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Zastoupení:

Vzduchové dveřní clony komfortní Li - light

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

  Příslušenství, objednací klíč

Klíč pro objednávání

Econ Ditronic Touch

Nástěnný ovládací panel  

Regulace otáček ventilátorů lokální  

Regulace otáček ventilátorů z nadřazeného systému – 3-stupňově X 

Regulace otáček ventilátorů z nadřazeného systému – pomocí signálu 0-10V X *

Regulace otáček ventilátorů prostřednictvím protokolu ModBUS X 

Regulace otáček ventilátorů na základě venkovní teploty X 

Regulace topení lokální  

Regulace topení z nadřazeného systému – 3-stupňově X 

Regulace topení z nadřazeného systému – pomocí signálu 0-10V X *

Regulace topení prostřednictvím protokolu ModBUS X 

Regulace topení na základě prostorové nebo výfukové teploty X 

Signalizace chodu a poruchy do nadřazeného systému X 

Týdenní časové hodiny X 

Protimrazová ochrana výměníku X 

Volba topného režimu zima/léto X 

Uzamykání klávesnice proti nežádoucímu přepnutí X 

Řetězení clon MASTER/SLAVE ** 

Možnost připojení externího kontaktu X 

Omezovací exteriérový termostat X 

Automatický provoz zařízení X 

Nastavení funkce ventilu pro dveřní kontakt X 

Dálkové rádiové ovládání X 

Zobrazení výfukové a prostorové teploty, zobrazení teploty média X 

Zatápěcí režim clony X 

Zobrazení upozornění pro údržbu fi ltru X 

Funkce HELPTRONIC – interaktivní průvodce zapojením clony
a nastavením ovladače
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Porovnání funkcí jednotlivých ovladačů

PPH 3/4“:
tlakové hadice s nerezovým či zesíleným opletením pro snadné propojení teplovodního ohřívače,
s vnitřním závitem, 2 ks-sada, délka 300mm, DN 20.

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

Komunikační kabel PK 8/x
-  Propojovací komunikační kabel mezi vzduchovou clonou a ovladačem
- Dostupný v délkách od 1m až do 20m

Ventily
Dle požadavku zákazníka lze dodat k teplovodnímu výměníku zabudovaný 2-cestný nebo 3-cestný ventil s 
ovládacím pohonem. Pohon ventilu může být dodán jako samočinný (termostatický) nebo elektrotermický. 
Doba otvírání cca. 4 min. při startu. Při přerušení napájení dojde k plynulému otevření pohonu, resp.ventilu. 
Pohon je dodáván vždy v provedení bez napětí otevřeno (NO - 230V).

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

Označení Charakteristika Hlavice
Přípustná

tlaková
diference [bar]

Přípustná 
provozní 

teplota [°C]

Přípustný 
provozní tlak

[bar]

ETVQ 1" 2-cestný, tlakově
nezávislý

elektrotermická, 
IP 54 0,23 / 4 90 16

ETVQ 
5/4"

2-cestný, tlakově
nezávislý

elektrotermická, 
IP 54 0,23 / 4 90 16

5 - interní kod výrobce Modelová řada

P -  pravé provedení výměníku
(z pohledu sací strany)

L -  levé provedení výměníku
(z pohledu sací strany)

T      −      HC       −       P       −     200     −     5      −     Li0 N   −   Light
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Li0 N - výkon. stupeň 1; standardní výměník; doporučená výška zavěšení 2,5 m
Li1 N - výkon. stupeň 2; standardní výměník; doporučená výška zavěšení 2,8 m
Li0 NN - výkon. stupeň 1; výměník pro nízkoteplotní spády; doporučená výška zavěšení 2,5 m
Li1 NN - výkon. stupeň 2; výměník pro nízkoteplotní spády; doporučená výška zavěšení 2,8 m
Li0 E - výkon. stupeň 1; elektro ohřívač; doporučená výška zavěšení 2,5m
Li1 E - výkon. stupeň 2; elektro ohřívač; doporučená výška zavěšení 2,8 m

