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POUŽITIE 
 
Dverné clony slúžia na zabránenie nekontrolovateľnému prívodu vzduchu dvernými alebo 
inými otvormi v priestoroch ako              -     obchodné centrá a supermarkety 

- verejnoprospešné budovy, úrady   
- nemocnice, lekárne 
- reštaurácie, bary 
- hotely, banky  apod. 

Používajú sa na nasávanie a ohrievanie vzduchu.  Môžu byť inštalované aj bez ohrevu  
vzduchu, ako „studené“ dverné clony. 
Dverné clony môžu byť umiestnené v dverách, bránach o výške 
 - 2,5 m pre veľkosť 1 
 - 3,0 m pre veľkosť 2 
 - 3,5 m pre veľkosť 3 



      
UPOZORNENIE!  – Dverné clony nemôžu byť umiestnené v priestoroch s viac ako 90% 
vzdušnou vlhkosťou a prašnosťou vyššou ako 3 mg/m3. 
 

 
 
POPIS ZARIADENIA 
 
Dverné clony obsahujú: 
- ventilátory (1) vo veľkostiach 1, 2, 3, 4  alebo5 
- plášť pozostávajúci z oceľového plechu s ochranným povrchovým náterom  (2), môže byť aj 
z nehrdzavejúcej ocele 
- ohrievač vodný alebo elektrický (3) v ráme z pozinkovanej ocele 
Vodný výmenník je z Cu trubiek a Al lamiel. 
Pripojenie výmenníkov je s vnútornými závitmi. 
Elektrický  výmenník je z vykurovacích elementov s navalcovaným Al radiátorom 

 
 
UPOZORNENIE!  – Pre lamelové ohrievače je maximálna teplota snímača do 90/70°C 
a maximálny tlak do 0,6 MPa 
 
UPOZORNENIE!  – V miestnosti s teplotou nižšou ako 0°C hrozí zamrznutie! 
 
Ochrana je možná umiestnením protinámrazového termostatu alebo vypustením vody.  
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Rozmery podstavy     Veľkosť 1 
 

 
                                          
 
Pripojenie o priemere       d=1/2“ pre dĺžku 105 cm, rozostúp A= 14 cm 
         d=1/2“ pre dĺžku 105 cm, rozostúp A= 14 cm 
   
 
 
 



      
       Veľkosť 2  
 

 
 
Pripojenie o priemere       d=1/2“ pre dĺžku 170 cm, rozostúp A= 23,5 cm 
         d=1/2“ pre dĺžku 210 a 250 cm, rozostúp A= 27 cm 
 
       Veľkosť 3 

 
      
Pripojenie o priemere       d=3/2“ pre dĺžku 150 a 225cm, rozostúp A= 36,5 cm 
         d=1“ pre dĺžku 300 cm, rozostúp A= 36,5 cm 
 
Parametre ventilátorov v dverných clonách 

Veľkosť Dĺžka 
    cm 

Počet ventil. Napätie  
     V 

Výk. Mot 
    kW 

Prúd 
  A 

Otáčky 
Ot/min 

IP Trieda 
Izolácie 

 
 
Hmotnosť dvernej clony 

Veľkosť Dĺžka 
cm 

S vodným 
výmenníkom 

kg 

S el. 
výmenníkom 

kg 

Bez výmenníka 
kg 

 



      
 
 
Prevádzková hladiny hluku 
Veľkosť dvernej clony  KP/Dp 1 2 3 
Dĺžka  cm 105    150    200 170    210    250 150    225    300 
Hladina hluku vo vzd.1mdB(A) 56      66       58 64      65       68 65      66       67 
 
 

PREPRAVA 
 
Dverné clony sú dodávané zmontované v celku chranené polyetylénovou fóliou a kartónom 
pred znečistením a poveternostnými vplyvmi. 
Súčasťou je návod na obsluhu. 
Časť regulácia je balená osobitne. 
 
UPOZORNENIE!  – Dverné clony sa musia prepravovať v jednej vrstve tak, aby nedošlo 
k ich poškodeniu. 
 
 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 
 
UPOZORNENIE!  – Dverné clony sa musia používať v súlade s návodom na obsluhu. 
 
UPOZORNENIE!  – Uvedenie do prevádzky, montáž, pripojenie a opravy musí vykonávať 
oprávnená osoba a v prípade elektrických, osoba, ktorá má príslušné oprávnenie pre 
vykonávanie elektro instalácií. Údržba a opravy sa musia vykonávať pri vypnutom napätí. 
 
