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WSTĘP 
Niniejsza instrukcja dotyczy regulatora wymienionego na 

stronie tytułowej. Stanowi ona źródło informacji niezbędnych 

do zachowania bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji 

urządzenia. Należy uważnie przeczytać ją przed 

przystąpieniem do jakiegokolwiek użytkowania urządzenia, 

stosować się do zawartych w niej wymogów oraz 

przechowywać w miejscu umożliwiającym dostęp personelu 

obsługi i innych służb zakładowych. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości co do użytkowania regulatora należy kontaktować 

się z producentem. 

 

Po otrzymaniu regulatora prosimy o sprawdzenie: 
● czy urządzenie jest zgodne z zamówieniem, 

● czy regulator nie został uszkodzony podczas transportu (np. 

czy widnieją pęknięcia, nie ma luźnych elementów wewnątrz 

obudowy). 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości 
prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub SERWISEM 
Venture Industries Sp. z o.o. 
 
DANE OGÓLNE 
 

REGULATOR RND-1 
Regulator RND-1 steruje prędkością obrotową silnika 
jednofazowego poprzez zmianę napięcia wyjściowego. 
Wyposażony jest w 6 biegów, wybieranych za pomocą 
zworek. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w styk 

CL-CL (styk normalnie otwarty NO) służący do wysterowania 

przełączeniem pomiędzy nastawami dzień/noc np. poprzez 

zewnętrzny zegar sterujący. W zależności od wybranych 

nastaw i stanu styków CL-CL podawane jest odpowiednie 

napięcie wyjściowe na wentylator. 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zasilanie regulatora 230 [V], 50 [Hz], jednofazowe 

Maksymalna moc i 
prąd silnika  

500 [W], 2,5 [A] 

Dopuszczalna 
temperatura 
otoczenia 

-25 ÷ 60 [°C] 

Stopień ochrony* IP 54 

Styki przełączenia 
biegu CL 

Bezpotencjałowe NO 

 

Maksymalna średnica 
żyły przewodu 
elektrycznego 

1,5 [mm²],  

max 2 żyły pod 1 zacisk 

Montaż 
do płaskiej powierzchni,  

za pomocą 2 śrub 

Przepusty kablowe 2 dławice PG11 i 1 PG9 

Złącza wężyka 
ciśnienia 

2 wyprowadzone na zewnątrz 

obudowy 

Wewnętrzny 
bezpiecznik 

Topikowy, 3[A] 

Tablica 1. Specyfikacja techniczna RND-1 

 
 
 
 

1. Sposób montażu 
 

W celu przymocowania obudowy regulatora do ściany lub 

innej konstrukcji do tego przeznaczonej, należy zdjąć 

pokrywkę urządzenia i przykręcić wkrętami obudowę 

wykorzystując przygotowane do tego 2 otwory montażowe 

znajdujące się w jej rogach. Miejsce montażu należy dobrać 

tak, by nie narażać regulatora na bezpośredni wpływ 

szkodliwych czynników atmosferycznych (promieniowania UV, 

opady, wiatr) np. poprzez montaż wewnątrz budynku, pod 

konstrukcją osłaniającą lub w obudowie. 

 
2. Połączenie elektryczne 
 

Urządzenie może być instalowane jedynie przez 
wykwalifikowany i upoważniony do tego personel 
(posiadający odpowiednie kwalifikacje), zgodnie z zasadami 
BHP, odpowiednimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
w Polsce oraz instrukcją obsługi urządzenia. 
Przewody należy wprowadzić przez dławice zaciskowe 

i podłączyć zgodnie z opisami przy zaciskach. Dławice kablowe 

należy następnie szczelnie zacisnąć.  

Podłączenie silnika wentylatora należy wykonać zgodnie ze 

schematem zamieszczonym na Rys. 2.  

 
Urządzenie może współpracować jedynie z wentylatorami 
dostosowanymi do regulacji obrotów.  
 
Silniki wentylatorów muszą posiadać własną skuteczną 
ochronę przeciw przegrzaniu uzwojeń. 
 
Regulator przeznaczony jest  do użytkowania przez dorosłe 
osoby, które zostały odpowiednio przeszkolone i posiadają 
odpowiednie kwalifikacje.  
 
3. Obsługa regulatora  
 

Wybór nastawy dziennej i nocnej: 

 
Rysunek 1: Wybór nastawy: dzień 1-szy bieg, noc 4-ty bieg. 

 

Użytkownik ma do wyboru biegi (im wyższy numer biegu, tym 

niższa prędkość obrotowa wentylatora): 

Nr zworki/bieg Napięcie wyjściowe 
(wartości przybliżone) 

1 ~230 V 

2 ~200÷210 V 

3 ~170÷190 V 

4 ~140÷170 V 

5 ~110÷150 V 

6 ~85÷120 V 

Tablica 2: Biegi regulatora- wartości przybliżone. 
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4. Składowanie  
 

Regulator należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w 

miejscu nie narażonym na bezpośrednie oddziaływanie 

atmosferyczne. Należy unikać ekstremalnie wysokich i niskich 

temperatur. 

 
5. Gwarancja  
 
Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej 

urządzenia.  

 

6. Demontaż i utylizacja  
 

Demontaż urządzenia wykonać po odłączeniu od sieci 

elektrycznej. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym. 
 

 

 

 

 

7. Rysunki 

 
 

Rysunek 2. Schemat podłączenia regulatora RND-1 
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