
Zastosowanie.
Regulatory typu TR przeznaczone są do regulowania prędkością obrotową silników jednofazowych.

Regulatory TR wyposażone są w oddzielny wyłącznik umożliwiający włączanie i wyłączanie wentylatora 
bez zmian zadanej prędkości obrotowej. 

Schemat podłączenia 

Regulator obrotów wentylatorów z silnikiem
jednofazowym TR-300, TR-600, TR-900,
TR-1500 Zastosowanie:

Elektroniczny regulator prędkości obrotowej silników jednofazowych typu TR przeznaczony jest do 
utrzymania stałej, regulowanej prędkości obrotowej silników jednofazowych z rozruchem kondensatorowym, z 
fazą zwartą i innych tam gdzie prędkość obrotowa silnika zależy od jego napięcia zasilania. 

Zasady użytkowania:
Po podłączeniu regulatora prędkości obrotowej z silnikiem wentylatora zgodnie z załączonym schematem 

(wentylator podłączamy z zaciskami FR i N natomiast zasilanie z zaciskami L1 i N), jego obsługa  polega na 
załączeniu włącznika podświetlanego "0" - "1" i ustawieniu pokrętła regulacji prędkości obrotów wentylatora 
na żądanej wartości.

Zapalona lampka napięcia silnika sygnalizuje obecność napięcia na zaciskach wyjściowych regulatora i 
jego poprawne działanie.

Uwagi:

Instalacja:
Przed demontażem należy bezwzględnie odłączyć regulator od napięcia.

Wentylatory z silnikami 1-fazowymi (230V) przy zastosowaniu regulacji napięciowej mogą być 
regulowane w zakresie do 30% od wartości nominalnej prędkości obrotowej (np. dla silnika 1400obr/min 
minimalna prędkość obrotowa wyniesie około 1000obr/min). Regulacja w szerszym zakresie może prowadzić 
do nadmiernego nagrzewania się silnika co może doprowadzić do jego uszkodzenia. Uzyskiwany zakres 
regulacji obrotów zależy od obciążenia wentylatora. Zadana prędkość obrotowa przy regulacji napięciowej 
może nie być stała i zmieniać się wraz z obciążeniem wentylatora. W przypadku gdy silnik wentylatora 
nadmiernie się nagrzewa lub wentylator  nie daje się regulować pokrętłem regulacji obrotów, należy 
wyregulować zakres obrotów silnika za pomocą potencjometru R4, który znajduje się wewnątrz puszki 
regulatora.
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Potencjometr

Wymiary regulatorów TR-300, TR-600  

Wymiary regulatorów TR-900, TR-1500  

Instrukcja obsługi elektronicznego regulatora
prędkości obrotowej silników jednofazowych:

[W] [A] [-]

TR-300 300 3 płynna

TR-600 600 5 płynna

TR-900 900 8 płynna

TR-1500 1500 10 płynna
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Obciążenie

Parametry regulatorów TR 

Dane techniczne 
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