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 Regulatory produkowane przez firmę Soler&Palau (Hiszpania) są produktami wysokiej jakości, 

wykonanymi zgodnie z najwyższymi normami technicznymi (ISO 9001). Wszystkie części regulatora 

zostały sprawdzone przed opuszczeniem fabryki. 

Instrukcja musi być uważnie przeczytana by uniknąć nieprawidłowego używania lub uszkodzenia 

regulatora. Personel pracujący przy obsłudze powinien zapoznać się z tą instrukcją. 

Nieprawidłowa obsługa i instalacja urządzenia może spowodować utratę gwarancji. Nieautoryzowane 

zmiany niezgodne z tą instrukcją także spowodują utratę gwarancji. 

 

Po otrzymaniu regulatora prosimy o sprawdzenie: 
1. Czy typ i wielkość jest zgodna z zamówieniem; 

2. Czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadają żądanym parametrom (napięcie, częstotliwość, 

wydajność, itd.) 

3. Czy regulator nie został uszkodzony podczas transportu. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub z 

SERWISEM Venture Industries 
 

 

1.  INFORMACJE OGÓLNE 

 Regulator REB-4 AUTO jest jednofazowym elektronicznym regulatorem prędkości regulującym prędkość 

wentylatora napięciowo w zależności od temperatury panującej w pomieszczeniu zmierzonej za pomocą 

zainstalowanego czujnika termicznego (1 sztuka dostępna w komplecie). 

 

Rysunek Fig. 1: 

A - śruby mocujące przednią pokrywę; 

B  -  podłączenie do czujnika temperatury; 

C - podłączenie do zasilania i do wentylatora; 

D - bezpiecznik; 

E - potencjometr do ustawiania temperatury; 

F - potencjometr do ustawienia minimalnej prędkości obrotowej wentylatora; 

G - taśma łącząca. 

 

Regulator typu REB-4 AUTO jest zabezpieczony przez bezpiecznik (zapasowa sztuka znajduje się w standardowym 

wyposażeniu). Prosimy nie zmieniać  typu bezpiecznika: bezpiecznik 8A 250V.  

 

Dane techniczne: 

- Główne zasilania: 230 V 50/60 Hz z  

- Prąd znamionowy 4 A  

- Minimalne obciążenie: 100W  

- Zakres temperatur między 10 a 45 ° C  

- stopień ochrony IP 55  

 

2.  INSTALACJA 

 Przed instalacją regulatora upewnij się, że główne zasilanie jest odłaczone i maksymalny pobór prądu wentylatora nie 

przekracza wartości 4A.  

MINIMALNA OBSŁUGIWANA MOC 100W 
 

 Reb-4 AUTO zaleca się mocować do ściany z wykorzystaniem 4 wkrętów. Zdejmij pokrywę mocowaną za 

pomocą wkrętów A; przykręć regulator w żądane miejsce. Gdy jednostka znajduje się na miejscu wprowadź 

przewody zasilające, przewody do wentylatora oraz przewody czujnika z wykorzystaniem dławików. Następnie 

należy wykonać podłączenia elektryczne czujnika temperatury do listwy B, oraz głównego zasilania i zasilania 

wentylatora do listwy C. 

Czujnik temperatury dostarczony z regulatorem musi być podłączony do zacisków 1 i 2 na listwie B. Długość 

przewodu pomiędzy czujnikiem i regulatorem nie powinna przekraczać 100 m. 
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3.   PODŁACZENIE ELEKTRYCZNE 

 

Podłączenie instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez wykwalifikowany i upoważniony do 
tego personel, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi w Polsce, a także zgodnie z 
zaleceniami Normy Polskiej PN-EN 60079-14. Zaleca się wykonanie podłączenia elektrycznego 
zgodnie ze schematami umieszczonymi na wieczku puszki przyłączeniowej. 
 

UWAGA! 
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZY WENTYLATORZE NALEŻY 

ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD SIECI ELEKTRYCZNEJ TAK, ABY BYŁA WIDOCZNA PRZERWA 
IZOLACYJNA! 

 

  

Przed podłączeniem instalacji sprawdzić wartości napięcia i częstotliwości dostępne w miejscu instalacji, czy 

zgadzają się z danymi znamionowymi podanymi na tabliczce znamionowej (maks. odchylenia częstotliwości i 

napięcia ± 5%). 

Wykonać połączenia zgodnie ze schematem umieszczonym na rysunku Fig. 3. Czujnik temperatury dostarczony z 

regulatorem musi być podłączony do zacisków 1 i 2 na listwie B. Główne zasilanie i zasilanie wentylatora 

podłączamy do zacisków na listwie C. 

Sprawdzić prawidłowość podłączenia uziemienia. 

Przy rozruchu próbnym należy szczególnie zwrócić uwagę na wartość prądu pracy. 