UPOZORNENIE!  – V prípade poruchy treba neodkladne vypnúť napätie do elektromotora 
ventilátora, a ohrievača (dverná clona elektrická) alebo uzatvoriť prívod vody do výmenníka 
(dverná clona vodná). 
 
UPOZORNENIE!  – Dverné clony musí byť prevádzkovaná pri elektrickom zabezpečení. 
Musí byť pripojená na uzemnenie, istič a servisný vypínač. Treba dať pozor na zámenu 
pripájania s uzemnením. 
 
UPOZORNENIE!  – Používať iba originálne náhradné diely a súčiastky. 
 
Inštalácia a prevádzkovanie , ktoré nie je  v súlade s návodom na obsluhu, môže viesť ku 
strate záruky. 
 
 

MONTÁŽ 
 
Dverná clona musí byť namontovaná na najbližšej ploche  steny pri dverách alebo vrátach. 
Dĺžka clony alebo sady clôn musí byť približne ako dverný otvor. 
Odporúča sa, aby otvor vývod vzduchu bol na úrovni hornej hrany dverného otvoru. 
 
 



      
Veľkosť 1 

 
Veľkosť 2 

 
Veľkosť 3 

 
Dverné clony sa zavesia do stropu  pomocou  závitových tyčiek. Je to základný spôsob  
                                  Body základne  

 Základný spôsob pripevnenia 



      
Dodatkovo na zadnej stene plášťa sú nity, ktoré môžu slúžiť ako body na dodatkové  
pripevnenie alebo stabilizáciu clony. 
 
Veľkosť 1 

 
Veľkosť 2 

 
Veľkosť 3 

 
 
 
UPOZORNENIE!  – Minimálna vzdialenosť od stropu je 10 cm. 
 



      
UPOZORNENIE!  – Skrutka musí byť zaskrutkovaná na hĺbku minimálne 15 mm a musí byť 
zabezpečená maticou proti vyskrutkovaniu. 
 
UPOZORNENIE!  – Používať iba originálne náhradné diely a súčiastky. 
 
 

VODNÁ INŠTALÁCIA 
 
Odporúča sa: 

- uzáver pre aj za clonou na demontáž clony bez demontáže napájania 
- na spiatočnom potrubí  ohrievača umiestniť uzáver dovoľujúci prietok snímačom do 
10 % v prípade vypnutia ventilátora 

Elektromagnetické uzávery treba pripevniť na spiatočnom potrubí ohrievača dvernej clony. 
 
UPOZORNENIE!  – Nedôsledné odvzdušnenie výmenníka môže byť príčinou, že clona 
nedosahuje základné parametre. 
 
UPOZORNENIE!  – Pripojenie výmenníka nesme byť zaťažené inštalácou. 
 
Pri upevňovaní výmenníka treba sa riadiť obrázkom. 

 
 
UPOZORNENIE! – Pri mechanickom poškodení výmenníka sa stráca nárok na záruku. 
 

ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA 
 
Elekroinštalácia a napájanie clony musí byť vykonané v súlade s normami a predpismi. 
 
UPOZORNENIE! – Elekrické pripojenie clony môže vykonať len oprávnená osoba v súlabe 
s návodom. 
 



      
Pred inštaláciou sa treba uistiť, že napájacie napätie a prúd sú v zhode s údajmi pre dané 
zariadenie. V prípade nezhody nie je možné pripojiť zariadenie. 
 
Clony vybavené jednofávým motorom , musia byť napájané z hlavného rozdeľovača, ktorý 
má hlavný vypínač aj ističe. Elektrické napájanie ventilátora musí mať zariadenie na vypnutie 
(kde všetky kontakty nesmú byť vo vzdialenosti menšej ako 3mm) a musí byť blízko clony 
ako aj istič preťaženia a skratu. 
 
UPOZORNENIE! – Chybné pripojenie termického zabezpečenia motora je dôvodom k strate 
záruky. 
 

