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Trójpozycyjny 
 regulator prędkości 

   w wentylatorze 

    „VENTS P3-1-300”

Przeznaczenie
Stosowany jest do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów domowych lub innych podobnych wyrobów, które 
mają silniki wielobiegunowe.
      
Podstawowe dane techniczne
Napięcie zasilania: 230 V / 50/60 Hz.
Moc sterowania max. 600 W (natężenie max 3 A).
Typ obciążenia: indywidualny, aktywny.
Wymiary: 88x88x51 mm.
Stopień ochrony IP40.
Warunki pracy regulatora: od -10°C do +40°C przy max. wilgotności 80%.
Nie dopuszcza się stosować w środowisku mieszanek wybuchowych i wywołujących korozję.

Komplet
Komplet zawiera:
- Regulator 1 szt.
- Instrukcję
- Opakowanie

Wymagania bezpieczeństwa:
Prace przy montażu regulatora powinien przeprowadzać uprawniony elektryk stosownie do aktualnej instrukcji. 
Uwaga! Obwód przełącznika jest pod prądem. Wszystkie czynności związane z montażem, podłączeniem i 
ustawieniami trybów pracy muszą bezwzględnie być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu.

Opis konstrukcji
Obudowa przedstawiona na rys. 1.
Wskaźnik regulatora wentylatora zgodny jest z:
- OFF - wyłączony
- L - min. prędkość
- M - średnia prędkość
- H - max. prędkość

Zalecenia dotyczące montażu i eksploatacji
Regulator może być montowany natynkowo lub w puszcze podtynkowej.
Nie dopuszcza się:
- bezpośredniego opryskania wodą,
- bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne,
- montażu w pobliżu urządzeń grzewczych oraz innych źródeł ciepła.
Podłączenie w obwód prądu powinno być dokonane przez wyłącznik z odstępem pomiędzy rozłączonymi 
biegunami nie mniej niż 3 mm na wszystkich biegunach.

Podłączenie regulatora do obwodu powinno być przeprowadzone zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 2.



Kolejność montażu (patrz rys. 3)

Za pomocą śrubokręta zdjąć pokrętło regulatora prędkości. Na tylnej ściance obudowy znajdują się cztery 
mocowania, które mocują panel regulatora.
Zdjąć przedni panel.
W celu podłączenia należy:
- odizolować końcówki przewodów na długości 5-7 mm, wsunąć je maksymalnie do gniazd zaciskowych 

regulatora i zacisnąć za pomocą wkrętów.
Zamontować regulator w obudowie montażowej, uprzednio mocując przewody doprowadzające prąd. 
Umieścić na miejscu maskownicę (zaciskając).
Zamontować pokrętło przełączenia szybkości.
Po podłączeniu regulatora do obwodu, przekręcić do oporu pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 
(pozycja OFF).
Zwiększenie prędkości wentylatora następuje przy przełączeniu pokrętła w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.
     
Warunki przechowywania

Regulator prędkości przechowywać trzeba w opakowaniu producenta, w pomieszczeniu wentylowanym przy 
temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności powietrza nie więcej niż 80% (przy T=25°C).
     
Gwarancje producenta

Producent, „Vents”, gwarantuje normalną pracę regulatora prędkości w ciągu 12 miesięcy od dnia sprzedaży 
przez sieć detaliczną, przy spełnieniu warunków transportu, przechowywania, montażu i eksploatacji.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń użytkownika. W razie nie podania daty sprzedaży, okres gwarancyjny liczy 
się od momentu wyprodukowania.
Gwarancji udziela:
Vents Group Sp. z o.o.
61-441, Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. 390

Dowód sprzedaży

Data wyprodukowania:                                                  Data i miejsce sprzedaży:
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Po okresie eksploatacji wyrobu nie wolno
utylizować jako nieposortowany odpad komunalny.
Zużyte urządzenie należy przekazać do punktu 
składowania surowców wtórnych - zużytych 
urządzeń elektrycznych.�


