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Technické parametry

Skříň

je z ocelového plechu opatřeného práškovým 
lakem v bílé barvě (RAL 9003), spojovací 
prvky jsou navíc galvanicky pokoveny.

Ventilátory

Ve dveřních clonách jsou použity speciální 
tiché tangenciální ventilátory.

Motor

je asynchronní s kotvou nakrátko.

Ohřívač

je elektrický nebo bez ohřívače

Elektrické připojení

je provedeno do vnitřní svorkovnice ve skříni 
dveřní clony. Modely s elektrickým ohřívačem 
jsou standardně vybaveny tepelnou ochranou.

Regulace

se provádí dálkovým ovladačem, který je 
součástí dodávky clony. Regulátorem lze pře-
pínat rychlost ve 2 (bez ohřívače) nebo ve 3 
stupních (s el. ohřívačem). Výkon ohřívače je 
regulovatelný ve 2 stupních (plný výkon  
a 1/2 výkon, u COR-3,5 RF pouze plný 
výkon). Clony je možno řadit vedle sebe.

Montáž

Clony lze montovat přímo na stěnu nebo 
zavěsit pomocí závitových tyčí M8 na strop. 
Minimální výška má být 1,8 m a maximální 3 m 
nad podlahou. Minimální odstup od stropu 
nebo stěn musí být 100 mm.

Hluk

Všechny modely se vyznačují nízkou hladinou 
hluku díky vyváženému oběžnému kolu.

Varianty

• COR-F-1000 N RF – bez ohřívače
• COR-F-1500 N RF – bez ohřívače
• COR-F-2000 N RF – bez ohřívače
• COR-3,5-1000 N RF – s el. ohřívačem

3,5 kW
• COR-6-1000 N RF – s el. ohřívačem 6 kW
• COR-9-1000 N RF – s el. ohřívačem 9 kW
• COR-9-1500 N RF – s el. ohřívačem 9 kW
• COR-12-1500 N RF – s el. ohřívačem

12 kW
• COR-18-2000 N RF – s el. ohřívačem

18 kW

Příslušenství

• CR-MAGNET – dveřní kontakt

Informace

Vzduchová dveřní clona s dálkovým ovládá-
ním v kompaktním provedení s jednoduchou 
montáží vhodná pro malé komerční nebo 
průmyslové prostory. V případě potřeby lze 
řadit více clon vedle sebe.

Typ napětí 
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ohřívač hmot.

[kg]
vysoké střední nízké

vysoké

otáčky

střední

otáčky

nízké

otáčky

COR-F-1000 N RF 230 0,1 1400 – 1100 – – – 48 0,5 ne 15

COR-F-1500 N RF 230 0,2 2700 – 2100 – – – 50 0,8 ne 20

COR-F-2000 N RF 230 0,142 2700 – 2200 – – – 49 0,63 ne 26

COR-3,5-1000 N RF 230 3,6 1400 1100 750 7 9 14 48 15,5 elektrický 16

COR-6-1000 N RF 400 6,1 1400 1100 750 13 16 23 48 8,6 elektrický 16

COR-9-1000 N RF 400 9,1 1300 1100 1000 20 24 26 48 13 elektrický 16

COR-9-1500 N RF 400 9,2 2500 2000 1200 11 13 22 50 13 elektrický 21

COR-12-1500 N RF 400 12,2 2500 1900 1100 14 18 32 49 17,3 elektrický 22

COR-18-2000 N RF 400 18,2 2600 2300 2000 20 23 26 49 26 elektrický 30

* měřeno ve vzdálenosti 3 m ve volném prostoru

velikost A B C

1000 210 1080 250

1500 210 1686 250

2000 210 2186 250

max. výška 
instalace
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dálkový ovladač
(součást dodávky)

Doplňující vyobrazení

vzdálenost od clony / rychlost vzduchu

min. 10 cm min. 10 cm
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výška montáže a odstup od stěn

clona s elektrickým ohřívačem
(D×Š×V) 65×18×113 mm

clona bez ohřívače
(D×Š×V) 65×18×113 mm

1 – nastavení rychlosti 
2 –  nastavení výkonu ohřívače 

(pouze u provedení s el, ohřívačem)
3 –  režim AUTO – automatický provoz, 

v kterém clona při zavřených dveřích 
běží v nízké rychlosti a na středním 

výkonu ohřívače. Při otevření dveří se 
clona přepne na vysokou rychlost a ma-
ximální výkon ohřívače. V tomto režimu 
běží dle nastavení doběhu – 30 sekund 
až 10 minut. Po uplynutí nastaveného 
časového intervalu se clona vrátí zpět 

do původního úsporného režimu. V pří-
padě clony bez ohřívače se upravuje 
pouze nastavení rychlosti. Pro provoz 
v režimu AUTO je nutný dveřní kontakt 
CR-MAGNET.

4 – vypnutí/zapnutí ohřívače

CR-MAGNET
dveřní kontakt, délka kabelu 1,5 m,

DxŠxV 45x12x10 mm

0 m 10 m/s  

1 m 4,7 m/s 

2 m 3,3 m/s 

3 m 2,6 m/s 


