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Vzduchové dveřní clony Li3

Návrh dveřních clon

Vzduchové dveřní clony komfortní
jsou určeny zejména pro:

• banky, hotely

• administrativní prostory

• lehký průmysl

•  výstavní haly a supermarkety

K odclonění 
může být použit:

• cirkulační vzduch - s teplotou prostoru

•   cirkulační vzduch - ohřátý teplovodním
ohřívačem

•   venkovní a cirkulační vzduch - ohřátý
teplovodním ohřívačem

Komfortní vzduchové dveřní clony řady Li3 jsou svým designem vhodné do interiéru s vysokými požadavky na vzhled. Jsou 
harmonickým prvkem prostoru a zároveň plní veškeré požadavky z hlediska funkčnosti.

Díky své konstrukci zajištující vysokou spolehlivost může být clona Li3 osazena i v objektu s nepřetržitým provozem. Tvoří 
přirozenou vzduchovou bariéru před vnikajícím studeným vzduchem do teplého prostředí a naopak v letním období před 
teplým vzduchem do prostředí klimatizovaného, chrání před nežádoucími pachy, hmyzem a prachem. Clona v těchto insta-
lacích splní veškeré požadavky na zařízení zajištující energetickou úsporu a tepelnou pohodu v objektu.

• umístění: pouze horizontálně
• provedení: studenovzdušné / teplovzdušné (teplovodní)
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Při návrhu vzduchových dveřních clon je nutné zejména posoudit:
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Rychlost proudění
vzduchu otvorem

Situace lehká:
jeden vstupní otvor
případné zádveří
lehký nárazový vítr

Situace střední:
více vstupních otvorů
bez zádveří
střední nárazový vítr

Situace těžká:
více vstupních otvorů
otevřená podlaží • bez zádveří
silný nárazový vítr • podtlak

Situace

Šířka clony s ohledem
na šířku otvoru

Výška zavěšení
clony

Rozdíly teplot a tlaku mezi
vnitřním a venkovním prostorem



• pro výšky dveří: do 4,2m

• pro šířky dveří: 1,5; 2,0; 2,5m

•  barevný odstín opláštění:
standardně RAL 9010 (bílá)

•  barevný odstín sací mřížky:
standardně RAL 9006
(metalický bílý hliník)

• na přání veškeré odstíny RAL

• clona není vybavena filtrem
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Technická data - rozměry

Vzduchové dveřní clony Li3
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Vzduchové dveřní clony Li3

Technická data - výkony
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Technická data SHCP-150
-4-Li3

SHCP-200
-4-Li3

SHCP-250
-4-Li3

Vzduchový výkon m3/h 8300 12300 14600

AC ventilátor

Příkon ventilátoru [W] 1280 1920 2240

Proud ventilátoru [A] 10 15 17,5

Napětí ventilátoru [V] 230 230 230

Typ ovládání DITRONIC TOUCH

Elektrické krytí IP20 IP20 IP20

Hlučnost db(A) 65 67 67

Hmotnost [kg] 126 151 180

Technická data THCP-150
-4-Li3N

THCP-200
-4-Li3N

THCP-250
-4-Li3N

Vzduchový výkon m3/h 7800 11000 13500

Teplovodní ohřívač (voda 70/50/18°C)

i=18°C / výkon [kW] 42,9 60,5 80,5

Tlaková ztráta [kpa] 23,1 12,3 8,1

Průtokové množství [m3/h] 1,84 2,59 3,46

Teplovodní ohřívač (voda 60/40/18°C)

i=18°C / výkon [kW] 24,5 34,1 45,1

Tlaková ztráta [kpa] 9 4,7 3

Průtokové množství [m3/h] 1,04 1,44 1,9

Připojení            [DN] 20 20 20

AC ventilátor

Příkon ventilátoru [W] 1280 1920 2240

Proud ventilátoru [A] 10 15 17,5

Napětí ventilátoru [V] 230 230 230

Typ ovládání DITRONIC TOUCH

Elektrické krytí IP20 IP20 IP20

Hlučnost db(A) 64 66 66

Hmotnost [kg] 150 180 215

Technická data THCP-150
-4-Li3N EC

THCP-200
-4-Li3N EC

THCP-250
-4-Li3N EC

Vzduchový výkon m3/h 7400 10750 12900

Teplovodní ohřívač (voda 70/50/18°C)

