
Vzduchová clona s DX Coil 
připojená k systémům PACi 
nebo VRF
Výrobní řada vzduchových clon Panasonic je navržena pro bezproblémový 
a účinný provoz. Vzduchové clony vytváří nepřetržitý proud vzduchu směřujícího 
shora dolů v otevřeném dveřním prostoru a vytváří bariéru, kterou mohou 
překonat lidé a výrobky, ale ne vzduch. Naše vzduchové clony, navržené tak, 
aby zlepšovaly energetickou účinnost, minimalizovaly tepelné ztráty budovy 
a umožňovaly prodejcům nechávat otevřené dveře, aby přilákali zákazníky, jsou 
vhodné pro připojení k systémům PACi i VRF. 

· Mimořádně účinné s novým EC motorem ventilátoru (o 40 % nižší provozní náklady 
v porovnání se standardním střídavým motorem ventilátoru)

· Snadné čištění a servis
· Může být připojena k systémům Panasonic PACi nebo VRF
· Vestavěný odvod kondenzátu pro režim chlazení
· Vzduchové clony Standard a Jet Flow je možné ovládat přes řadu dálkových 

internetových ovládání Panasonic
Nové modely standard a jet-flow jsou ideální pro připojení k systému PACi nebo ECOi. 
Obě verze jsou vybaveny EC motorem ventilátoru umožňujícím bezproblémový a účinný 
provoz a mají jednoduchou instalaci typu ‘plug and play’. Tento nový ventilátor zaručuje 
o 40 % nižší provozní náklady v porovnání se standardním střídavým motorem 
ventilátoru. Při běžném provozu vzduchových clon minimálně 12 hodin denně to může 
znamenat významné úspory.

Vysoký topný účinek
Kombinovaný proud vzduchu, který má žádoucí nízký indukční faktor proudu vzduchu 
(faktor mísení vzduchu), dokáže přenášet zvolený prvotní teplotní účinek na dlouhé 
vzdálenosti a dosáhne podlahy stále o pokojové teplotě. To je nezbytné k tomu, aby se
zabránilo ochlazování vnitřních prostor.
Obě vzduchové clony, které jsou k dispozici v různých délkách, aby vyhovovaly požadavkům 
od 1 do 2,5 m, mají výstupní mřížky, které je možné nastavit do pěti různých poloh. Model 
Jet flow je možné instalovat až do výšky 3,5 m, standardní model až do výšky 3,0 m.
Výstupní mřížky lze snadno nastavit do pěti poloh tak, aby vyhovovaly různým 
požadavkům na instalaci a vzduchový filtr je přístupný bez potřeby speciálních nástrojů.
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Porovnání topného výkonu: 
Elektrická vzduchová clona / Vzduchová clona Panasonic

Elektrická 
vzduchová clona 

VZDUCHOVÁ 
CLONA 

PANASONIC

Účinnější  

o 80%*

* S typem U-100PE1E5 a PAW-20PAIRC-MS.
Metoda výpočtu: Při SCOP 6,0 kombinace jednotek Panasonic. Pokud hodnota 100 představuje energii 
potřebnou pro vzduchovou clonu, vzduchová clona Panasonic bude potřebovat 1/(1-6)*100=20.
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Jak to funguje?
Vzduch z místnosti je nasáván a jeho proud je vyveden 
v blízkosti dveří. Tím se vytváří vzduchová clona, která 
chrání prostor dveří a míchá se s chladnějším 
venkovním vzduchem. Poté se dostává mimo dveřní 
prostor zpět do místnosti a směrem k mřížce sání 
vzduchu, kde je částečně opět nasát. Tento proud 
vzduchu pomáhá vytvářet bariéru chránící před ztrátami 
tepla a zároveň dodává do místnosti čerstvý vzduch. 

