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AD 900 900 220 190 

AD 1200 1200 220 190 

AD 1500 1500 220 190 

AD 2000 2000 220 190 

VZDUCHOVÉ CLONY 

AD 
IBA S VENTILÁTOROM 

• Vzduchové clony so štýlovým 
predným panelom, vhodným pre 
akýko ľvek  interiér.  

• Vzduchové clony vytvárajú              
nevidite ľný prúd vzduchu -                
bariéru, slúžiacu na oddelenie  
prostredí    s rôznou teplotou, čím 
zabraňujú prenosu tepla medzi 
týmito dvoma prostrediami.              
Pomáhajú tak eliminova ť energe-
tické nároky pre chladenie/
vykurovanie miestností a zárove ň 
zabezpečujú, aby sa do vnútorné-
ho prostredia nedostali rôzne     
zápachy, dym, hmyz alebo iné.  

• 4 modely s dĺžkou 900mm, 
1200mm, 1500mm a 2000mm.  

• Motor s dvoma hriadeľmi vybavený 
tepelnou poistkou. 

• Nastaviteľná klapka pre nasmerova-
nie prúdiaceho vzduchu. 

• Obsahuje napájací kábel so štan-
dardnou zástrčkou.  

• Môžu byť použité v súčinnosti            
s dverným snímačom.  

• Tangenciálne ventilátory zabezpeču-
júce tichú prevádzku.  

• Dvojotáčkové motory.  
• Infračervený diaľkový ovládač            

s jedným tlačidlom umožňujúcim  
zapnutie/vypnutie zariadenia a zvole-
nie otáčok v slede: zapnuté / max            
otáčky / min otáčky / vypnuté. 

• Predný panel obsahuje tri tlačidlá - 
zapnutie/vypnutie zariadenia a zme-
na otáčok.  

• LED kontrolka na prednom paneli 
signalizujúca prevádzku. 

• Minimálna inštalačná výška od             
podlahy 2,3m. Maximálna inštalačná 
výška 4m.  

Rozmery (mm) 

 Kód  
Štandard 

El. 
napájanie 
V~50 Hz  

El. príkon 
min/max 

[W]  

Prúd 
[A] 

Vzduchový výkon Rýchlos ť 
prúdenia 
min/max 

[m/s] 

Akustický tlak 
Lp (2m) 
min/max 
[dB(A)]  

Hmotnos ť 
[kg]  

Max. 
teplota 

[°C]   min/max 
[m3/h] 

min/max 
[l/s] 

AD 900 65195 230 110/160 0,7 1100/1400 305/388 9/11 55/57 10 30 

AD 1200 65196 230 150/200 0,87 1600/1900 444/527 9/11 56/58 12,5 30 

AD 1500 65197 230 180/230 1 2000/2500 555/694 9/11 57/59 15,5 30 

AD 2000 65197 230 300/350 1,52 2900/3600 805/1000 9/11 59/61 20,5 30 
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Príklady použitia / obrázky  

 
Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE. 
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