
Thermozone ADA Cool
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ADAC 090/ADAC 120

Thermozone ADA Cool lufttæpper er beregnet til 
permanent installation over kølerumsåbninger med en 
dørhøjde på op til 2,5 meter. 

ADA Cool sikrer at luften forbliver kold i kølerummet, 
og gør det muligt at have et åbent kølerum uden døre.

Lufttæppet skaber en luftbarriere, der også reducerer 
indtrængen af udstødningsgasser, røg, støv, lugt, osv. 
Udgiften til køling reduceres, og den kolde luft forbliver 
i kølerummet. 

Takket være et kompakt design og luftindsugningen 
på fronten kan ADA Cool-serien let monteres, selv 
hvor der ikke er meget plads mellem loftet og toppen 
af døråbningen, ligesom den også kan monteres i 
nedsænkede lofter.

Flere enheder kan let sammenkobles, og dække brede 
åbninger. 

Thermozone® ADA Cool
Lufttæpper til kølerum med en dørhøjde på op til 2,5 meter

•	 Rustfrit	kabinet	fremstillet	af	varmeforzinkede	og	
pulverlakerede	paneler.	Farve:	RAL-9016.

•	 Speciel	udblæsningslamel,	for	optimal	funktion.

•	 Kompakt	og	let	at	placere.

•	 Let	installation	med	fabriksmonteret	kabel	og	stik.	
Ingen behov for autoriseret elektriker.

•	 Adskillige	enheder	kan	let	sammenkobles.

Lufthastighedsprofil

Der tages forbehold for ændringer i design og specifikationer.

Ambient, uopvarmet Længder: 0,9 og 1,2 meter
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Montering
Thermozone ADA Cool monteres ovenover døren/
åbningen på den udvendige side (den varme side), så 
tæt på åbningen som muligt. Enheden skal normalt 
vinkles udad, mod den varme side.
Den kan også monteres i nedsænkede lofter. 
Tilstrækkelig lufttilførsel skal sikres ved montering 
i nedsænkede lofter. Lufttæppet skal dække hele 
dørens/åbningens bredde. Til brede åbninger kan 
flere enheder placeres ved siden af hinanden for at 
skabe et ubrudt lufttæppe.

Tilslutning
Lufttæppet leveres med stik, som gør det nemt at 
forbinde enhederne med hinanden.

Enhederne	skal	styres	med	ADACR,	et	
reguleringspanel, der består af en 5-trins 
hastighedsregulator og et fleksibelt kabel, samt 
jordstik.	ADACR	kan	regulere	maks.	7-9	enheder	
(maks.	7	enheder	på	60	Hz).	Maks.	input:	5A.

Beskyttelsesklasse:	IP30.

*1)

Beskyttelsesklasse	ADA	Cool	uden	varme:	(IP21),	drypsikkert	design.
CE mærket.

Dimensioner

Montering og installation Ledningsdiagram ADA Cool
Internt ledningsdiagram

Forhold: Afstand til enheden; 5 meter. Retningsfaktor: 2. Tilsvarende absorberingsområde: 200 m².
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Type Luftmængde            
[m3/h]

Støjniveau*1 
[dB(A)]

Spænding  
[V]

Strømstyrke  
[A]

Længde  
[mm]

Vægt  
[kg]

ADAC090 1150 54 230V~ 0,50 900 9,6

ADAC120 1400 51 230V~ 0,55  1200 11,8