0,0 m / 34 °C

0,5 m / 30 °C

1,0 m / 26 °C

1,5 m / 23 °C

2,0 m / 21 °C

2,5 m / 20 °C

100 mmVýška / Teplota 

Výstup přívodního 
vzduchu

Venkovní prostor

Vzduchová clona

Nasávání 
venkovního 
vzduchu

Nasávání 
vnitřního 
vzduchu

Pro optimální účinnost by měla být 
rychlost proudění vzduchu ve vzdálenosti 
15 cm od podlahy 1,5 až 2,0 m/s 

Podlaha

Vnitřní prostor

Inteligentní provoz
Naše vzduchové clony kombinují proud vzduchu 
a technologii vytápění / chlazení k zajištění 
optimálního pohodlí a energetické účinnosti 
a zároveň vytváření účinné bariéry mezi vnějším 
a vnitřním prostředím. Design a instalace je klíčem 
k nastavení správné výšky / teploty k dosažení 
optimálního výkonu. Naše vzduchové clony jsou 
navrženy tak, aby splňovaly požadavky maloobchodů 
a komerčních a průmyslových trhů.

0 m/s

0,5 m/s

5,0 m/s

2,0 m/s
Ideální proud vzduchu:
1,5–2 m/s ve vzdálenosti 15 cm  
od podlahy
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Ovládání přes internet
Aplikace přidaná do vašeho tabletu nebo chytrého telefonu vám umožní ovládat a řídit váš systém na dálku přes 
internet. Existuje také možnost integrace do stávajících systémů řízení budov (BMS) s použitím jiných rozhraní 
Panasonic.

Optimální rychlost proudění vzduchu
1. Energetické ztráty, bez instalované vzduchové clony
2. Příliš nízká rychlost proudění vzduchu clony – vzduchová clona není účinná
3. Optimální výsledky se vzduchovou clonou Tekadoor připojenou k jednotce Panasonic PACi
4. Příliš vysoká rychlost proudění vzduchu clony – významná turbulence, ztráty energie do venkovního prostoru, 

vzduchová clona není účinná
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Easy
control
by BMS

CONNECTIVITY

Vysoce účinná vzduchová clona připojená k vaší instalaci PACi s připojením 1×1!
Instalace „Plug & Play“
EC motor ventilátoru pro bezproblémový a účinný provoz.
2 typy proudění vzduchu: Jet-Flow a Standard.
Standardní ventilátor pro rok 2015 je k dispozici již dnes.
Snadné čištění a servis.

VZDUCHOVÁ CLONA S DX 
COIL

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA INSTALACE
Jet-Flow: 3,5 m
Standardní proudění: 3,0 m

HP (KOŇSKÁ SÍLA) 4 HP 6 HP 8 HP 4 HP 8 HP
Vzduchová clona PAW-10PAIRC-MJ PAW-15PAIRC-MJ PAW-20PAIRC-MJ PAW-10PAIRC-MS PAW-20PAIRC-MS
Typ proudění vzduchu Jet-flow Standardní
Délka proudu vzduchu (A) m 1,0 1,5 2,0 1,0 2,0
Objem vzduchu Vysoký m²/h 1 800 2 700 3 600 1 800 2 700

Střední m²/h 1 500 2 300 3 000 1 500 2 300
Nízký m²/h 1 200 1 900 2 500 1 200 1 900

Jmenovitý chladicí výkon¹ kW 9,2 17,5 23,1 9,2 17,5
Jmenovitý topný výkon při teplotě vstupního vzduchu 20 °C, výstupního vzduchu 40 °C kW 11,9 17,9 23,9 11,9 17,9
Jmenovitý topný výkon při teplotě vstupního vzduchu 20 °C, výstupního vzduchu 35 °C kW 8,9 13,4 17,9 8,9 13,4
Jmenovitý topný výkon při teplotě vstupního vzduchu 20 °C, výstupního vzduchu 30 °C kW 5,9 8,9 11,9 5,9 8,9
Maximální výška instalace Dobré podmínky m 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0

Normální podmínky m 3,1 3,1 3,1 2,7 2,7
Špatné podmínky m 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4

Chladivo R410A R410A R410A R410A R410A
Kapalinové potrubí Palce (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Plynové potrubí Palce (mm) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22)
Ventilátor 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE
Typ ventilátoru EC EC EC EC EC
Měna Vysoký A 2,1 2,8 4,2 2,1 4,2

Stř. A 0,8 1,1 1,6 0,8 1,6
Nízký A 0,3 0,4 0,6 0,3 0,6

Elektrický příkon Vysoký kW 0,44 0,59 0,89 0,44 0,89
Stř. kW 0,17 0,23 0,34 0,17 0,34
Nízký kW 0,06 0,08 0,12 0,06 0,12