S – provedení bez ohřevu (studené)
T –  provedení s ohřevem (teplé)

teplovodní nebo elektrický ohřívač

HC - horizontální clona 100 – délka clony 1000 mm
150 – délka clony 1500 mm
200 – délka clony 2000 mm
250 – délka clony 2500 mm
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Rozměry a ovládání

Vzduchové dveřní clony komfortní Li - light
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Technická data

Vzduchové dveřní clony komfortní Li - lightVzduchové dveřní clony komfortní Li - light

   Technická data

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

Technická data N / E
THCP

100-5-Li0 
N(E) Light

THCP
150-5-Li0 
N(E) Light

THCP
200-5-Li0 
N(E) Light

THCP
250-5-Li0 
N(E) Light

THCP
100-5-Li1 
N(E) Light

THCP
150-5-Li1 
N(E) Light

THCP
200-5-Li1 
N(E) Light

THCP
250-5-Li1 
N(E) Light

Vzduchový výkon                       [m3/h] 2100 3200 4300 5400 2600 3650 5250 6380
Teplovodní ohřívač N (voda 80/60°C, ti=18°C)

výkon       [kW] 13,5 22,5 32,3 40,9 15,1 24,3 36,2 45
tlaková ztráta      [kPa] 7 5,1 12,6 9,7 8,6 5,8 15,5 11,5

průtokové množství    [m3/h] 0,58 0,94 1,37 1,73 0,65 1 1,55 1,9
Teplovodní ohřívač N (voda 60/40°C, ti=18°C)

výkon       [kW] 7,5 12,6 18,6 23,4 8,3 13,5 20,7 25,6
tlaková ztráta      [kPa] 2,6 1,9 5 3,8 3,2 2,2 6,1 4,5

průtokové množství    [m3/h] 0,29 0,54 0,79 0,97 0,32 0,58 0,86 1,08
Připojení                                         [DN] 20 20 20 20 20 20 20 20
Elektrický ohřívač

výkon alt 1    Max. [kW] 5 7,5 12,5 15 5 7,5 15 17,5
výkon alt 2    Max. [kW] 7,5 10 15 17,5 7,5 10 17,5 20
výkon alt 3    Max. [kW] - 12,5 17,5 20 - 12,5 20 25
výkon alt 4    Max. [kW] - 15 20 22,5 - 15 22,5 27,5

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

příkon ventilátoru       [W] 540 810 1080 1350 810 1080 1350 1620
proud ventilátoru        [A] 2,4 3,6 4,8 6 3,6 4,8 6 7,2
napětí ventilátoru        [V] 230 230 230 230 230 230 230 230

Typ ovládání ECON, DITRONIC TOUCH

Elektrické krytí IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Hlučnost*                                     dB  (A) 55 58 61 63 59 62 62 65
Hmotnost                                        [kg] 44 67 85 110 45 69 86 111

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

Technická data NN
THCP

100-5-Li0
NN Light

THCP
150-5-Li0
NN Light

THCP
200-5-Li0
NN Light

THCP
250-5-Li0
NN Light

THCP
100-5-Li1
NN Light

THCP
150-5-Li1
NN Light

THCP
200-5-Li1
NN Light

THCP
250-5-Li1
NN Light

Vzduchový výkon                       [m3/h] 2020 3100 4200 5250 2650 3925 5050 6150
Teplovodní ohřívač NN (voda 80/60°C, ti=18°C)

výkon       [kW] 15 25,8 36 45,2 17,7 29,8 40,3 49,9
tlaková ztráta      [kPa] 4,5 9,5 9,3 6,8 5,9 12,4 11,5 8,1

průtokové množství    [m3/h] 0,61 1,08 1,51 1,91 0,76 1,26 1,73 2,12
Teplovodní ohřívač N (voda 60/40°C, ti=18°C)

výkon       [kW] 10,8 18,9 26,5 33,2 12,7 21,8 29,6 36,5
tlaková ztráta      [kPa] 2,6 5,7 5,6 4 3,4 7,3 6,8 4,8

průtokové množství    [m3/h] 0,43 0,79 1,11 1,4 0,54 0,9 1,26 1,55
Připojení                                         [DN] 20 20 20 20 20 20 20 20
Ventilátor

příkon ventilátoru       [W] 540 810 1080 1350 810 1080 1350 1620
proud ventilátoru        [A] 2,4 3,6 4,8 6 3,6 4,8 6 7,2
napětí ventilátoru        [V] 230 230 230 230 230 230 230 230