i=18°C / výkon [kW] 41,7 59,7 78,5

Tlaková ztráta [kpa] 22,0 12,0 7,7

Průtokové množství [m3/h] 1,43 2,56 3,35

Teplovodní ohřívač (voda 60/40/18°C)

i=18°C / výkon [kW] 23,8 33,7 44,1

Tlaková ztráta [kpa] 9 4,6 3

Průtokové množství [m3/h] 1,00 1,44 1,9

Připojení            [DN] 20 20 20

EC ventilátor

Příkon ventilátoru [W] 1320 1980 2310

Proud ventilátoru [A] 9,6 14,4 16,8

Napětí ventilátoru [V] 230 230 230

Typ ovládání DITRONIC TOUCH

Elektrické krytí IP20 IP20 IP20

Hlučnost db(A) 64 66 66

Hmotnost [kg] 136 160 191

Technická data SHCP-150
-4-Li3 EC

SHCP-200
-4-Li3 EC

SHCP-250
-4-Li3 EC

Vzduchový výkon m3/h 8300 12300 14600

EC ventilátor

Příkon ventilátoru [W] 1300 1980 2310

Proud ventilátoru [A] 10 15 17,5

Napětí ventilátoru [V] 230 230 230

Typ ovládání DITRONIC TOUCH

Elektrické krytí IP20 IP20 IP20

Hlučnost db(A) 65 67 67

Hmotnost [kg] 112 131 156

Technická data - clony bez ohřevu osazené AC a EC ventilátory

Technická data - clony teplovzdušné osazené AC a EC ventilátory



Příslušenství

Vzduchové dveřní clony Li3

* vysoko průtokový ventil
** pro DN25, 32 platí pro [K] 3.0; pro DN25 XXL platí pro [K] 6.0
*** pouze s elektrotermickým pohonem

Technická data pro ventily kv“**
hodnota

přípustná
provozní 
teplota

[°C]

přípustný
provozní 

tlak
[bar]

přípustná
tlaková

diference
[bar]

3-cestný ventil - DN 25 (1“) 4,6 100 10 0,50

3-cestný ventil - DN 32 (5/4“) 6,4 100 10 0,25

3-cestný ventil - DN 32 XXL (5/4“)*** 10,0 120 10 0,20

3-cestný ventil - DN 40 XXL (2“)*** 12,0 120 10 0,20

Technická data pro ventily kv“**
hodnota

přípustná
provozní 
teplota

[°C]

přípustný
provozní 

tlak
[bar]

přípustná
tlaková

diference
[bar]

2-cestný ventil - DN 25 (1“) 2,5 120 10 0,25

2-cestný ventil - DN 32 (5/4“) 3,8 120 10 0,25

2-cestný ventil - DN 25 XXL (1“)* 4,3 120 16 0,20

2-cestné a 3-cestné ventily pro regulaci teploty
Dle požadavku zákazníka lze dodat k teplovodnímu výměníku zabudovaný 2-cestný nebo 3-cest-
ný ventil s ovládací hlavicí. Pohon ventilu může být dodán jako samočinný (termostatický) nebo 
elektrotermický. 

Termostatická hlavice je dodávána vždy v provedení s odděleným čidlem (rozsah 20 - 50°C), 
které je umístěno za teplovodní výměník - regulace teploty vyfukovaného vzduchu. 

Elektrotermický pohon ventilu lze dodat k teplovodnímu výměníku jako zabudovaný v provedení 
2- nebo 3-cestný. Vyznačuje se tichým a bezporuchovým provozem. Je-li termopohon pod napětím 
vestavěné čidlo se zahřívá, po uplynutí časové diference začne pohon plynule zavírat. Při přerušení 
napětí dojde k plynulému otevření termopohonu. Pohon je dodáván vždy v provedení bez napětí 
otevřeno.

Elektro data: 230V/50Hz-3V, IP 42.

