
Dotykový regulátor otáček    SRS-1 
POPIS
Regulátor otáček je vybaven citlivým senzorovým panelem vyrobeným z tvrzeného skla s

tlačítkem  a dvě tlačítka pro nastavení rychlosti z         minima na         maximum.

Montáž 

UPOZORNĚNÍ! 
 Ujistěte se, že regulátor rychlosti není poškozen. Nepoužívejte poškozený regulátor rychlosti! 
Neinstalujte regulátor otáček na nerovný povrch! Nepoužívejte příliš velké síly, aby nedošlo k deformaci výrobku.

Postup montáže dotykového regulátoru otáček: 
Jemně uvolněte západku nahoře na předním panelu regulátoru otáček.
Jemně uvolněte západku dole na předním panelu regulátoru otáček.
Kabel umístěte ve stěně na místo pro montáž zadního panelu regulátoru otáček. 
Připevněte zadní panel ke stěně nebo k montážní krabici pomocí upevňovacích otvorů.  
Namontujte čelní panel na západky.
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Montáž dotykového regulátoru otáček 

CELKOVÉ ROZMĚRY A PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY

            Schéma regulátoru rychlosti

TECHNICKÁ DATA 

Napájecí napětí [V/Hz] 230 / 50-60

Maximální zátěžový proud[A] 1

Průřez kabelu [mm2] od 0,35 do 1

Teplotní rozsah [°C] od -10 do +45

Vlhkostní rozsah [%] 5-80 (bez kondenzace)

Životnost             100 000 zapnutí

Stupeň ochrany krytí IP 30

Váha [g] 138
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230 V, 50/60 Hz
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Schéma zapojení regulátoru otáček

Ovládání regulátoru otáček

Schvalovací značka  Datum výroby _____________________________________________

PRODÁVAJÍCÍ

název dodavatele a razítko _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

DATUM PRODEJE________________________________

Dotykový regulátor otáček SRS-1 

V95EN-02

Operation Key

Po připojení k elektrické síti má tlačítko modré měkké podsvícení

Pro zapnutí regulátoru stiskněte tlačítko

Pro vypnutí regulátoru  stiskněte tlačítko

Chcete-li snížit rychlost regulátoru  stiskněte tlačítko

Chcete-li zvýšit rychlost regulátoru , stiskněte tlačítko

Nastavení minimální rychlosti:

Stiskněte a podržte tlačítko přibližně na 5 sekund, dokud indikátor nezobrazí 
přibližně 50% rozsahu (což pomůže rozlišit režim nastavení od provozního 
režimu). Regulátor bude pracovat s maximální rychlostí.

Nastavení minimální rychlosti:

Pro nastavení vyšší rychlosti stiskněte tlačítko

Pro nastavení nižší rychlosti stiskněte tlačítko

Na indikátoru LED se zobrazí nastavená úroveň otáček

Pro uložení požadované hodnoty stiskněte tlačítko

Chcete-li zapnout ventilátor a aktivovat jeho provoz , stiskněte tlačítko

Minimální nastavená hodnota rychlosti se uloží.

Pokaždé, když vstoupíte do režimu nastavení, je předchozí minimální rychlost ventilátoru ve výchozím nastavení nastavena jako 100% 
celkové kapacity.

ZÁRUKA
Záruční doba je 12 měsíců od data prodeje.
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení přepravních pravidel, nesprávného použití výrobku, 
neoprávněné úpravy nebo opravy.

                                                                                                                               ELEKTRICKÉ SCHÉMA

UPOZORNĚNÍ! 
Všechny operace s výrobky jsou povoleny po vypnutí napájení.
Všechna montážní, doplňková, modifikační a údržbářská činnost na elektrickém 
zařízení musí být prováděna kvalifikovanými elektrikáři s pracovním oprávněním pro 
elektrické práce.  

Připojte regulátor otáček k ventilátorům podle  uvedeného schématu zapojení.

CONTROL 
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