Typ ovládání ECON, DITRONIC TOUCH

Elektrické krytí IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Hlučnost*                                    dB  (A) 55 58 61 63 59 62 62 65
Hmotnost                                        [kg] 45 68 87 112 47 71 88 113

Vzduchová dveří clona Li-Light je odlehčenou verzí vzduchové 
clony Li za skvělou cenu a při stejných výkonnostních paramet-
rech. Díky svému designu a kompaktnějším rozměrům je vhod-
ná do interiéru s vysokými požadavky na vzhled, jako jsou jed-
notlivé obchodní jednotky v nákupních centrech, butiky, restau-
race, banky nebo hotelové vstupy či vstupy do administativních 
budov. 

Vzduchová clona tvoří přirozenou vzduchovou bariérou před 
vnikáním studeného vzduchu do teplého prostředí, v letním 
období plní funkci jako ochrana před vnikáním letního horkého 
vzduchu do prostor, které jsou klimatizovány. V klimatizovaných 
prostorech je možné provozem clony uspořit velkou část nákla-
dů spojených s chlazením.

Pro regulaci clony je nabízena varianta nástěnného ovladače 
Econ ze základními funkcemi nebo technologicky pokročilý 
ovladač Ditronic Touch s dotykovým displejem a širokou řadou 
rozšířených funkcí včetně napojení na nadřazený systém řízení 
(BMS nebo Modbus).

Clony Li-Light jsou dodávány v délce od 1,0m až do 2,5m, jsou 
doporučeny pro výšku instalace max. 2,8 m, možná je varianta 
teplovodní, elektrická i bez ohřevu. Součástí každého modelu je 
směrovatelná lamela pro optimální nastavení proudu vzduchu. 
K jednotce je možno dodat širokou řadu příslušenství, jako jsou 
termostatický ventil, výfukový či prostorový termostat nebo 
dveřní kontakt. Barevné provedení clony je RAL 9010, bočnice
v RAL 9007.

Vzduchové dveřní clony Li Light
jsou určeny zejména pro:

• Banky, hotely

• Administrativní prostory

• Restaurační provozy

• Muzea a knihovny

• Obchody a supermarkety

• Kliniky a zařízení určená pro bydlení

K odclonění může být použit:

• cirkulační vzduch - s teplotou prostoru

•  cirkulační vzduch - ohřátý teplovodním
nebo elektrickým ohřívačem

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.

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

Funkce ovládání Econ:

Ovládání: Econ
Popis ovládání: ovladač je určen pro ovládání ventilátoru 
a ohřívače (teplovodního i elektrického) s možností připo-
jení externích prvků (dveřní kontakt, termostat prostorový 
nebo výfukový).

Rozměry: š. 71 x v. 71 x hl. 25 [mm]
Ovladač je určen pouze pro
 povrchovou montáž. IP 20

bezpotenciálový dveřní kontakt vč. 
nastavitelného doběhu zařízení standardně

sériové řetězení clon
systémem Master/slave

pouze
s ovladačem 
Econ dual

prostorový termostat, ovládání
externím dálkovým kontaktem standardně

malé rozměry ovladače, nástěnná 
montáž, ergonomický design standardně

možnost ovládání
elektrotermického ventilu standardně
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elegantní sací mřížka
připomínající tahokov 

jemné struktury plní
funkci předfiltru a zároveň 

slouží jako revizní dveře

dvouřadé směrovatelné lamely
pro efektivní distribuci vzduchu

redukce hloubky clony
o 27% oproti původnímu
modelu

redukce výšky clony
o 12% oproti
původnímu modelu

sání z čelní části jednotky
umožňuje montáž co nejblíže

stropnímu prostoru

plně výklopné spodní víko 
umožňuje snadný přístup do 

clony pro případ servisního 
zásahu, výměny či revize


