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1. Загальні відомості 

 

Перед експлуатацією необхідно ознайомитись з даною інструкцією. 

 

2. Призначення 

 

Регулятор обертів РО призначений для керування частотою обертів 

однофазного двигуна вентилятора. Регулятор обертів РО мають плавне або 

ступеневе регулювання швидкості (в залежності від моделі) обертів однофазного 

двигуна. Регулятор обертів РО призначений для регулювання тільки одного 

двигуна вентилятора. 

 

3. Початок роботи 

 

Перед підключенням перевіряйте відповідність даного регулятора обертів 

РО до підключаємого двигуна (відповідність потужності, напруги).  

Монтаж регулятора обертів провести згідно схем підключення. 

 

4. Вказівки що до експлуатації 

При вмиканні двигуна ручка регулювання обертів повинна 

знаходитись в положенні максимальних обертів! 

Не дозволяється встановлювати оберти двигуна нижче 40% від 

його потужності! 

Регулятор обертів РО випускається у відрегульованому стані і 

спеціального налагодження перед увімкненням не потребує. Підключення 

регулятора до електромережі 220В і вентилятора проводиться згідно з 

електричної схеми.   

Прилад необхідно встановити вертикально для вільного конвекційного 

охолодження. 

Прилад повинен експлуатуватися у провітрюваному приміщені при 

температурі повітря від +50С до +350С, вологості не більше 80 % і при 

відсутності в ньому кислих та інших агресивних випарів, які руйнують метал та 

ізоляцію. 

Клас захисту ІР 20. 

 

5. Технічне обслуговування 

Технічне обслуговування Регулятора обертів  бажано проводити разом з 

технічним обслуговуванням регулюючої апаратури. При технічному 

обслуговуванні протирають  пил із зовнішних частин, усувають іржу та 

підтягують болтові з’єднання, перевіряють  стан ізоляції дротів. 

Ремонт і регулювання Регулятора обертів потрібно проводити у 

лабораторних умовах з використанням контрольно-вимірювальних приладів. 

 

 

6. Вказівки що до заходів безпеки  

 

До монтажу та до введення в експлуатацію допускаються особи, які 

пройшли інструктаж з техніки безпеки та ознайомлені з улаштуванням прилада. 

При експлуатації прилада потрібно виконувати вимоги "Правил 

технічної безпеки при експлуатації електроустановок і споживачів". 

 

 

7. Комплектність 

 

В комплект постачання входить: 

 Регулятор обертів РО       – 1 шт. 

 Паспорт                             – 1 шт. 

 

 

8. Гарантії виробника  

 

Виробник гарантує відповідність регулятора обертів РО технічним вимогам 

у разі  додержання споживачем умов експлуатації та монтажу. 

Гарантійний термін експлуатації - 1 рік. 

 

Виробник зобов’язується під час гарантійного терміну безоплатно міняти 

та ремонтувати регулятор обертів, якщо у встановлений термін буде виявлена 

невідповідність прилада технічним вимогам при дотримані правил експлуатації 

та  монтажу. 

Гарантійне зобов’язання втрачає силу в разі: 

• механічних, теплових чи інших пошкоджень прилада чи його 

складових частин в разі порушення правил експлуатації, 

транспортування, а також в разі дії третіх сил; 

• попадання в середину зайвих предметів, комах, рідин та ін.; 

• власноручного ремонту чи внесення конструктивних змін; 

• використання приладу не за прямим призначенням; 

• дефектів, які з′явилися  в результаті відхилення від Державних 

параметрів напруги в мережі; 

• при відсутності гарантійного талона, при пред’явленні 

неправильно або не повністю заповненого гарантійного талона. 



• при відсутності в мережі приладів захисту електродвигуна від 

високої/низької напруги, незбалансованого току/напруги(сачків 

напруги), змінення частоти, обриву фази. 

Гарантійний талон являється дійсним, коли він: 

• правильно заповнений; 

• пред’явлений разом з накладною або чеком про оплату.  


