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PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA MOŽNOSTI ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Jednotka nepracuje. 

Skontrolujte správnosť pripojenia k elektrickému
Žiadne alebo obmedzené napájaniu (viď. Postup montáže a obsluhy)
pripojenie.

Pretavená poistka. Vymeňte poistku.

OVLADAČ RYCHLOSTI 
VENTILÁTORU 

“VENTS RS-1-400” 

Ovládač je zapnutý, Minimálna rýchlosť otáčok
ventilátor nefunguje. nebola správne nastavená. 

Tabulka 1 

PODMIENKY SKLADOVANIA

Opätovne nastavte minimálnu rýchlosť otáčok.
POUŽITiE 
Tyristorový ovládač rýchlosti RS-1-400 ďalej len ovládač je určený pre plynulú kontrolu 
rýchlosti otáčania ventilátora s maximálnym výkonom do 400W.Ak otáčame ovládačom 
smerom vpravo (po smere hodinových ručičiek) dosiahneme najvyššej rýchlosti ventilátora, ak 
otáčame vľavo (proti smeru hodinových ručičiek) uberáme postupne rýchlosť ventilátora až do 
pozície, kedy cvaknutím vypneme ventilátor.

ZÁKLADNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výrobok musí byť prepravovaný a skladovaný v originálnom obale v suchom, dobre vetranom 
prostredí pri teplotách od + 5 ° C do + 40 ° C a relatívnej vlhkosti max 80% (pri teplote + 25 ° C).

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Výrobca garantuje bezproblémový chod výrobku po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja 
alebo výroby pri dodržaní všetkých prepravných, skladovacích, montážnych a 
prevádzkových podmienok uvedených v tomto návode. Záruka nepokrýva akékoľvek 
mechanické poškodenie spôsobené hrubým zaobchádzaním a poškodenie vzniknuté 
neodbornou montážou a zaobchádzaním s výrobkom. V prípade poškodenia výrobku 
zavinením výrobcom má kupujúci nárok na výmenu výrobku v rámci reklamačného konania.

ZÁRUČNÝ LIST Distribúcia pre EU: 
           Výrobok je spôsobilý k prevádzke a bezpečnému použitiu.         DALAP s.r.o. 

Model Hodonínska 1 
"VENTS RS-1-400" 84103 Bratislava 

Slovakia

Elektrické parametre ovládača: 
 pracovné napätie: 220 - 240 V / 50-60 Hz 
 záťažový prúd: 1,8 A 
 maximálna kapacita zaťaženia: 400 W 
 rozmery: 78 x 78x 63 mm 
 hmotnosť: 250 g 
krytie: IP40 (len pre predný panel ovládača) 
 prevádzková teplota: od 0 ° C do + 35 ° C pri relatívnej vlhkosti max 80% (pri teplote 25 ° C)

OBSAH BALENIA
Originálne balenie obsahuje:  
Ovládač 1 ks.  
Skrutky s hmoždinkami.  
Návod na použitie.  
Originálny obal.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
Pripojenie a montáž výrobku smie byť vykonávaná iba odborne vyškoleným pracovníkom 
-elektrikárom - s povolením pre prácu na zariadeniach do 1000 V a po dôkladnom 
preštudovaní návodu výrobku. 
POZOR! Všetky kontakty v ovládači sú pod napätím. 
Montáž a opravy musia byť vykonávané len po odpojení od prívodu elektrickej energie. Je 
zakázané prevádzkovať ovládač s mechanicky poškodeným krytom alebo konektory, zabráňte 
vniknutiu vody a vlhkosti do puzdra ovládače, nemontujte ovládač do blízkosti zdrojov tepla 
alebo vedľa radiátorov, nesmie byť umiestnený vo výbušnom a korozívnom prostredí.. 

POSTUP MONTÁŽE A OBSLUHY 
Ovládač musí byť umiestnený vo vnútri miestnosti vertikálne na stene najlepšie v zapustenej montážnej krabičke. 
Pripojenie k elektrickej sieti by malo byť vykonané cez automatický spínač (istič).  
Postup montáže a zapojenia ovládače (obr. 1):  
 odstráňte ovládací gombík (1)  
 odskrutkujte maticu (2) z horného krytu a zložte tento kryt (3)  
 odskrutkujte skrutky (4) a odmontujte ovládač (5)  
 do montážnej krabičky (6) prevlečte prívodné káble  
 umiestnite montážnu krabičku do steny  
 odizolujte konce prívodných káblov v dĺžke 6-7 mm



 pripojte prívodné káble do svorkovnice umiestnenej v ovládači podľa schémy (obr. 3)
 umiestnite ovládač do montážnej škatuľky tak, aby svorkovnica bola umiestnená v hornej 
časti ovládača (obr. 2) a upevnite skrutky 

Pre normálnu funkciu ventilátora je nutné regulovať minimálna rýchlosť jeho rotácie. 

Postupujte nasledovne:  
 otočte gombík ovládača proti smeru hodinových ručičiek do najvzdialenejšej pozície, 
bez toho aby ste vypli ovládač, zapnite prívod prúdu  otáčajte skrutkou potenciometra 
pomocou izolovaného skrutkovača (viď. obr 2) kým rýchlosť rotácie nie je minimálna  
 otočte gombíkom ovládača do polohy vypnuté (proti smeru hodinových ručičiek, 
kým "Necvakne", počkajte až sa ventilátor zastaví  znovu prepnite ovládač do 
minimálnej rýchlosti, rýchlosť otáčok je nastavená na minimum 
POZOR!
Je zakázané ovládať ventilátor pomocou ovládača, ak nie je minimálna rýchlosť nastavená 
správne!!! Môže dôjsť k poškodeniu ventilátora.  
 upevnite kryt ovládača a zaistite ho maticou  
 vráte späť ovládací gombík
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Obr. 1  Nákres ovladače 

svorkovnica 

potenciometer určený  
k regulácii nastavenie  
minimálnej rýchlosti  
otáčok ventilátora. 

Obr. 2  Regulácia minimálných otáčok ventilátora
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Obr. 3  Schéma zapojenia ovládača 

Značenie: 
B - ventilátor 
P - ovládač RS -1-400. 

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY A ICH ODSTRÁNENIE
Ovládač by mal začať pracovať okamžite po zapojení k zdroju napätia.  
Ak jednotka nezačne ihneď pracovať, skontrolujte si prípadné problémy podľa tabuľky 1. 