 
 

4.  FUNKCJE i USTAWIENIA 

 Wentylator będzie pracował przy minimalnej nastawionej przez potencjometr F prędkości obrotowej w 

przypadku, gdy temperatura powietrza mierzonego przez czujnik temperatury jest na poziomie lub poniżej wybranej 

temperatury (potencjometr E). Gdy temperatura w miejscu pomiaru temperatury będzie wzrastać, prędkości 

wentylatorów proporcjonalnie również wzrośnie. Wentylator przejdzie do maksymalnej prędkości, w przypadku gdy 

mierzona temperatura będzie wyższa od nastawionej od 2°C do 6°C. (potencjometr P7). 

 
Ustawianie parametrów 

Zmiany parametrów powinny być dokonane przed rozpoczęciem użytkowania regulatora. 

Ustawienie minimalnej wartości napięcia na wyjściu regulatora (ustawienie fabryczne 85 V), może być zmieniane za 

pomocą potencjometru P6 (Fig. 2) umieszczonego wewnątrz na przedniej pokrywie obudowy. 

 

Ustawienie wartości napięcia minimalnego poniżej 85 V może poważnie uszkodzić i  
skrócić żywotność silnika wentylatora. Po ustaleniu minimalnej wartości napięcia należy sprawdzić, czy 

wentylator(y) nie zatrzymują się same przy takiej nastawie. 
 

 Regulacja temperatury odbywa się poprzez potencjometr E (między 10°C a 45°C). Przy wzroście temp. 

prędkość wentylatora rośnie również. Wentylator przejdzie do maksymalnej prędkości, w przypadku gdy mierzona 

temperatura będzie wyższa od nastawionej od 2°C do 6°C – zakres ustawiany przez potencjometr P7 (ustawienie 

fabryczne to 5°C).  

 

Czujnik temperatury 

 Czujnik temperatury powinien być umieszczony w obrębie obszaru gdzie temperatura ma być kontrolowana, 

ale jednocześnie nie w bezpośrednim sąsiedztwie zainstalowanych wentylatorów tak, aby mogła ona bardziej wiernie 

reagować na zmiany w temperaturze pokojowej. Zwykle jeden czujnik jest wystarczający, ale w przypadku większego 

obszaru lub kilku pomieszczeń jest możliwość stosowania 4 czujników. Instalacja zgodnie z rysunkiem Fig.4. W tym 

przypadku, REB-4 AUTO reaguje na średnią wartość z czterech czujników temperatury.  

 

Regulator działa tylko prawidłowo gdy mamy podłączony 1 lub 4 czujniki temperatury. 
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5.   TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

 Do transportu należy używać odpowiednio do tego celu przeznaczonych urządzeń. W chwili dostawy 

sprawdź czy regulator nie jest uszkodzony. Przed montażem regulatory należy przechowywać w pomieszczeniach 

suchych i przewiewnych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna być niższa niż 5
O
C i nie powinna 

przekraczać 40
O
C, a wilgotność względna nie większa niż 70%. Regulatory powinny być przemieszczane i 

transportowane krytymi środkami transportowymi bez nadmiernych wstrząsów. W czasie transportu i 

przechowywania regulatory należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Okres przechowywania nie 

powinien przekraczać jednego roku. Nie należy przechowywać regulatorów w miejscach, gdzie są narażone na 

działanie warunków atmosferycznych 

 

 

6. WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarancja obejmuje wady ukryte i uszkodzenia powstałe w okresie gwarancyjnym z winy producenta (tzn. 

wskutek wady materiału, złej obróbki lub montażu). 

2. Termin ważności gwarancji obejmuje 24 miesiące od daty zakupu. W przypadku naprawy gwarancyjnej 

okres ten przedłuża się o czas od zgłoszenia urządzenia do naprawy do czasu powiadomienia o dokonaniu 

naprawy. 

3. Zakresem gwarancji nie objęte są czynności wymienione w instrukcji obsługi (dokumentacji techniczno-

ruchowej), oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej (np. instalacja urządzenia, czyszczenie i 

konserwacja). 

4. Zużycie części i materiałów eksploatacyjnych w normalnym trybie użytkowania nie uprawnia do roszczeń 

gwarancyjnych. 

5. Utrata gwarancji następuje w przypadku niewłaściwej instalacji i eksploatacji urządzenia (niezgodnie z 

przeznaczeniem i instrukcją / dokumentacją techniczno-ruchową), dokonywania napraw lub zmian 

konstrukcyjnych bez zgody producenta / importera, stwierdzenia uszkodzeń powstałych z przyczyn 

zewnętrznych (uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, zalania wodą, etc.) oraz w przypadku braku czytelnej 

tabliczki znamionowej producenta. 

 

 

 

 

 

Venture Industries nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia i kłopoty powstałe w wyniku nie przestrzegania procedur zawartych w niniejszym dokumencie. Venture 

Industries zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji tego dokumentu bez konieczności powiadamiania użytkownika. W celu uzyskania dodatkowych 

informacji dotyczących powyższej instrukcji należy skontaktować się z Venture Industries Sp. z o.o. 


