Dopasowanie wydajności
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyj−
nych do zmieniających się potrzeb jest
konieczne w celu spełnienia wymagań
odnośnie komfortu i oszczędności energii.
Zmiany w stopniu wykorzystania po−
mieszczeń, zmieniające się w czasie
pogorszenie jakości powietrza, zmienne
temperatury, pora dzienna i nocna itp.
wymagają odpowiedniego dopasowania
wydajności wentylacji.
HELIOS oferuje urządzenia regulacyjne,
sterujące i załączające dostosowane do
wentylatorów – zgodnie z ilustracją obok.
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Pomiar. Sterowanie. Regulacja.

Kompletny system zapewnia użytkowni−
kom największe możliwe bezpieczeństwo
i pełną gwarancję ze strony HELIOS−a.
Poza tym oszczędza się na kosztach
projektowania i montażu, jeśli urządze−
nia sterująco−regulacyjne dopasowane
są do schematów i funkcji wentylatorów.
Problemy są usuwane, zanim w ogóle
się pojawią.
Obszerny program Heliosa oferuje roz−
wiązanie pasujące do każdego zadania
w zakresie oszczędności energii
i redukcji hałasu.
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Sterowanie. Regulacja. Optymalizacja.
Zadanie

Rozwiązanie Heliosa
Wydajność wentylato−
rów zmieniana przez
przełączanie ręczne

Strona

■ Ręczny nastawnik obrotów

– bez zabezpieczenia silnika
– 230 V~
– elektroniczny, pod tynk, na tynk, wbudowanie
– 230 V~
– transformator, na tynk, wbudowanie
– 400 V 3~
– transformator, na tynk, wbudowanie
– 230 V ~
– transformator, elektroniczny, na tynk
– 400 / 690 V
– przetwornica częstotliwości
– z wybudowanym zabezpieczeniem silnika do podłączenia termostyków
– 230 V~
– transformator, na tynk
– 400 V 3~
– transformator, na tynk
– 400 V 3~
– elektroniczny, na tynk

ES.., BSX
TSW, TSSW
TSD, TSSD
ETW
FUR

335
336
337
338
339

MWS
RDS
ESD

336
337
338

PDA / PDU
PGWA / PGWU

333
333

FSS
Nadajnik
FSE 1 Odbiornik

332
332

Termoelektryczny, elektroniczny, mechaniczny
z czasem stałym i zmiennym

ZT, ZNE, ZNI,
ZV, ZPF
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włączający / wyłączający w zależności od
jakości powietrza w pomieszczeniu

ACL

343

do kontroli minimalnej prędkości przepływu
w kanałach i rurach

SWE, SWT

343

– jednostopniowy włączająco−wyłączający
– czterostopniowy mechaniczny
– bezstopniowy elektroniczny

TME 1
TME 4
EST

342
341
341

EKW
KTRW
KTRD

340
341
341

do montażu natynkowego w pomieszczeniu

EDTW

343
342

■ Przełącznik pracy wentylatora z 2 prędkościami obrotowymi

– Przełącznik ilości biegunów do uzwojenia Dahlandera
– Przełącznik ilości biegunów do uzwojenia dzielonego
Elektronika radiowa

■ System sterowania radiowego Do włączania i wyłączania wentylatorów

jednofazowych bez prowadzenia instalacji.
Działa bezprzewodowo i bez baterii.
Opóźnienie wyłączenia

°C

■ Wyłącznik opóźniający

Automatyka jakości
powietrza

■ Regulator jakości

Prędkość przepływu

■ Czujnik przepływu

W zależności od tem−
peratury pomieszczenia

powietrza

■ Termostat wentylacyjny

■ Regulatory z modułem mocy, wersja natynkowa

– 230 V~
– 400 V 3~
°C

∆P
lub

Pa

°C
lub
m/s

W zależności od różni−
cy temperatur

■ Regulator różnicy temperatury Elektroniczny bezstopniowy z modułem mocy

Regulacja w zależności
od wilgotności

■ Higrostat wentylacyjny

włączająco −wyłączający, montaż natynkowy

HY 3

■ Wentylator łazienkowy

ze sterowaniem higrostatycznym

ELS−VEF

■ Regulator uniwersalny

z modułem mocy 230 V~

EUR

340

■ Wył. różnicy ciśnień

do kontroli filtrów powietrza, ciśnienia w instalacji
oraz pracy wentylatora

DDS

342

do podłączenia termostyków w celu kontroli
temperatury uzwojenia

MD, MW
M 2, M 3, M 4
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■ Wyzwalacz ochronny

do termorezystorów w uzwojeniu

MSA

334

■ Przełącznik zwrotny

do zmiany kierunku obrotów i przepływu
wentylatorów osiowych

WS

332

jak wcześniej, do wentylatorów
osiowych o 2 prędkościach obrotowych

PWGW, PWDA

333

■ Wyłącznik serwisowy

do wielobiegunowego odłączania zasilania

RHS
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■ Drzwiowy wyłącznik

do zabudowy w ramie drzwi przy zamku,
w celu wymuszenia wentylacji

TKS
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Regulacja w zależności
od ciśnienia

