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Econ-C mini je nejmenším modelem u z řady komfortních 
vzduchových clon určených pro montáž do podhledu. Díky 
diskrétnímu designu je vhodná do interiéru s vysokými poža-
davky na vzhled, harmonicky doplňuje prostor a zároveň plní 
veškeré požadavky z hlediska funkčnosti zařízení.

Vzduchová clona Econ-C mini tvoří přirozenou vzduchovou 
bariéru před vnikajícím studeným vzduchem do teplého pro-
středí a naopak, v letním období před teplým vzduchem do 
prostředí klimatizovaného; chrání před nežádoucími pachy, 
hmyzem a prachem. Clona splňuje veškeré požadavky na 
zařízení zajištující energetickou úsporu a tepelnou pohodu v 
objektu. Standardní rozměrová řada a jednoduché provedení
předurčuje Econ-C mini pro použití nad vstupy do jednot-
livých obchodů v administrativních komplexech, do butiků, 
restaurací, bank či hotelu.

Regulace clony je zajištěna prostřednictvím nástěnného 
ovladače Econ, jehož základní funkce umožňují z uživatelské-
ho pohledu velice snadné ovládání.

Hlavními výhodami clon Econ-C mini je cenová dostupnost, 
rychlá a snadná montáž, nízká hlučnost, nízká hmotnost, po-
užité nejkvalitnejší materiály a komponenty a v neposlední 
řadě kompaktní rozměry výrobku.

Clony jsou nabízeny v provedení bez ohřívače nebo s elek-
trickým ohřívačem, kde lze vybrat z několika variant topného 
výkonu. K plné vybavenosti clony lze využít některou z mož-
ností nabízeného příslušenství. Clona je dodávána v lakova-
ném provedení RAL 9010.
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Vzduchová clona do podhledu Econ-C mini

  Popis

Základní vlastnosti:

 umístění: pouze horizontálně, skryté do podhledu
 provedení:

- bez ohřevu, clona pracuje pouze s nasávaným vzduchem
- s elektrickým ohřevem

 pro výšky dveří do 2,2 m
 pro šířky dveří: 1,0; 1,5; 2,0m
 barevné provedení: plášť z pozinkované oceli, sací mřížka a krycí rámeček standardně v RAL 9010 (bílá)
 lamely výfukové mřížky z eloxovaného hliníku
 sací mřížka, která slouží zároveň jako revizní dveře, umožňuje snadný servisní přístup
 vnitřní uspořádání clony je navrženo tak, aby byl zajištěn přístup k všem komponentům
 možnost dodatečného vyrovnání clony po zabudování do podhledu (vnitřní přístup)



Funkce ovládání Econ-C mini:

bezpotenciálový dveřní
kontakt vč. nastavitelného
doběhu zařízení

standardně
malé rozměry ovladače,
nástěnná montáž,
ergonomický design

standardně

procesorové řízení clony
proti přehřátí el. ohřívače

standardně sériové řetězení clon
systémem Master/slave

pouze
s regulátorem 
Econ DUAL

prostorový termostat,
ovládání externím
dálkovým kontaktem

standardně

Nástěnný ovladač Econ:
ovladač je určen pro ovládání ventilátorů a elektrického ohřívače s možností připojení
externích prvku (dveřní kontakt, termostat prostorový nebo výfukový).
Pro verze s elektrickým ohřívačem je součástí elektroniky clony ochrana proti přehřátí
ohřívače s automatickým doběhem ventilátoru.

Rozměry: 71 x 71 x 25
Ovladač je určen pouze pro nástěnnou montáž. IP 20

Technická data / příslušenství

Vzduchová clona do podhledu Econ-C mini
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Příslušenství pro clony Econ-C mini

Prostorový termostat: 230V - nástěnná 
montáž, provedení TP1 nebo TP2
s vypínačem (dodaný volně).

Dveřní kontakt: 24 V, DKM nebo DKMG
DKM - dveřní kontakt mechanický
DKMG -  dveřní kontakt magnetický

Technická data: Econ C mini
100 S

Econ C mini
 150 S

Econ C mini
200 S

Econ C mini
100 E

Econ C mini
150 E

Econ C mini
200 E

Vzduchový výkon elektrický ohřívač E m3/h - - - 1390 2125 2850

bez ohřevu m3/h 1420 2150 2950 - - -

Topný výkon výkon alt 1 max [kW] - - - 6 10 12,5

výkon alt 2 max [kW] - - - 9 12,5 15

Napájení [V] 3 x 230 3 x 230 3 x 230 3 x 230 3 x 230 3 x 230

AC ventilátor příkon ventilátoru [W] 340 510 680 340 510 680

proud ventilátoru [A] 1,5 2,25 3 1,5 2,25 3

napětí ventilátoru [V] 230 230 230 230 230 230

Ovládání Econ Econ

Elektrické krytí IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Hlučnost* [dB (A)] 55 56 57 55 56 57

Hmotnost [kg] 28 42 56 28 42 56

* akustický tlak ve vzdálnosti 3m od jednotky
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ovládání ECON

Studené, teplovodní clony - schéma

10 x 1

externí kontakt,
termostat

externí kontakt,
termostat

dveřní kontakt

2 x 1

WL1

L3

L2

N FA3PE

L1

ovládání ECON

WL3

10 x 1 

Elektro clony - schéma

dveřní kontakt

2 x 1

FA1
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WL1
WL2
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Econ-C mini    −   100     −     E

Klíč pro objednávání:

Schéma - clony s elektrickým ohřevemSchéma - clony bez ohřevu

100; 150; 200
100 - délka clony 1000mm
150 - délka clony 1500mm
200 - délka clony 2000mm

S - studená clona bez ohřívače
E 6 - elektrický ohřívač 400V - 6 kW; clona délka 1000 mm
E 9 - elektrický ohřívač 400V - 9 kW; clona délka 1000 mm
E 10 -  elektrický ohřívač 400V - 10 kW; clona délka 1500 mm
E 12,5 - elektrický ohřívač 400V - 12,5 kW; clona délka 1500  a 2000mm 
E 15 - elektrický ohřívač 400V - 15 kW; clona délka 2000 mm

L1

N
FA1

PE

ovládání ECON

Studené, teplovodní clony - schéma

10 x 1

externí kontakt,
termostat

externí kontakt,
termostat

dveřní kontakt

2 x 1

WL1

L3

L2

N FA2PE

L1

ovládání ECON

WL2

10 x 1 

Elektro clony - schéma

dveřní kontakt

2 x 12 x 1

WL1
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Zastoupení:

Vzduchová clona do podhledu Econ-C mini

  Schéma, Klíč pro objednání

Tabulka kabelů a jištění clon bez ohřevu

FA1 1 X 10A/C WL1 3Cx 1,5 (2,5)

FA2 viz. tab. EO WL2 viz. tab. EO

FA3 viz. tab. EO WL3 viz. tab. EO

Tabulka kabelů a jištění elektrické clony

elektr. ohřívač kabel (WL2) jistič (FA2) kabel (WL3) jistič (FA3)

Clona 
100

6 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

9 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

Clona 
150

10 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

12,5 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

Clona 
200

12,5 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B

15 kw 5Cx4 3x16A/B 5Cx4 3x16A/B