Dveřní kontakt: 24V
DKM – dveřní kontakt mechanický / DKMG – dveřní kontakt magnetický

Prostorový termostat: 230V
- nástěnná montáž
- provedení základní, s vypínačem, digitální nebo průmyslové s IP54

Tlakové hadice PPH
-  tlakové hadice s nerezovým či zesíleným opletením prosnadné propojení

teplovodního ohřívače s vnitřním závitem, sada 2 ks, délka 300mm, DN 20, 25, 32

BMS 0-10V
- ovládání clony pomocí BMS modulu

ZSA – podstropní závěsy
- podstropní závěsy dodatečně nivelovatelné s délkou zavěsu 1000 mm,
- vč. nivelačního prvku kotvícího materiálu pro zavěšení clony
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Vzduchové dveřní clony Li3

Ovládání vzduchových dveřních clon
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Ovládání: Ditronic Touch
Ovladač Ditronic Touch je inteligentní dotykový regulátor, vyvinutý pro ovládá-
ní vzduchových clon s AC i EC ventilátory. Regulátor je svým designem a pře-
hledným displayem vhodný pro všechny druhy provozů (od základních až po 
komfortní interiéry). Nabízí uživateli možnost ovládat clonu manuálně, z nadřa-
zeného systému (BMS) nebo prostřednictvím protokolu Modbus. Propojení 
mezi clonou a ovladačem je za pomocí UTP kabelu s koncovkou RJ 45.

Rozměry: š. 125 x v. 90 x hl. 32 [mm]

Ovladač je určen pro nástěnnou montáž IP 20.
Zapojení ovladače prostřednictvím kabelu
s nalisovaným konektorem RJ 45 viz obr.

DITRONIC TOUCH

* platí i pro studené clony

Tabulka kabelů a jištení pro teplovodní* clony

FA1 1 x 16 A/C WS1 4 x 2 x 0,5 WS7 2A x 1(1,5) WS10 2A x 1(1,5)

WL1 3C x 2,5 WS4 5D x 1(1,5) WS8 2A x 1(1,5) WS11 2A x 1(1,5)

WS5 5D x 1(1,5) WS6 2A x 1(1,5) WS9 5D x 1(1,5) WS12 2D x 1(1,5)

WS7

WS8

WS10

WS6

– –
– –

– –

L3

L2

N FA3
FA1

FA2

WL3
WL1

WL2

FA3
FA1

FA2

WL3
WL1

WL2

WS5WS4

WS2

L1

N
FA1

WL1

FA1

WL1

WS5WS4

WS7

WS8

WS10

WS6

WS9 WS11
WS12

PE

L1

WS9 WS11
WS12

PE

Master

Slave

WS1

WL1

Slave

Master
WS1

WS2

venkovní omezovací termostat

prostorové čidlo

externí kontakt

dveřní kontakt

výstup
porucha

výstup
provoz

ventilátor topenítopení

ventilátor

DITRONIC TOUCH

Teplovodní clony - schéma



Ovládání vzduchových dveřních clon

Vzduchové dveřní clony Li3
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kW

Týdenní časové hodiny
Zařízení lze provozovat dle týdenního
režimu. Volit lze režim 1-7 nebo 1-5; 6-7.

Protimrazová ochrana výměníku
Standardně je pro každý teplovodní model
vestavěna protimrazová ochrana. Ochrana
je 2-stupňová. Při nebezpečí zamrznutí otevírá
ventil a sepne signalizační kontakt.

Protimrazová ochrana prostoru
Ovladač umožňuje prostřednictvím prostorového
čidla zároveň hlídat protimrazovou ochranu prostoru.

Zobrazení prostorové,
výfukové a požadované teploty
Regulátor ve standardu zobrazuje prostorovou,
výfukovou i požadovanou teplotu.

Dveřní kontakt
Zařízení se může spouštět od dveřního kontaktu.
Po zavření dveří je aktivován časový doběh, 
který je nastavitelný.

Uzamykání klávesnice
Z důvodu nežádoucích změn nastavení
regulátoru lze uzamknout klávesnici ovladače.

Řízení clony dle výfukové
nebo prostorové teploty
Systém umožňuje řídit teplotu dle teploty
prostoru nebo dle teploty vyfukovaného vzduchu.
Zároveň je vestavěna funkce pro omezení
minimální výfukové teploty.

