PROBLÉM

Jednotka nepracuje.

Ovladaè je zapnut,
ventilátor nefunguje.

MOŽNÁ PØÍÈINA
Žádné nebo omezené
pøipojení.

MOŽNOSTI ODSTRANÌNÍ PROBLÉMU

Pøetavená pojistka.

Vymìòte pojistku.

Minimální rychlost otáèek
nebyla správnì nastavena.

Opìtovnì nastavte minimální rychlost otáèek.

Tabulka 1
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Výrobek musí být pøepravován a skladován v originálním obalu v suchém, dobøe vìtraném
prostøedí pøi teplotách od + 5 °C do + 40 °C a relativní vlhkosti max. 80 % (pøi teplotì + 25 °C).
ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
Výrobce garantuje bezproblémový chod výrobku po dobu 24 mìsícù ode dne prodeje nebo výroby
pøi dodržení všech pøepravních, skladovacích, montážních a provozních podmínek uvedených v
tomto návodu. Záruka nepokrývá jakékoliv mechanické poškození zpùsobené hrubým
zacházením a poškození vzniklá neodbornou montáží a zacházením s výrobkem.
V pøípadì poškození výrobku zavinìném výrobcem má kupující nárok na výmìnu výrobku v rámci
reklamaèního øízení.

ZÁRUÈNÍ LIST
Výrobek je zpùsobilý k provozu a bezpeènému použití.
Model
"VENTS RS-1-400"

OVLADAÈ RYCHLOSTI
VENTILÁTORU

Zkontrolujte správnost pøipojení k elektrickému
napájení ( viz. Postup montáže a obsluhy)

Distribuce pro EU:
DALAP GmbH
Im Gewerbepark C25
Regensburg
930 59

Germany

“VENTS RS-1-400”
POUŽITÍ
Tyristorový ovladaè rychlosti RS-1-400 dále jen ovladaè je urèen pro plynulou kontrolu rychlosti
otáèení ventilátoru s maximálním výkonem do 400 W. Pokud otáèíme ovladaèem smìrem vpravo
(po smìru hodinových ruèièek) dosáhneme nejvyšší rychlosti ventilátoru, pokud otáèíme vlevo
(proti smìru hodinových ruèièek) ubíráme postupnì rychlost ventilátoru až do pozice, kdy
cvaknutím vypneme ventilátor.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Elektrické parametry ovladaèe:
?
pracovní napìtí: 220 - 240 V / 50-60 Hz
?
zatìžovací proud: 1,8 A
?
maximální kapacita zatížení: 400 W
?
rozmìry: 78 x 78x 63 mm
?
hmotnost: 250 g
?
stupeò krytí:IP40 (pouze pro pøední panel ovladaèe)
?
provozní teplota: od 0 °C do + 35 °C pøi relativní vlhkosti max. 80 % (pøi teplotì 25 °C)
OBSAH BALENÍ
Originální balení obsahuje:
Ovladaè 1 ks.
Šrouby s hmoždinkami.
Návod k použití.
Originální obal.
BEZPEÈNOSTNÍ POŽADAVKY
Pøipojení a montáž výrobku smí být provádìna pouze odbornì vyškoleným pracovníkem elektrikáøem - s povolením pro práci na zaøízeních do 1000 V a po peèlivém prostudování návodu
výrobku.
POZOR! Všechny kontakty v ovladaèi jsou pod napìtím.
Montáž a opravy musí být provádìny pouze po odpojení od pøívodu elektrické energie.
Je zakázáno provozovat ovladaè s mechanicky poškozeným krytem nebo konektory, zabraòte
vniknutí vody a vlhkosti do pouzdra ovladaèe, nemontujte ovladaè do blízkosti zdrojù tepla nebo
vedle radiátorù, nesmí být umístìn ve výbušném a korosivním prostøedí.
POSTUP MONTÁŽE A OBSLUHY
Ovladaè musí být umístìn uvnitø místnosti vertikálnì na zdi nejlépe v zapuštìné montážní krabièce.
Pøipojení k elektrické síti by mìlo být provedeno pøes automatický spínaè (jistiè).
Postup montáže a zapojení ovladaèe (obr. 1):
?
odstraòte ovládací knoflík (1)
?
odšroubujte matici (2) z horního krytu a sundejte tento kryt (3)
?
odšroubujte šrouby (4) a odmontujte ovladaè (5)
?
do montážní krabièky (6) protáhnìte pøívodní kabely
?
umístìte montážní krabièku do zdi
?
odizolujte konce pøívodních kabelù v délce 6-7 mm

?
pøipojte pøívodní kabely do svorkovnice umístìné v ovladaèi podle schématu (obr. 3)
?
umístìte ovladaè do montážní krabièky tak, aby svorkovnice byla umístìna v horní èásti
ovladaèe (obr. 2) a upevnìte šrouby

svorkovnice

Pro normální funkci ventilátoru je nutné regulovat minimální rychlost jeho rotace.
Postupujte takto:
?
otoète knoflík ovladaèe proti smìru hodinových ruèièek do nejzazší pozice, aniž by jste vypnuli
ovladaè
?
zapnìte pøívod proudu
?
otáèejte šroubem potenciometru pomocí izolovaného šroubováku (viz. obr. 2) dokud rychlost
rotace není minimální
?
otoète knoflíkem ovladaèe do polohy vypnuto (proti smìru hodinových ruèièek, dokud
„necvakne”), poèkejte až se ventilátor zastaví
?
znovu pøepnìte ovladaè do minimální rychlosti, rychlost otáèek je nastavena na minimum

Potenciometr urèený
k regulaci nastavení
minimální rychlosti
otáèek ventilátoru.

POZOR! Je zakázáno ovládat ventilátor pomocí ovladaèe, pokud není minimální rychlost
nastavena správnì!!! Mùže dojít k poškození ventilátoru.
upevnìte kryt ovladaèe a zajistìte ho maticí
vrate zpìt ovládací knoflík

?

Obr. 2 Regulace minimálních otáèek ventilátoru
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Obr. 3 Schéma zapojení ovladaèe
Znaèení:
B - ventilátor
P - ovladaè RS -1-400.

NEJÈASTÌJŠÍ PROBLÉMY A JEJICH ODSTRANÌNÍ
Obr. 1 Nákres ovladaèe

Ovladaè by mìl zaèít pracovat okamžitì po zapojení k zdroji napìtí.
Pokud jednotka nezaène ihned pracovat, zkontrolujte si pøípadné problémy podle tabulky 1.