REGULÁCIA 
 
Dverné clony KP Silver sú štandardne vybavené  integrovaným systémom riadenia  

- : STANDBY -  

- :NATIRAL WIND/HEATING WIND – prevádzka bez ohrievača/ s ohrievačom 

- :LOW/MIDDLE/HIGH – výber stupňa tepelného  výkonu a výdatnosti ventilátora 
 
Clony sú vybavené štandardne tiež IR ako aj dvoma signalizačnými diódami umiestnenými na 
prednej stene clony (obr1b). 
- dióda dvojfarebná: červený – standby/zelená-prevádzka 
:dióda: žltá – prevádzka s ohrievačom 
 
V clonách s elektrickým ohrevom je vykurovací výkon volený odpovedajúcim stupňom 
- nízky – „LOW“: 1/3 vykurovacieho výkonu 
- stredný – „MIDDLE“: 2/3 vykurovacieho výkonu 
- vysoký – „HIGH“: 3/3 vykurovacieho výkonu 
 
Štandardným vybavením clôn s elektrickým ohrevom je termostat (patriaci do vykurovacích 
častí) na ohraničenie a monitorovanie teploty vzduchu vyfukovaného, , v prípade poruchy 
v prietoku vzduchu ( napr. porucha ventilátora) 
Rozsah nastavenia termostatu je od 0°C do 100°C je hysteréza rovná 3°C. Teplota 
monitorovania je továrensky nastavená na 80°C, teplota limitu je zvyčajne o 20°C vyššia. 
 
Dodatkové voliteľné časti: 
- vypínače 
- trojcestné uzávery s pohonom ON – OFF 
- termostaty ... 
 
 

 
              Obr. 1a  Obr. 1b  Obr. 1c             Obr. 1d 



      
 
 
 Schéma pripojenia KP Silver W (vodná) 
 

  
PE, U2, U1 – napájanie (1-230V, U2-N. U1-L) 
1-2 – vypínač alebo izbový termostat 
3-4 – pohon ventilu (3-N, 4-L) 
 
          Schéma pripojenia KP Silver E (elektrická) 
 

            
PE, N, U1, V1, W1 – napájanie (3x400V) 
1-2 – vypínač alebo izbový termostat 
 
         Schéma pripojenia KP Silver Z (studena) 
 

         
PE, U2, U1 – napájanie (1-230V, U2-N. U1-L) 
1-2 – vypínač alebo izbový termostat 
 
 
 
 
 
 



      
 
 

UVEDENIE DO PREVÁDZKY 
 
Pred uvedením do prevádzky je potrebné: 
 - overiť upevnenie clony 
 - overiť nepriepustnosť vodnej časti 
 - overiť zhodnosť napájacieho napätia s tabuľovými hodnotami 
 - overiť dodatkovú ochranu ventilátora a opláštenia 
 
Na zapnutie clony: 
 - zapnúť prívod prúdu 
 - otvoriť uzávery výmenníka a dôkladne ho odvzdušniť 
 - zapnúť stupeň ohrievača (elektrická clona) 
 
Na vypnutie clony: 
 - ohraničiť prietok do výmenníka (vodná clona) 
 - vypnúť stupeň ohrievača (elektrická clona) 
 - vypnúť prívod prúdu do motora ventilátora 
 

OPRAVY A ÚDRŽBA 
 
čistenie ventilátora a výmenníka je možné po sňatí opláštenia clony.  
 
 
UPOZORNENIE!  – Všetky servisné práce sa smú vykonávať iba po vypnutí elektrického 
napätia. Treba zabezpečiť zariadenia pred zásahom nepovolaných osôb. 
 
Treba overovať stav výmenníka. Zanesený výmenník treba prefúknuť stlačeným vzduchom. 
 
UPOZORNENIE!  – Znečistený výmenník znižuje prietok vzduchu a výkon dvernej clony. 
 

Kontakty: 
 

ENKO spol. s r. o.  
Študentská 1 
040 01 Košice 

 
Tel.: +421 55 799 5006, +421(0)911 738 738 

Fax: +421 55 799 5008 
E-mail: office@enkogroup.eu 

 
Zastúpenie Bratislava:                                                         Zastúpenie pre Čechy a Moravu:  
 
Enko Plus s.r.o.                                                                    to je Enko s.r.o.  
Irkutská 92                                                                             Poličná 57 
851 10 Bratislava – Rusovce                                                 755 01 Valašské Meziříčí, Česká republika 
 
Tel:  0905 716 684                                                                 Tel: +421(0)911 738 738       
E-mail: repka@enkogroup.eu                                                E-mail: hajtol@enkogroup.eu    
 