Ochranný jistič A M16A M16A M16A M16A M16A
Hlučnost dB(A) 40–55 40–56 40–57 40-55 40-57
Rozměry V × Š × H mm 1 210 × 260 × 590 1 710 × 260 × 590 2 210 × 260 × 590 1 210 × 260 × 490 2 210 × 260 × 490
Hmotnost kg 70 100 138 60 128

Kombinace venkovní jednotky s jednotkou PACi Elite 40 °C U-100PE1E5/8 U-140PE1E5/8 U-200PE1E8 U-100PE1E5/8 U-140PE1E5/8
Kombinace venkovní jednotky s jednotkou PACi Standard 40 °C U-100PEY1E5/8 — — U-100PEY1E5/8 —
Kombinace venkovní jednotky s jednotkou PACi Elite 35 °C U-71PE1E5/8 U-100PE1E5/8 U-140PE1E5/8 U-71PE1E5/8 U-100PE1E5/8
Kombinace venkovní jednotky s jednotkou PACi Standard 35 °C U-100PEY1E5/8 U-100PEY1E5/8 — U-100PEY1E5/8 U-100PEY1E5/8
Kombinace venkovní jednotky s jednotkou PACi Elite 30 °C U-50PE1E5 U-100PE1E5/8 U-100PE1E5/8 U-50PE1E5 U-100PE1E5/8
Kombinace venkovní jednotky s jednotkou PACi Standard 30 °C U-60PEY1E5 U-100PEY1E5/8 U-100PEY1E5/8 U-60PEY1E5 U-100PEY1E5/8

Všechny kombinace dle jmenovitých podmínek: Venkovní teplota vytápění +7°C ST/+6°C MT, vnitřní +20°C ST. V případě nižších venkovních teplot může být nutné instalovat model venkovní jednotky s vyšším výkonem.
1) Jmenovité podmínky: venkovní teplota chlazení +35°C ST, vnitřní +27°C ST/+19°C MT, výstupní teplota ³ 16 °C.
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POHLED SHORA POHLED SHORA 

SPODNÍ POHLED

ČELNÍ POHLED ČELNÍ POHLED 

SPODNÍ POHLED

BOČNÍ POHLED

PRŮŘEZ PRŮŘEZ 

BOČNÍ POHLED

Tlakové potrubí
Sací potrubí

Nýtovací matice M8 Nýtovací matice M8

Tlakové potrubí
Sací potrubí

Rozměry typu StandardRozměry typu Jet-flow 

PAW-10PAIRC-MS PAW-20PAIRC-MS
A 1,000 2,000

 Zaměřeno na technické parametry

· Ušetřete až 40 % nákladů na energii díky použití integrované technologie EC 
ventilátoru (vyšší účinnost než běžný ventilátor na střídavý proud, s měkkým startem 
a delší životností motoru)

· 3 délky vzduchových clon Jet-Flow, od 1 do 2 m a 2 délky standardních vzduchových 
clon, 1 a 2 m

· Výška instalace až 3,5 m (Jet-Flow) a 3,0 m (Standard)

· Výstupní vzduchové mřížky lze nastavit do pěti poloh, aby vyhovovaly různým 
požadavkům vnitřního prostoru a instalace (Jet-Flow)

· Ovládání pomocí systémů dálkových ovladačů Panasonic (volitelně)

· Přímá integrace do BMS pomocí volitelných rozhraní Panasonic

· Včetně odvodu kondenzátu pro režim chlazení

· K dispozici je čerpadlo kondenzátu a plovákový spínač pro nucený odvod kondenzátu

Vlastnosti 

POHODLÍ
· Snadná změna směru proudění vzduchu pomocí ručního deflektoru (Jet-Flow)

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ
· Volba rychlosti proudění vzduchu na dálkovém ovladači se 3 rychlostmi

SNADNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA
· Snadná instalace
· Kompaktní rozměry zlepšují instalaci a možnost umístění (Jet-Flow)
· Snadné čištění mřížky bez nutnosti otevření jednotky
· Nepřetržitý provoz i v případě poruchy 1 motoru ventilátoru bez přerušení funkčnosti 

vzduchové clony nebo vypnutí celého systému
· Varovný ukazatel na displeji dálkového ovladače

PAW-10PAIRC-MJ PAW-15PAIRC-MJ PAW-20PAIRC-MJ PAW-25EAIRC-MJ
A 1,000 1,500 2,000 2,500
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