
Všetky regulátory poctu otácok pre striedavý prúd bez stupnov alebo
so stupnami, ako aj všetky typy pre trojfázový striedavý prúd so stup-
nami sú urcené pre montáž na stenu.

4. Elektrické pripojenie regulátorov poctu otácok s ventilátormi

Pripojenie musí previest' odborník, poznajúci všetky dôležité
smernice a nariadenia, podl'a nasledovných plánov pripojenia.

Pred uvedením do prevádzky je nutné dotiahnut' všetky svorky a spo-
jenia, aby bola istota, že sa pri doprave neuvol'nil žiadny spoj.

Ku každému ventilátoru je priradený patricný regulátor. Priradenie
jednotlivých prístrojov nájdete v katalógoch ventilátorov resp. prístro-
jov na stránkach s názvom " Údaje o výkone ". Sila menovitého prú-
du ventilátora nemôže byt' väcšia ako regulátora.

Typ FDR 400/3 je za úcelom kontroly teploty vybavený termokon-
taktom, ktorý v spojení s termokontaktom motora spadá do okruhu
riadiaceho prúdu zapnutia ochrany motora.

Istenie:

Pri pripojení k sieti musí byt' použité istenie alebo isticové
automaty s 1,8 až 2,0-násobkom hodnoty menovitého prúdu
regulátora, môžu reagovat' na zapnutie už na prúdových
špickách.

5. Údržba

Pravidelná údržba podstatne zvyšuje životnost' regulátorov
poctu otácok. Musí sa prevádzat' v pravidelných casových
intervaloch bez ohl'adu na fungovanie zariadenia, najneskôr
po šiestich mesiacoch.

Bezstupnové regulátory poctu otácok sa musia udržiavat' nasledovne:

6. Záruka

Naša záruka na výrobky s motorom v tvare kotúcovej kotvy
a regulátorom poctu otácok platí iba v prípade dodržiavania
uvedených pokynov. Záruku nepreberáme v prípade, ked' sa
pomocou regulátorov poctu otácok budú regulovat' cudzie mo-
torické výrobky.
Tiež si je treba všímat' inštruktáž, týkajúcu sa montáže a údržby,
uvedenú na štítkoch (sú spravidla priložené k prístroju).

7. Skupinové riadenie

Regulátory poctu otácok sú vhodné na skupinové riadenie viacerých
ventilátorov alebo prístrojov. Množstvo spotrebovaného prúdu všetkých
pripojených zariadení nesmie v žiadnom prípade prekrocit' maximálne
prúdové zat'aženie regulátora. Každý ventilátor, aj pri skupinovom ria-
dení, musí byt' jednotlivo primerane zaistený.

POZOR - dôležité upozornenie

Elektrické pripojenie regulátorov poctu otácok je treba prevá-
dzat' podl'a plánov pripojenia, nachádzajúcich sa na druhej
strane. Pri údržbe a opravách je treba regulátor poctu otá-
cok odpojit' od siete.

Pri inštalácii je treba mat' na zreteli, že všetky póly musia byt'
oddelené od siete so svetlou šírkou otvoru kontaktu minimálne
3 mm pre každý pól.

Regulátory otácok sú vyvinuté a dimenzované na riadenie motorov
v tvarediskového rotora vo ventilátoroch za úcelom úspory energie po-
mocou prispôsobenia sa výkonu v klimatizacných a vetracích zariade-
niach.

Viacstupnové:

Plynulé:

V kryte:

bez krytu:

Dôležité upozornenie: dbajte na dostatocnú ochranu pred nebez-
pecným dotykom! Za úcelom automatického riadenia je k dispo-
zícii regulacná automatika.

2. Obsluha a funkcia

Pomocou ON/OFF prepínaca na regulátore poctu otácok sa motor
ventilátora automaticky zapne resp. vypne. Pri zapnutí sa aktivuje
ochrana motora pomocou pripojeného termokontaktu a rozsvieti sa
kontrolná žiarovka. Ked' sa prístroj vypne, preruší sa prúd alebo sa
otvorí termokontakt, odpojí sa výstupné napätie a kontrolka zhasne.

Pri regulátoroch poctu otácok so stupnami musí byt' pred zapnutím
zapnutý jeden zo stupnov napätia. Ak je stupnový prepínac v nulovej
polohe, je výstupné napätie odpojené, kontrolka nesvieti a regulá-
tor poctu otácok sa nedá zapnút'.

Pri bezstupnových regulátoroch poctu otácok môže byt' nastavenie
napätia pri zapnutí alebo pri prevádzke l'ubovol'né.

Ak sú regulátory poctu otácok zapnuté, na svorke sa nachádza T,
príp. 6 a napätie N 230V za úcelom pripojenia magnetického ventilu
alebo relátka na riadenie servopohonov.

3. Pokyny k montáži

Pri každej montáži je nutné zabezpecit' nerušený prístup vzduchu
(odstup od steny musí byt' minimálne 100 mm). Všetky typy okrem
FDR 400/3 sú odvetrávané prirodzeným spôsobom pomocou bocných
medzier, v ktorých sa nachádza vzduch. Typ FDR 400/3 má integro-
vané odvetrávacie zariadenie za úcelom intenzívneho chladenia. Vhod-
ným umiestnením zariadenia je treba zabezpecit', aby nic nebránilo
výfuku odvetrávacieho zariadenia.

Teplota okolia u regulátorov poctu otácok v kryte nesmie prekrocit'
32 stupnov. Pri montáži regulátorov poctu otácok bez krytu do roz-
vodnej skrine je treba pocítat' s dostatocnými medzerami na odvetráva-
nie, maximálna teplota chladiaceho vzduchu v rozvodnej skrini je 40

Bezstupnové regulátory poctu otácok pre trojfázový striedavý prúd
by sa mali montovat' nastojato. Menšie typy až po FDR 120/3 sa mô-
žu montovat' aj vodorovne, ak je regulátor po celej dl'žke podopretý
konzolami.

REGULÁTORY OTÁCOK OD FIRMY FISCHBACH

Nastavenie napätia pomocou prepínaca
so 7 stupnami pri jednofázovom striedavom prúde
s 5 stupnami pri trojfázovom striedavom prúde

Nastavenie napätia pomocou otocného regulátora
od 0 do 100%.

Pripravené na zapojenie, so zabudovanou ochra-
nou a ON/OFF prepínacom za úcelom zapnutia
ochrany motora v spojení s termokontaktom motora
v tvare diskového rotora od firmy FISCHBACH.
Ochranná poistka na strane výstupu alebo u typov
FDR 20/3, FDR 40/3, FDR 200/3, FDR 400/3 ná-
hradné jedno alebo dve relé ochrany motora s kon-
trolou výpadku fázy, nastavitel'né na patricnú maxi-
málnu spotrebu prúdu každého motora alebo sta-
tora.

Pre jednofázový striedavý prúd v kompaktnom
kryte z plastu. Pre trojfázový striedavý prúd v sta-
bilnom kryte z ocel'ového plechu.

Pre montáž do rozvodnej skrine bez stupnov, príp.
s otocným gombíkom a škálou, za úcelom pripo-
jenia zo strany montáže.

Treba preverit', ci uhlíkové kefy idú l'ahko a majú dostatoc-
ný kontaktný tlak, opotrebované kefy treba ihned' vymenit'

Dôležité upozornenie: neolejovat' ani nemazat'

Prach z vinutia a postriebrenej kontaktnej dráhy je treba odstránit'
pomocou mäkkého, suchého štetca alebo handricky
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