 C/20A/1p

WL1 5J x 10

Unireg DIT EC TRIPLE
FA1, 2, 3 C/20A/1p

WL1 5J x 10

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

Ovládání: Ditronic Touch
Ovladač Ditronic Touch je inteligentní dotykový regulátor, 
vyvinutý pro ovládání vzduchových clon s AC i EC ventilá-
tory. Regulátor je svým designem a přehledným 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.

Připojovací schéma:

1) 230 V

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

WL1

FA1

L1
N PE

2) 3 x 230 V

WL1

FA1

FA2

FA3

L3L2L1

N PE
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P  -   pravostranné připojení 
výměníku

Modelová 
řada

Název 
clony

EC - ventilátorHC - horizontální zavěšení

T -   teplovodní výměník
S - clona bez ohřevu

185 – délka clony 1800 mm 
215 – délka clony 2100 mm 
265 – délka clony 2650 mm 
315 – délka clony 3100 mm

Instalace

Klíč pro objednávání

Průmyslové clony Axi SC XX5

Nástěnná instalace Podstropní instalace

STAVOKLIMA s.r.o.
BUDĚJOVICKÁ 450 • 370 01 HOMOLE
tel.: +420 387 001 931
e-mail: info@stavoklima.cz
www.stavoklima.cz 
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