
ELEKTRO�ICKÉ REGULÁTORY RYCHLOSTI 

 

 

 ŘADA REG 
 

CHARAKTERISTIKA  
 

- �apětí  230V 50Hz 
- Kontrola otočným ovladačem    
- Regulace minimální a maximální rychlosti 
- Vypínač se světelnou signalizací        
- Připojovací svorkovnice  
- �astavení minimální rychlosti 
- Skříň krytí IP 54 
- Filtr EMC dle E�55014 
 

 REG-1,5A REG-3A REG-5A REG-10A 
Výkon 1,5A 3A 5A 10A 

Minimální 
reg.výkon 

0,2 A 0,5A 0,8A 1A 

Jištění 3A 5A 8A 10A 

Rozměry (mm) 
D x Š x V 

164x96x85 164x96x85 164x96x85 205x127x95 

 

 
SCHÉMA ZAPOJE�Í 

 

 

1 - Šrouby pro uchycení víka  
2 – �astavitelný ovladač 
3 - Průchodka vstupu kabelů  
4 - Uchycení regulátoru  
5 - Připojovací svorkovnice  
6 - Vypínač se světelnou signalizací 
7 - Pojistka 
8 - �astavení min. rychlosti  
9 - Konektor ovladače 

 
UVEDE�Í DO PROVOZU 
Pro zajištění správné funkčnosti regulátoru doporučujeme 
pečlivě dodržovat následující pokyny: 
 
1 – Povolením 4 šroubů odstraňte víko (1) (nemusíte odstraňovat 
ovladač (2)). �ezapomeňte, že ovladač je připojen kabely k 
základně regulátoru. 
2 – �astavte vypínač (6) do pozice stop (OFF). 
3 – Uzemněte ventilátor a přívod 230V  ke svorkovnici (5) dle 
přiloženého schématu. 
4 – �astavte vypínač (6) do polohy chodu (O�). Dále nastavte 
minimální rychlost pomocí potenciometru (8). 
DŮLEŽITÉ: Doporučujeme, aby napětí na motoru 
nepřevyšovalo 70V.  
5 – Uzavřete skříň a ověřte správnou funkci regulátoru pomocí 
ovladače (2). 
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POZ�.: Tento regulátor je opatřen ochranou pro počáteční impulzy. Po připojení regulátoru funguje motor po dobu 
přibližně 10 vteřin na 100%. Tento stav se opakuje pokaždé, když se regulátor zastaví a opětovně připojí. 

DŮLEŽITÉ  

- Umístěte regulátor tak, jak je uvedeno na přiloženém obrázku. 
- Je nutné provést uzemnění regulátoru. 
- CASALS VE�TILACIÓ�, S.L. neodpovídá za škody způsobené v  důsledku chybné instalace regulátoru. 
Přívodní napětí a samotný regulátor musí mít dostačující velikost.  
Celková instalace musí splňovat platné bezpečnostní předpisy. 
 

(CASALS VE�TILACIÓ�, S.L. si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění). 
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