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Przed³u¿enie po³¹czenia: miêdzy ~ a N
wystêpuje zawsze napiêcie 230V, o ile
wy³¹cznik transformatora jest ustawiony
na pozycji 1-5.
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wystêpuje zawsze napiêcie 230V, o ile
wy³¹cznik transformatora jest ustawiony
na pozycji 1-5. Je¿eli nie stosuje siê
ochrony silnika, musi byæ po³¹czony Tk.
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1. Zewnêtrzny ³¹cznik zdalny
2. Prze³¹cznik lewy
3. Prze³¹cznik prawy

Instrukcja obs³ugi
1-fazowy silnik do³adowany z 5-stopniowym sterowaniem regulacyjnym.
5-cio stopniowy regulator autotransformatorowy do regulacji jednofazowych indukcyjnych silników
wentylatorów
RE1,5, 3 5 7. RTRE1,5 3 5 7 12. REU1,5 3 5 7.
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6.Konserwacja i serwis
1.Przepisy bezpieczeñstwa
1.1.Podczas monta¿u prace przy instalacji elektrycznej mog¹ przeprowadzaæ tylko osoby posiadaj¹ce od
powiednie kwalifikacje. Nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ siê do instrukcji producenta wzgl. dostawcy, w
przeciwnym razie gwarancja traci wa¿noœæ.
1.2.Jakiekolwiek prace przy otwartej os³onie obudowy mog¹ byæ wykonywane tylko po od³¹czeniu pr¹du
zasilania.
1.3.W przeciwnym razie wyst¹pi zagro¿enie wypadkowe na skutek pora¿enia pr¹dem elektrycznym!
1.4.Sterownik mo¿e byæ wykorzystywany jedynie dla przewidzianego - tutaj opisanego - zastosowania.
1.5.Pr¹d pod³¹czony do silników nie mo¿e byæ wy¿sze, ni¿ pr¹d znamionowy regulatora.
2.Transport i magazynowanie
2.1.Wyrób zosta³ zapakowany dla uzgodnionego sposobu dostawy zgodnie z przepisami.
2.2.Nale¿y natychmiast zg³osiæ uszkodzenie opakowania lub regulatora .
2.3.Urz¹dzenie powinno byæ magazynowane zawsze w oryginalnym opakowaniu.
2.4.Nie wolno nara¿aæ regulatora na temperatury ekstremalne.
3.Opis ogólny
3.1.regulator ten jest przewidziany do regulacji prêdkoœci obrotowej .
3.2.Sterowanie ró¿nymi stopniami napiêæ wentylatora odbywa siê przy pomocy prze³¹cznika skokowego.
3.3.Zaœwiecenie siê lampki sygnalizacyjnej informuje o tym, ¿e wentylator jest pod³¹czony do pr¹du.
4.Parametry techniczne
Napiêcie zasilaj¹ce: 230 V, 50-60 Hz
Napiêcie na wyjœciu: 80, 105, 130, 160, 230 V
Klasa ochrony: IP54
Dopuszczalna temperatura otoczenia. maksymalnie 50C
Norma produkcyjna:EN 61558-1/2-13
4.1.Napiêcie wyjœciowe sterownika jest zabezpieczone jednobiegunowym bezpiecznikiem automatycznym z
mo¿liwoœci¹ zerowania od zewn¹trz.
4.2.Gdy prze³¹cznik stopniowy bêdzie ustawiony na 0, to sterownik bêdzie mia³ od³¹czone wszystkie bieguny
(za wyj¹tkiem REU1,5). W tej pozycji zaciski do przed³u¿enia po³¹czenia tak¿e nie s¹ pod napiêciem.
4.3.Modele RTRE s¹ wyposa¿one w ochronê silnika.
4.4.Po aktywowaniu w celu wyzerowania trzeba przerwaæ po³¹czenie z napiêciem sieciowym na ok. 10 sekund.
Modele RTRE posiadaj¹ ponadto funkcjê sterowania termostatu komorowego, którego zaciski s¹
zmostkowane na czas dostawy. Proszê pamiêtaæ o tym, i¿ zapali siê lampka sygnalizacyjna przy
aktywowanej ochronie silnika i przerwanym obwodzie temperatury pokojowej, poniewa¿ napiêcie
dochodz¹ce do wentylatora zosta³o przerwane jedynie jednobiegunowo.
4.5.Prze³¹czniki na REU1,5 przerywaj¹ dop³yw pr¹du tylko w sposób jednobiegunowy, przy czym lampka
sygnalizacyjna œwieci siê równie¿ wtedy, gdy prze³¹cznik bêdzie ustawiony na pozycji 0. Przed uk³adem
sterowania REU1,5 musi siê wiêc znaleŸæ wy³¹cznik dwubiegunowy
5.Instalacja i monta¿
5.1.Monta¿ na powierzchni p³askiej przy pomocy trzech œrub.
5.2.Proszê przestrzegaæ maksymalnie dopuszczalnej dla sterowników temperatury otoczenia.
5.3.Pokrywê obudowy sterowników otwiera siê za pomoc¹ œruby. Ale przed tym nale¿y œci¹gn¹æ przycisk
w³¹czaj¹cy!
5.4.Regulator wyposa¿ony jest w 2 izolowane przepusty na kabel o œrednicy maksymalnej 13 mm.
5.5.W przypadku instalacji z kablem 1,5mm² sterownik musi posiadaã bezpiecznik 10A w skrzynce rozdzielczej,
a w przypadku kabla 2,5mm²- bezpiecznik 16A.
5.6.Max. natê¿enie uk³adu przed³u¿enia po³¹czenia wynosi 7 A obci¹¿enia opornoœciowo-indukcyjnego.
6.Konserwacja i serwis
6.1.Sterowniki niemal nie wymagaj¹ konserwacji.
6.2.Oczywiœcie przed uruchomieniem nale¿y sprawdziæ, czy nadaj¹ siê do danej funkcji oraz sprawdziæ ich
bezpieczeñstwo, jeœli by³y nara¿one na wilgoæ, silne zabrudzenia czy uderzenia. Zwróciæ uwagê na to, czy
zaciski szeregowe s¹ mocno dokrêcone.