Nadřazený systém
- BMS 3-stupňově
Celé zařízení lze ovládat z nadřazených regulačních
systémů. 3-stupňové ovládání ohřívače i ventilátoru
je ve standardu vestavěno. Při tomto druhu řízení
je zcela řízeno zařízení z nadřazeného systému
BMS (building management system).

Nastavení funkce ventilu
pro dveřní kontakt
Uživatel má možnost si vybrat, zda bude ventil závislý na 
dveřním kontaktu (jakmile se dveře zavřou, ventil se uza-
vře) nebo nezávislý (pokud z rozdílu teplot vyplývá poža-
davek topit, zůstává ventil po zavření dveří otevřený).

Poruchový a provozní
výstup zařízení
Z elektroniky clony jsou vyvedeny poruchové
a provozní kontakty pro signalizaci.

Zobrazení aktuální teploty média
Regulátor u teplovodních clon zobrazuje
teplotu přiváděného média.

Omezovací exteriérový termostat
Prostřednictvím omezovacího termostatu
(zpravidla osazen v exteriéru), lze po dosažení
nastavené teploty vypnout pouze topení
nebo celé zařízení (dle nastavení ovladače).

MASTER/SLAVE
Sériovou výbavou je možnost zapojení veškerých
modelů v systému MASTER/SLAVE. Prostorové
čidlo je osazeno pouze ke cloně MASTER.

Externí kontakt
Zařízení lze též ovládat z dalšího vzdáleného
externího místa. Použití tohoto kontaktu vylučuje 
použití bezdrátového rádiového ovladače a naopak.

Automatický provoz zařízení
Clona může pracovat v automatickém režimu 
od dveřního kontaktu. Pokud jsou dveře ote-
vřeny, pracuje zařízení podle parametrů zvo-
lených na ovladači. Po zavřeni dveří se zařízení 
automaticky přepne do odpovídajících stupňů 
topení i ventilátoru (dle rozdílu požadované
a skutečné teploty).

Zatápěcí režim clony
Pro případ pokrytí nahodilých tepelných
ztrát lze aktivovat clonu po zvolený čas do
zatápěcího režimu, kdy zařízení funguje tak,
aby v nejkratším časovém intervalu
dosáhlo největšího topného výkonu.

Nadřazený systém Modbus
Regulátor nabízí uživateli možnost volby
ovládat zařízení pomocí protokolu Modbus.

BMS 0-10V
Pro řízení z BMS 0-10V je nutné
doobjednat modul pro řízení
spojitým signálem 0-10V.

Rádiové ovládání
Clonu lze též ovládat bezdrátovým ovladačem.
Pro tuto volbu nutno objednat přijímač,
který je vestavěný ve cloně.

Doplňkové moduly pro ovládání Ditronic Touch

Popis standardních funkcí ovladačů DITRONIC TOUCH



Vzduchové dveřní clony Li3

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

4 - interní kod výrobce AC - clona osazena AC ventilátorem
EC - clona osazena EC ventilátorem

P -  pravé provedení výměníku
(z pohledu sací strany)

L -  levé provedení výměníku
(z pohledu sací strany)
na dotaz

T      −      HC       −       P       −     200     −     4      −     Li  3N   −   EC

Ty
p

U
m

íst
ěn

í c
lo

ny

Pr
ov

ed
en

í
oh

řív
ač

e

D
él

ka
cl

on
y

In
te

rn
í

ko
d 

vý
ro

bc
e

Pr
ov

ed
en

í
cl

on
y

Ty
p

ve
nt

ilá
to

ru

HC - horizontální clona

150 - délka clony 1500 mm
200 - délka clony 2000 mm
250 - délka clony 2500 mm
300 -  standardní délka, (150 + 150)

Li3 N -  výkon. stupeň 5; standardní výměník;
 doporučená výška zavěšení 4,2m

S - studenovzdušné provedení
T - teplovzdušné provedení

Způsoby zavěšení vzduchových clon

Nástěnné závěsy Podstropní závěsy

Klíč pro objednávání

Spojování clon

spojovací sada SPS


