
Instalace a nastavení

Montáž do zdi (IP44)

Regulátor otáèek
RS-..-PS
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Popis a ovládání

 Produkt obsahuje:
  - regulovatelný výstup propojený s motorem ventilátoru; 
 
 

 - blok keramických termálních pojistek s rychlou odezvou 

 Tìlo regulátoru je vyrobeno z plastu 
 Regulátor je vybaven ovladaèem se svìtelným indikátorem èinnosti

   -   Regulátor zapojte jen pøes automatický jistiè.
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    napìtí : 230V / 50 Hz;
    øídící napìtí motoru: 230 V / 50 Hz;
     prùmìr vodièù na vstupní svorkovnici: 0.5…0.75 mm2;
    maximální teplota okolního prostøedí: +35°C;
    stupeò ochrany: IP44 (montáž do zdi); 

                                                          IP54  (montáž na zeï).
    celkové  rozmìry : 82õ82õ65 mm (montáž na zeï);

        82õ82õ56 mm (montáž do zdi).

Typ RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS

Min. vstupní proud [A] 0,1 0,15 0,25 0,4

Max. vstupní proud[A] 0,5 1,5 2,5 4,0

pojistky  [A] 0,63 1,5 2,5 4,0

váha [kg] 0,23 0,24 0,29 0,36

Využití

Obsah balení

  Regulátor otáèek   1 kus
  Návod k obsluze  1 kus
  Obal   1 kus

Technické údaje

Varování
Pøi transportu nebo uskladnìní pøi teplotách pod 0°C ponechte pøed instalací produkt po
2 hodiny v prostøedí, kde bude instalován

V arování !  Rozsah regulátoru je omezen výkonem ventilátoru
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Prùmyslový jednofázový regulátor otáèek RS-...-PS , dále oznaèován jako regulátor / 
produkt, je používán ve ventilaèních a klimatizaèních systémech pro vypínání / zapínání 
a regulaci otáèek napìtím øízených jednofázových motorù.

Pro zapnutí regulátoru stisknìte ovladaè. regulace je možná od nejnižších možných otáèek a 
zajiš•uje plynulý pøechod do maximálních otáèek. Minimální otáèky se nastavují trimmerem 
na plošném spoji regulátoru. 
Nìkteré ventilátory, které mají nižší napìtí než regulátor samotný nelze ovládat. 
Regulátor je vybaven svorkovnicí (230V) pro zapojení externích zaøízení.

Regulátor otáèek je urèen pouze pro vnitøní použití ve vertikální poloze uvnitø instalaèní krabièky.

Proveïte vizuální kontrolu a ujistìte se , že není poškozeno tìlo regulátoru.

Pro pøipojení k elektrické síti:
?vypnìte elektrický okruh na kterém budete pracovat
?odstraòte ovladaè
?uvolnìte držáky a odstraòte kryt
?odstraòte úchyty držící regulátor a svorkovnici , vyjmìte regulátor
?zapojte vodièe do svorkovnice
?zapojte regulátor podle návodu  - externí vodièe zapojte do svorkovnice regulovaného produktu
?dejte regulátor zpìt do instalaèního boxu tak, aby svorkovnice byla vespod
?zapojte elektrický okruh a regulátor
?nastavte minimální otáèky ventilátoru trimmerem na regulátoru a ovladaèem
?vypnìte regulátor
?opìt zapnìte regulátor na minimální výkon a ujistìte se, že ventilátor funguje bez problémù
?nasaïte kryt
?nasaïte ovladaè
?otoète ovladaèem do pozice OFF
?regulátor je pøipraven k provozu
? 

Montáž na zeï (IP54)
Pro pøipojení k elektrické síti:
?vypnìte elektrický okruh na kterém budete pracovat
?pøipevnìte instalaèní box na zeï
?odstraòte ovladaè
?uvolnìte držáky a odstraòte kryt
?odstraòte úchyty držící regulátor a svorkovnici , vyjmìte regulátor
?zapojte vodièe do svorkovnice
?zapojte regulátor podle návodu  - externí vodièe zapojte do svorkovnice regulovaného produktu
?pøipevnìte vnitøní èást regulátoru šrouby do instalaèního boxu
?dejte regulátor zpìt do instalaèního boxu tak, aby svorkovnice byla vespod
?zapojte elektrický okruh a regulátor
?nastavte minimální otáèky ventilátoru trimmerem na regulátoru a ovladaèem
?vypnìte regulátor
?opìt zapnìte regulátor na minimální výkon a ujistìte se, že ventilátor funguje bez problémù
?nasaïte kryt
?nasaïte ovladaè
?otoète ovladaèem do pozice OFF
?regulátor je pøipraven k provozu
?vyvrtejte 5mm otvor pro odvod kondenzátu
?systém je pøipraven
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Pøepravní a skladovací podmínky

Varování! 

Varování! 
-

Záruka výrobce
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Plán zapojení

Dodatek

    Varování!

