
PROBLÉMY PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA ZPŮSOBY ODSTRANĚNÍ
RYCHLOST VENTILÁTORU

OVLADAČKontrola správnosti připojení k elektrické síti 
(viz odstavec „Pokyny pro montáž a provoz“).Jednotka nefunguje. Žádné nebo omezené připojení.

„VENTY RS-1-400“
Pojistka je mimo provoz.

Výměna pojistky.
Typ - trubková pojistka (5x20) - 3,15 А

ÚČEL
Je -li ovladač zapnutý, minimální otáčky ventilátoru Regulují minimální otáčky ventilátoru. Tyristorový regulátor rychlosti RS-1-400 dále jen „Ovladač“ je určen pro snímek
ventilátor nefunguje. byla nastavena nesprávně. řízení otáček ventilátoru s příkonovou kapacitou až 400 VA. Pravá poloha ovládacího knoflíku (pokud se otáčí ve 

směru hodinových ručiček) poskytuje maximální rychlost otáčení ventilátoru. Pokud se otočí proti směru hodinových 
ručiček, ovládací knoflík zpomalí rychlost otáčení. Po poloze ovládacího knoflíku úplně vlevo (pokud je otočen proti 
směru hodinových ručiček) následuje zaklapnutí spínače a ovladač vypne ventilátor do polohy „vypnuto“.Tabulka 1. Typické potíže a způsoby jejich odstranění

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Elektrické parametry regulátoru:
- provozní napětí- ~ 220-240 V / 50-60 Hz;
- zatěžovací proud 1,8 A;
- maximální kapacita připojeného zátěže 400 VA.
- celkové rozměry 78*78*63 mm;
- hmotnost 250 g;
- úroveň ochrany zajištěná pouzdrem (pouze z předního panelu) IP40;
Teplota potřebná pro normální provoz regulátoru musí být v rozsahu 0 ° C až +35 ° C s 
relativní vlhkostí nejvýše 80% (pokud T = +25 ° C).

POKYNY PRO UCHOVÁVÁNÍ
Regulátor by měl být skladován v obalovém boxu výrobce v dobře větraném prostoru s teplotním 
rozsahem od 0 ° C do +40 ° C a relativní vlhkostí vzduchu nepřesahující 80% (s T = +25 ° C).

ZÁRUKY VÝROBCE
Výrobce zaručuje normální provoz jednotky po dobu 12 měsíců od data dalšího prodeje, v 
souladu s přepravními, skladovacími, montážními a provozními pravidly popsanými v tomto 
manuálu.

Prohlašujeme, že následující výrobek splňuje základní požadavky na ochranu podle směrnice o 
elektromagnetické radě 2004/108/ES, 89/336/EHS a směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES, 
73/23/EHS a směrnice o označování CE 93/ 68/EHS o sbližování zákonů členských států týkajících 
se elektromagnetické kompatibility. Tento certifikát je vydán po zkoušce provedené na vzorcích 
výše uvedeného výrobku. Posouzení shody výrobku s požadavky na elektromagnetickou 
kompatibilitu bylo založeno na následujících normách.

DODACÍ SADA
Dodací sada obsahuje:
Ovladač 1 kus;
Registrační certifikát; 
Krabice na balení.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
Údržbu a montáž smí provádět pouze osoby oprávněné k nezávislému provozu elektrických 
jednotek do 1000 V a po pečlivém prostudování tohoto návodu k údržbě.
POZORNOST! Všechny obvody v regulátoru jsou pod napětím.
Údržbu a montáž je nutné provádět až po odpojení od napájení. Zakázáno:

- provozovat ovladač s mechanickým poškozením pouzdra a konektorů;
- vniknutí vlhkosti a kapek vody do skříně ovladače;
- montáž ovladače blízko topných těles;
- dostupnost výbušných a korozivních látek v okolním vzduchu.

Vlastník jednotky musí dodržovat pokyny uvedené v příručce.
Výrobce neodpovídá za škody (ani za zdraví osob) způsobené nesprávným používáním 
jednotky nebo hrubými mechanickými změnami.

Pokud doklad o prodeji chybí, záruční doba se počítá od data výroby. V případě 
poruchy způsobené vadnou záruční dobou zařízení má spotřebitel právo na výměnu.

Jednotku může prodávající vyměnit.

POKYNY PRO MONTÁŽ A PROVOZ
Ovladač musí být namontován na svislou zeď uvnitř areálu a do skryté latentní montážní krabice. 
Připojení k elektrické síti musí být provedeno pouze pomocí automatického přepínače. Připojení 
ovladače k   elektrické síti (viz obr. 1):
- demontovat knoflík ovladače (1);
- odšroubujte upevňovací matici (2) horního krytu a sejměte horní kryt (3);
- odšroubujte upevňovací šrouby (4) spojující ovladač s montážní krabicí a demontujte 
ovladač (5);
- k instalaci konektorů do montážní krabice (6);
- umístit montážní krabici na zeď;
- potáhnout konce drátů o 6–7 mm;

CERTIFIKÁT PŘIJETÍ
Regulátor rychlosti je přijat jako připraven k provozu

Modelka Datum výroby Prodaný název obchodní společnosti, pečeť obchodu

„VENTY RS-1-400“

Pečeť inspektora Datum prodeje

V20-1CS-03



- připojit vodiče ke svorkovnici umístěné na desce řadiče podle schématu připojení 
(obr. 3) a štítku na svorkovnici;
- umístit ovladač do montážní krabice tak, aby umístil svorkovnici nahoře (viz obr. 2) a 
upevnit šrouby;

svorkovnice

Pro normální provoz ventilátoru je nutné regulovat minimální otáčky.

Pro tohle:
- otočte ovládací knoflík proti směru hodinových ručiček do extrémní polohy, když je ovladač v zapnutém režimu (bez 
otáčení, aby se zacvakl);
- zajistit elektrické napájení;
- otáčejte posuvným potenciometrem izolovaným ručním šroubovákem (viz obr. 2), dokud rychlost otáčení nebude 
minimální;
- přepněte ovladač do režimu „vypnuto“ (otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nezazní cvaknutí), počkejte, až se zastaví 
otáčení ventilátoru;
- přepněte minimální rychlost ventilátoru, nyní ventilátor pracuje na stabilní minimální rychlosti otáčení.

Posuv potenciometru
pro regulaci minimálních 
otáček ventilátoru

POZORNOST! Aby se zabránilo poškození ventilátoru, je přísně zakázáno provozovat jednotku, pokud
nesprávně byla nastavena minimální rychlost otáčení.

- nasaďte horní kryt a utáhněte upevňovací matici;
- vraťte knoflík ovladače. Obr. 2 Regulace minimální rychlosti otáčení
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Obr. 3 Schéma připojení ovladače

Klíče ke schématu:
B - ventilátor

P -regulátor RS -1-400.

Obr. 1 Konstrukce ovladače TYPICKÉ PROBLÉMY A ZPŮSOBY JEHO ODSTRANĚNÍ

Ovladač začne pracovat ihned po připojení k napětí.
Pokud jednotka nefunguje, je nutné provést řešení problémů pomocí tabulky 1.


	Page 1
	Page 2

