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Quick návod Vás provede rychlou instalací výrobku, ale v žádném případě nenahrazuje kompletní plný návod. Kompletní návod k obsluze je
k dispozici na našich webových stránkách www.xvent.cz nebo si ho můžete stáhnout pomocí QR kódu. K přečtení QR kódu použijte chytré
zařízení, (mobilní telefon, tablet, adt.) které je touto technologií vybaveno.
Montáž a zapojení jednotky může provést pouze proškolená
osoba s příslušným oprávněním pro zapojení elektrických
zařízení, která má k dispozici vhodné nářadí a prostředky. Při
montáži je nutné dodržovat veškeré pokyny a doporučení
uvedené v návodu k obsluze a instalace průmyslové a
komerční clony WIND
Před zahájením veškerých instalačních nebo údržbářských
prací je nutné vypnout napájení a zajistit vypínač před
opětovným zapnutím. Při manipulaci se clonou zohledněte
její hmotnost a dbejte na dodržování bezpečnosti.
Použití vzduchové clony Wind
-

-

Vzduchová clona Wind je určena k oddělení vnitřního od vnějšího prostředí proudem vzduchu.
Touto funkcí brání úniku vnitřního vzduchu z vnitřního prostředí do vnějšího prostředí při
otevřených vratech, dveří etc… Další funkce clony při zavřených dveřích, vratech je možnost
vytápět vnitřní prostor způsobem teplovzdušným vytápěním. Při dokoupení příslušenství – filtru,
clona slouží i k filtrování vzduchu vnitřního prostředí.
Clona je určena především do vstupů do průmyslových hal, skladů, sportovních zařízení, dílen,
menších provozoven, a i do vstupů komerčních prostor.
Clona je určena do vnitřních krytých a suchých prostor s teplotou okolí od +5 °C do +40 °C.
Clonu lze použít i pro prostředí s vyšší nekondenzující vlhkostí odpovídající stupni krytí IP54 a IP44, dle EN 60529 v závislosti na typu clony.
Maximálně však 80 %. Clonu je možno použít i do korozivního prostředí C2, dle EN ISO 9223. Clona nesmí být provozována v prostředí
s nebezpečím výbuchu a zvýšenou prašností.
Za škody způsobené nesprávným užitím clony neručí výrobce ani dodavatel. Riziko nese sám uživatel.
Clona nesmí být provozována při dokončovacích stavebních činnostech, zejména pak při činnostech, při kterých vzniká nadměrná prašnost
např.: broušením betonu, sádrokartonu etc...
Technické parametry

Instalace – obecné informace
Clona musí být postavena tak, aby hrana výfuku clony směrem ke stěně byla v zákrytu se
zárubní cloněného otvoru. Minimální vzdálenost mezi bokem clony a stěnou, stropem je
0,1m a mezi sáním ventilátoru a stěnou, stropem je 0,3m (od hořlavých látek 0,5m).
Clona – výfuk musí být vždy natočen minimálně 10° směrem ven z otvoru. Jinak není
možné zaručit správnou funkci clony. Nutno zohlednit místní podmínky instalace.
-

Vertikální instalace
Clona musí stát na rovném, soudržném a pevném povrchu.
Správná výška clony musí být minimálně o 100 mm delší než samotná výška cloněného otvoru. Pokud je výška otvoru vyšší nebo rovna
výšce clony musíte připojit další clonu.
Kotvení podstavce clony
K upevnění clony k podlaze použijte podstavec „WIND-HOLDER“ (příslušenství)
(kotvy, šrouby do
hmoždinek musí být o
průměru 10 mm. Pod hlavou
kotvícího šroubu, matky
musí být umístěna podložka,
pro lepší roznesení váhy
clony.
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Vertikální instalace – řetězení clon
Pomocí dílu „WIND-CONNECT“ (příslušenství) připojte další clonu
určenou k řetězení
Při řetězení clon je nutné každou následnou clonu z boku dodatečně
přikotvit pro udržení stability celé sestavy
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Maximální výška řetězených clon nesmí být větší než 6,5m.

-

Horizontální instalace
Připravte si vhodné pomocné kotevní konstrukce (konzole, závitové tyče etc.) dle hmotnosti clony, povrchu, do kterého budete kotvit a
zvoleného způsobu zavěšení (do stropu, do zdi etc.). Tabulka hmotnosti vzduchové clony Wind:

Pro správné natočení clony 10°směrem do venkovního prostoru musí být celková délka závěsu vzdálenější
strany od zdi delší o 90 mm. Předpokládaná boční vzdálenost clony od zdi 100 mm. Pokud je vzdálenost od
zdi větší musíte úhel natočení upravit.
-

-

Ke snazšímu zavěšení
doporučujeme použít závěsy
„WIND-HINGE“
(příslušenství – 4ksv balení)
Šroubové spoje pojistěte
kontra maticemi proti
samovolnému vyšroubování.
Horizontální instalace – řetězení clon
Řetězené clony se nesmí před vyzdvihnutím do pracovní polohy spojovat. Vždy se manipuluje pouze s jednou
clonou určenou k řetězení. Ke spojení clon dojde až po jejich kotvení do zdi, stropu.
Správná délka řetězené sestavy musí být minimálně o 100 mm delší z každé strany než samotná délka cloněného otvoru.
Řetězení clon vedle sebe se provádí pomocí spojovacího dílu „WIND-CONNECT“ (příslušenství).
Elektroinstalace a elektromontáž zapojení vzduchové clony WIND

Zapojení a popis
napájecích a
ovládacích svorek
pro řetězené
vzduchové clony
WIND

Příslušnou elektroinstalaci a elektromontáž clon mohou provádět pouze osoby způsobilé pro tuto činnost s platným oprávněním a
znalostí příslušných norem a směrnic. Před zahájením jakýchkoli montážních prací je nutné vypnout přívodní napájení do připravené
elektroinstalace pro následné oživení jednotky. Jednotka musí být připojena k hlavnímu napájení systémem TN-S (zapojený nulový
vodič) v souladu odpovídajícími předpisy. Elektrická schémata na výrobku mají vyšší prioritu než schémata uvedená v tomto návodu!
Do svorek může být instalován vodič typu licna (lanko) opatřený nalisovanou koncovkou(dutinkou) i pevný vodič (drát) v rozsahu
průřezu od 0,2 do 1,5 mm². Vodič zatlačte do svorek přiměřenou silou, tak aby nedošlo k poškození svorek.
Zapojení a popis
napájecích a
ovládacích svorek
pro 1ks vzduchové
clony WIND

-

Zapojení přívodního a ovládacího vodiče musí být provedeno tak, aby nemohlo v žádném případě dojít k jejich propojení nebo
prohození. Následkem by bylo zničení ventilátorů clony a případné další škody na majetku a zdraví osob.
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