Typ motoru

Výmìna termální pojistky

12

Záruèní list

Razítko     Datum výroby

Datum prodeje 

Jméno

Da t u   m  Podpis

Poznámky

Nikdy:

   neprovozujte regulátor pokud cítíte kouø nebo zápach hoøící elektroinstalace,v pøípadì hlasitých-
zvukù a vibrací, nebo pokud je prasklé tìlonebo poškozené vodièe

   nezakrývejte produkt jinými objekty, nepokládejte na nìj jiné pøedmìty, nezakrývejte otvory a do  
produktu nevkládejte cizí pøedmìty

   nepoužívejte produkt ve výbušném, nebo chemicky aktivním prostøedí, které mùže poškodit kovy,  
izolaci vodièù, v prostøedí kde hrozí vniknutí vody nebo ve venkovních prostorech 

   nepøipojujte regulátor k motorùm s vyšší spotøebou proudu než max. zátìž regulátoru -

   nezapojujte výstupy produktu k elektrické síti  
Údržba

 Produkt je bezúdržbový za dodržení následujících podmínek:
    Pøi zneèištìní otøete produkt suchým nebo navlhèeným hadrem  
    Pokud je produkt silnì zneèištìn použijte jemný èistící prostøedek 
    Veškeré práce údržby jsou možné až po odpojení od zdroje el. energie  
    Pøi èištìní zabraòte vniknutí vody do regulátoru!  
    Ke zdroji proudu pøipojte pouze suchý / vysušený produkt!
    Produkt pravidelnì èistìte od prachu a usazenin  
    Ujistìte se , že externí zaøízení a vodièe jsou øádnì pøipevnìny

Bezpeènostní varování a upozornìní

    Rozsah regulátoru je limitován elektrickými parametry ventilátoru.
       Motor ventilátoru musí být kontrolovatelný pøe triak-regulátory
      Seznamte se s elektrickými údaji ventilátoru než jej budete regulovat.
      všechny regulované rychlosti musí být ve výkonnostním spektru ventilátorum, aby se zabránilo 

        poruchám ventilátoru a jeho funkcí. 
    Regulátor a jeho pøipojení k zaøízení je možným zdrojem úrazu el. proudem

Zapojení smí provádìt pouze proškolená a kvalifikovaná osoba.
        Regulátor patøí k zaøízením do 1000 V. 
        Odpojte produkt od zdroje el. energie pøed jakýmikoliv úpravami

   Regulátor je kompatibilní jen s jednofázovými motory. 
    Celková spotøeba proudu zaøízení pøipojených na regulátor nesmí pøesáhnout maximální pøípustnou 

hodnotu proudu regulátoru samotného.
        Vyhnìte se práci s maximální hodnotou el. proudu. 

    Zacházejte s regulátorem opatrnì. Vyhnìte se úderùm, pøepìtí a vystavení prachu èi tekutinám. 
        V pøípadì prùniku cizího pøedmìtu vypnìte elektrický okruh na které je regulátor zapojen a      

    Nedodržení transportních, skladovacích, instalaèních a provozních pravidel uvedených v
tomto uživatelském manuálu

         Nedodání dokladu o zakoupení regulátoru otáèek.
          Nedodání záruèního listu 
          Oprava produktu neautorizovaným servisem.  
          Mechanické poškození, chemické stopy, prùnik cizích objektù.
          Poškození vzniklá nehodami, pøírodními silami, válkou, veøejnými nepokoji a faktory, které nemùže

ovlivnit výrobce sám.

    Nesprávné použití produktu: 
          Pøipojení k elektrické síti s parametry, které neodpovídajií parametrùm uvedeným v tomto manuálu.

    
   Pøipojení k elektrickým obvodùm se spotøebou vyšší než je povolená maximální mez regulátoru,  

která je uvedena v manuálu.

Možné chyby v provozu regulátoru

 V pøípadì chybného chodu regulátoru:
  Zkontrolujte, že vstupní napìtí souhlasí s požadovanými hodnotami  
  Zkontrolujte zapojení do el. sítì a popøípadì opravte
  Zkontrolujte chod motoru regulovaného ventilátoru.
  Zkontrolujte stav termální pojistky  
  zkontrolujte nastavení minimálních otáèek  

Pøed zapoèetím jakýchkoli prací na regulátoru vypnìte elektrický proud!

?regulátor je navržen tak, aby zabránil zastavení motoru pøi zmìnách v napìtí

?regulátor je automaticky restartován po výpadku napìtí

? pøídavná elektrická zapojení, napø. zapojení tlumièe nebo jiných externích zaøízení je nutné 
provést zvláš•

?regulátor je kompatibilní pouze s ventilátory s ventilátory umožòujícími plynulé regulování 
otáèek
?motor musí být vybaven ochranou proti pøehøátí 

?uveïte ovladaè otoèením do poèáteèní pozice a pak jej vytáhnìte
?odstraòte kryt
?šroubovákem odstraòte držák termální pojistky
?vymìòte pojistku
?složte regulátor v opaèném poøadí
?používejte jen doporuèené prùmyslové termální pojistky s vysokou zátìžovou kapacitou
?v pøípadì použití neadekvátních pojistek je zrušena záruka 

Výrobce nezodpovídá za mechanické ani fyzické škody, které byly zpùsobeny nedodržením 
požadavkù v uživatelské pøíruèce, nebo zneužitím produktu k úèelùm pro které není urèen.

Ujistìte se , že na pøijímacím certifikátu je uvedeno datum výroby, razítko a jméno prodejce

Bìhem pøepravy uchovejte produkt v originálním balení. Produkt je uspùsoben pro transport 
jakýmkoliv dopravním prostøedkem.
Produkt skladujte v originálním balení ve vìtrané místnosti pøi teplotách od -40°C do +35°C a 
relativní vlhkosti ne vyšší než 80%.
Neskladujte v prostorech obsahujících prach, kyselé nebo alkalické páry a jiné korosivní látky.

Záruèní lhùta je stanovena na 12 mìsícù od data prodeje v maloobchodì ve shodì s podmínkami 
transportu, skladování, instalace a užívání produktu.
Záruka se nevztahuje na mechanicky poškozené produkty.
Pøi nemožnosti ovìøení data prodeje je záruka poèítána od data výroby.
Pøi chybì v provozu díky špatným souèástkám bìhem záruèní lhùty má zákazník právo na opravu popø. 
náhradu produktu - po dohodì s prodejcem.
Záruka výrobce se nevztahuje na zneužití a samovolné úpravy produktu. 

Záruka neplatí v následujících pøípadech
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