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Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno
utylizowaæ jako nieposortowany odpad komunalny.
Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do punktu
sk³adowania surowców wtórnych - zu¿ytych
urz¹dzeñ elektrycznych.

OBS£UGA TECHNICZNA
ZASADY PRZECHOWYWANIA
Obs³ugê techniczn¹ regulatora przeprowadza
siê wy³¹cznie po od³¹czeniu go od zasilania.
Obs³uga techniczna polega na okresowym
oczyszczaniu powierzchni z kurzu i brudu pomoc¹
miêkkiej suchej szczotki b¹dŸ strumienia sprê¿onego
powietrza.

Regulator nale¿y przechowywaæ w
opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu
wentylowanym, w temperaturze od +5°C do
+40°C oraz przy wzglêdnej wilgotnoœci
powietrza nie przekraczaj±cej 80%(przy T =
25°C).

Producent gwarantuje prawid³owe funkcjonowanie
regulatora w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia sprzeda¿y
poprzez detaliczn¹ sieæ handlow¹ pod warunkiem
przestrzegania w³aœciwych zasad transportowania,
przechowywania, instalacji i eksploatacji.
W razie braku adnotacji dot. daty sprzeda¿y okres
gwarancyjny liczony jest od daty produkcji
GWARANCJE PRODUCENTA

model...............................
Data sprzeda¿y.................

Pieczêæ i podpis
sprzedaj¹cego

Vokker
ul. Zatokowa 7
3-468 £ódŸ
tel. 690-949-947
www.vokker.pl

Obs³uga serwisowa
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Przeznaczenie:

1. Zdj¹æ pokrêt³o regulacji obrotów

2. Odkrêciæ wkrêty mocuj¹ce panel przedni

3. Zdj¹æ panel przedni

4. Pod³¹czyæ silnik do torów N i C oraz przewody 
zasilaj¹ce do N i L, tak jak pokazano na schemacie.
W przypadku pod³¹czenia wentylatora z kondensatorem,
nale¿y jedn¹ stopkê kondensatora wpi¹æ do toru FR.

5. Ustawiæ wentylator na minimalne obroty

6. Potencjometrem minimalnych obrotów ustawiæ
dopuszczaln¹ wartoœæ. Dobór minimalnych obrotów,
powinien byæ tak ustawiony, aby nie zniszczyæ wentylatora

N L

Tyrystorowy regulator prêdkoœci TR-300, przeznaczony jest do p³ynnego regulowania prêdkoœci
obrotów silnika wentylatora o mocy nie przekraczaj¹cej 600W. Pokrêt³o s³u¿y do regulacji 
prêdkoœci obrotów oraz do w³¹czania i wy³¹czania urz¹dzenia. Skrajne lewe po³o¿enie pokrêt³a 
powoduje wy³¹czenie regulatora. Przekrêcaj¹c pokrêt³o zgodnie ze wskazówkami zegara 
pokonujemy opór, za³¹czaj¹c urz¹dzenie. Silnik od razu po uruchomieniu otrzymuje maksymalne 
obroty. Po uruchomieniu wentylatora nale¿y poczekaæ a¿ silnik rozpêdzi siê do maksymalnej prêdkoœci.
P rzek rêca j¹c  po tenc jomet r  w  p raw¹ s t ronê  nas têpu je  zmn ie jszan ie  ob ro tów.
Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie nale¿y pokrêt³o przekrêcaæ w stronê przeciwn¹ do wskazówek zegara. 
Po dotarciu do maksymalnych obrotów, nale¿y pokonaæ opór wyczuwalny na potencjometrze.

Dane techniczne:

Napiêcie pracy; 230V/ 50Hz
maksymalne obci¹¿enie: 5A
maksymalna moc: 600W
IP 40
temperatura pracy: 0-35C

Wymagania bezpieczeñstwa:

Monta¿u regulatora powinien dokonaæ elektryk z odpwiednimi uprawnieniami zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi przepisami lub wymogami.

Wskazówki dotycz¹ce monta¿u i eksploatacji

Regulator powinien byæ montowany na œcianie, wewn¹trz pomieszczenia, na wysokoœci 1,5m,
chyba, ¿e szczegó³owe przepisy stanowi¹ inaczej. Podczas monta¿u i eksploatacji nale¿y 
bezwzglêdnie unikaæ:

- stosowania regulatora z mechanicznymi uszkodzeniami obudowy lub przewodów

- monta¿u w miejscach nara¿onych na wilgoæ lub zalanie wod¹

- monta¿u w pobli¿u grzejników I innych Ÿróde³ ciep³a

Pod³¹czenie do sieci powinno odbywaæ siê poprzez wy³¹cznik z odstêpem miêdzy roz³¹czonymi 
stykami nie mniejszym ni¿ 3mm na wszystkich biegunach. Pod³¹czenie nale¿y przeprowadzaæ 
wed³ug schematu na rysunku obok

Uwaga: instalcji regulatora nale¿y dokonywaæ
TYLKO po wczeœniejszym wy³¹czeniu zasilania

7. Zamocowaæ obudowê regulatora w miejscu docelowym

8. Wykonaæ w odwrotnej kolejnoœci punkty 1-3
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