
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej 

(z języka angielskiego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PL  INSTRUKCJA MONTAŻU  
Regulatory z automatycznym restartem po zaniku zasilania 

Dane techniczne 
Napięcie : 400 Vac - 50/60 Hz 

 Prąd znamionowy 

SC2A4-15L55  1,5 A 

SC2A4-25L55 2,5 A 

SC2A4-40L55  4,0 A 

SC2A4-60L55 6,0 A 

SC2A4-80L55 8,0 A 

SC2A4110L55 11,0 A 

L: 130-170-210-250-290 V 
H: 210-250-290-330-400 V 
Obudowa: metalowa RAL7035, IP54 
Zalecane zabezpieczenie topikowe : ca 1,5 x Itrafo 

Regulator transformatorowy SC2A służy do zmian nastaw 
prędkości w oparciu o regulację napięcia za pomocą 
autotransformatorów. Zakres zastosowań regulatora to silniki 
elektryczne (400 V, 50/60 Hz) przystosowane do napięciowej 
regulacji prędkości obrotowej (wentylatorów, pomp etc.). 
Regulator umożliwia nastawienie dwóch optymalnych prędkości 
oraz przełączanie pomiędzy nimi. Oszczędność energii oraz 
zwiększenie komfortu użytkowania można uzyskać np. 
przełączając nastawę prędkości w trybie dzień/noc. 

Regulator jest wyposażony w styki TK dla zabezpieczenia 
termicznego silnika oraz styki załącz/wyłącz  (CC-zwarte/OC-
rozwarte) dla zdalnego uruchomienia lub zatrzymania. 

Przy doborze regulatora należy zwrócić uwagę na maksymalny 
prąd na zaciskach regulatora. Podany maksymalny prąd dotyczy 
każdego z zacisków. 

Montaż 

Regulatory należy montować pionowo na gładkich 

powierzchniach. Podłączenie przewodów zasilających regulator, 

silnik(i) oraz uziemienie należy wykonać zgodnie ze schematem 

podłączenia, stosując przewody o odpowiedniej średnicy oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Po stronie 

zasilającej należy zastosować odpowiedniej wielkości 

zabezpieczenie nadprądowe. 

Transport i magazynowanie 

Chronić przed wstrząsami. Regulatory przechowywać w 

oryginalnym opakowaniu. Unikać narażenia na ekstremalne 

warunki. 

Podłączenie (patrz rys.) 
R S T zasilanie 400 Vac 50/60 Hz 

N  zacisk przewodu neutralnego 

L1 nieregulowane wyjście 230 Vac (maks. 2 A) 

U V W podłączenie silnika 

CL styk NC (normalnie zamknięty) 
(zegar zewnętrzny - High/Low przełączenie 
prędkości) 

TK wejście zabezpieczenia termicznego silnika 

CC styk NC (normalnie zamknięty) 

OC styk NO (normalnie otwarty)  

N-AL wyjście sygnału alarmu (230Vac/1 A) 

Pe zaciski uziemienia ochronnego 
 

Gwarancja 

Dwuletnią gwarancją od daty dostawy objęte są wady fabryczne. 
Wszelkie samodzielne zmiany lub przeróbki urządzenia zwalniają 
z odpowiedzialności gwarancyjnej producenta. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za błędy danych oraz błędy druku  w 
niniejszej dokumentacji oraz zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian oraz ulepszeń produktu po dacie jej 
publikacji. 

Konserwacja 

W normalnych warunkach eksploatacji regulatory SC2A nie 
wymagają konserwacji. W razie zanieczyszczenia wytrzeć suchą 
lub lekko wilgotną szmatką. W przypadku silnego zabrudzenia 
można użyć nieagresywnych środków czyszczących. Czyszczenie 
przeprowadzić po odłączeniu zasilania. Należy uważać by nie 
doszło do dostania się wody do wnętrza regulatora. Podłączenie 
do zasilania można wykonać dopiero po całkowitym wysuszeniu 
urządzenia.  

Zabezpieczenie silnika 

Regulator jest wyposażony w styki (TK) dla ochrony termicznej 
silników wyposażonych w termokontakty bimetaliczne 
(kontakty NC). Rozwarcie styków na skutek przegrzania silnika 
powoduje wyłączenie regulatora. Stan awaryjny sygnalizowany 
jest za pomocą czerwonej lampki kontrolnej oraz aktywowane 
jest wyjście alarmowe (N-AL). (Resetowanie: Przełącznik główny 
do pozycji wyłącz a następnie załącz)  

Wszelkie prace podłączeniowe muszą być 
prowadzone przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa oraz PO odłączeniu urządzenia od 
napięcia zasilającego. 

 