Zabezpieczenie silnika
przed przeciążeniem

I
0

Przełącznik pracy

– 230 V~

■ Wyłącznik pełnej

ochrony silnika

■ Przełącznik zwrotny

ilości biegunów

Wymuszona praca
wentylatora
330

– elektroniczny
– transformatorowy
– transformatorowy

krańcowy
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Wyłączniki z opóźnieniem wyłączenia
Typ ZT
Nr kat. 1277
Termoelektryczny wyłącznik opóź−
niający ze zmiennym czasem opóź−
nienia, zależny od czasu trwa−
nia włączenia. Różne sposoby
podłączenia z opóźnieniem
włączenia lub bez. W przypadku
pracy równoległej ze światłem,
można wyłączyć okresowo wen−
tylator przez zastosowanie
wyłącznika świecznikowego.

Zmienny czas opóźnienia, zależny od czasu
trwania włączenia, Min. ok. 2 min.; max.
ok. 12 min.
Bez / z opóźn. włączenia
(ok. 45 Sek.)
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz.
Obciążenie
4 A (ind.)
Stopień ochrony
IP 20
Wymiary mm Szer. 32 x Wys. 40 x Gł. 14
Zabudowa
puszka podtynk. za wył.
Schemat podłącz. nr
SS−174
– sterowanie dwóch
pomieszczeń
SS−174.3

■ Wyłącznik opóźniający podtynko−
wy do montażu w puszce za wyłą−
cznikiem ściennym.
Specjalna konstrukcja przezna−
czona do opóźniania wyłączenia
wentylatora np. w łazience / WC.
Małe wymiary umożliwiają mon−
taż w puszce podtynkowej za
wyłącznikiem. Sterowanie wyłączni−
kiem do światła w pomieszcze−
niach bez okien. Wiele wersji
czasowych.

Typ ZNE
Nr kat. 0342
Elektroniczny wyłącznik opóźniający
z czasem opóźnienia nastawianym
bezstopniowo
Sterowanie wyłącznikiem np.
jednocześnie ze światłem. Małe
wymiary umożliwiają zabudowę
prawie bez ograniczeń.

Czas opóźnienia nastawiany
bezstopniowo
0 – 21 Min.
Opóźnienie włączenia, wyłączane 45 Sek.
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz.
Obciążenie min. 0,05 A max. 0,8 A (ind.)
Stopień ochrony
IP 40
Wymiary mm Szer. 17 x Wys. 37 x Gł. 13
Zabudowa
puszka podtynk. za wył.
Schemat podłącz. nr
SS−477.1
– sterowanie dwóch
pomieszczeń
SS−174.3

Odporność na zakłócenia

Typ ZNI
Nr kat. 0343
Elektroniczny wyłącznik interwałowy
z ustawianym interwałem i opóźnie−
niem czasowym
Włącza wentylację w określonych
przedziałach czasowych, jeśli
w międzyczasie nie nastąpiło
włączenie ręczne. Przy włączeniu
ręcznym, np. wyłącznikiem do
światła, wyłączenie następuje po
nastawionym czasie opóźnienia.

Przerwy czasowe nast. 0, 4, 8, 12, 24 h.
Opóźnienie przy włączeniu
ręcznym
0 – 21 Min.
Opóźnienie włączenia, wyłączane 45 Sek.
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz.
Obciążenie min. 0,05 A max. 0,8 A (ind.)
Stopień ochrony
IP 40
Wymiary mm Szer. 17 x Wys. 37 x Gł. 13
Zabudowa
puszka podtynk. za wył.
Schemat podłącz. nr
SS−477.1
– sterowanie dwóch
pomieszczeń
SS−174.3

Typ ZV
Nr kat. 1279
Elektroniczny wyłącznik opóźniający
z czasem opóźnienia nastawianym
bezstopniowo, przełącznik pracy
z położeniami: wyłączony, opóź−
nienie, praca ciągła. Załączenie
jednoczesne ze światłem możli−
we za pomocą wyłącznika lub
przycisku.

Czas opóźnienia nastawiany
bezstopniowo
4 – 15 Min.
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz.
Obciążenie
2,1 A (ind.)
Stopień ochrony
IP 30
Wymiary mm Szer. 18 x Wys. 90 x Gł. 60
Zabudowa
skrzynka rozdzielcza,
szyna 35 mm
Schemat podłącz. nr
SS−236.1

Typ TKS
Nr kat. 0423
Drzwiowy wyłącznik krańcowy do
zabudowy w ościeżnicy pod
zamkiem do automatycznego,
wymuszonego włączania wenty−
latora w WC. Włączenie nastę−
puje w momencie zaryglowania
drzwi. Zalecane jest zastosowa−
nie wyłącznika opóźniającego
do sterowania wentylatora.

Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz.
Obciążenie
4 A (ind.)
Wymiary mm Szer. 13 x Wys. 30 x Gł. 40
Podłączenie
wtyczka A 6,3−0,8
Zabudowa
w ościeżnicy, pod
blachą zamka
Schemat podłącz. nr
SS−555

Typ ZPF
Nr kat. 5062
Podtynkowy automatyczny
wyłącznik czasowy
Idealny łącznik czasowy do ste−
rowania światła, wentylatora
i innych urządzeń elektrycznych.
Z pierścieniem nastawczym do
pracy ciągłej lub automatycznej.
Kolor biały.

Czas pracy nastawiany bezstopn.
0,5 – 30 Min.
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz.
Obciążenie
4 A (ind.)
Stopień ochrony
IP 30
Wymiary mm Szer. 80 x Wys. 80 x Gł. 28
Zabudowa w standardzie puszka podtynk.
Także zamiast wyłącznika
Schemat podłącz. nr
SS−63

ZT ma budowę termoelektryczną, jest niewrażli−
wy na dopuszczalne przepięcia i nie powoduje
zakłóceń radiowych. Odporność na zakłócenia
i emisja zakłóceń wyłączników ZNE/ZNI odpowia−
dają aktualnym normom EN.
ZV badany jest w następujący sposób: emisja
zakłóceń wg EN 55014/2.87, A2/1991; DIN VDE
0875−1/12.88; A2/10.90; EN 60555−2/4.87.
Dzięki zastosowaniu dodatkowego filtra prze−
ciwzakłóceniowego

Typ EG 0,1

Nr kat. 0273

w celu ochrony przed niedopuszczalnymi prze−
pięciami wg EN 50081, osiągana jest bezza−
kłóceniowość stopnia N. Odporność na zakłó−
cenia wg EN 50082−2/1.92; DIN VDE 0839
cz.82−2/3.93 do I max. 2 kV. Po przekroczeniu
konieczne są dodatkowe zabezpieczenia.

■ Wyłącznik opóźniający do mon−
tażu w szafce rozdzielczej

■ Drzwiowy wyłącznik krańcowy

■ Wyłącznik automatyczny
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Przełącznik zwrotny, przełącznik prędkości obrotowej
Wyłącznik radiowy
Przełącznk zwrotny
Montaż pod− lub natynkowy

Przełącznik prędkości obrotowej,
zwrotny i wyłącznik I/O
Zabudowa w puszce podtynkowej

3−stopniowy przełącznik obrotów
z położeniem 0
Zabudowa w puszce podtynkowej

Przełącznik główny, zwrotny i
prędkości obrotowej
Montaż pod− lub natynkowy

System sterowania radiowego
Do włączania i wyłączania
wentylatorów jednofazowych
bez prowadzenia instalacji.
Działa bezprzewodowo i bez
baterii.

Typ WS
Nr kat. 1271
Do zmniany kierunku transportu
wentylatorów osiowych 1~ i 3~
Montaż: pod− lub natynkowy
(puszka w komplecie). Mocowa−
nie śrubowe (M 3, 60 mm).
Przyporządkowanie jak w tabe−
lach produktów.

Obciążenie
Napięcie

Typ DSEL 2
Nr kat. 1306
1. Przełącznik prędkości obroto−
wej i wyłącznik I/O do wentyla−
torów z 2 stopniami wydajności
jak ELS−VE 60/30, −VE 100/60.
2. Przełącznik zwrotny do zmia−
ny kierunku obrotów wentylato−
rów odwracalnych (nawiew i wy−
wiew) i wyłącznik I/O. Stosowa−
nie z wentylatorami jak podano
na ich stronach katalogowych
w tabelach typów.

Komplet zawiera dwa wymienne kla−
wisze z symbolami zmiany stopnia
lub kierunku obrotów. Kolor biały.
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Obciążenie
3 A (ind.)
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz
Stopień ochrony
IP 30
Zabudowa
w standardzie puszka podtynk.
Schemat podłącz. nr – 2 stopnie SS−827
– p. zwrotna SS−828
Wymiary mm Szer. 80 x Wys. 80 x Gł. 15
Waga ok.
0,1 kg

Komfortowy, podtynkowy przełącznik
obrotów do wentylatorów z 3 stop−
niami wydajności. Bez możliwości
równoległego włączania światła.
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz
Waga ok.
0,1 kg
Typ DSEL 3
Nr kat. 1611
Do wentylatorów typu ELS−VE
100/60/40 i ZEB 380.
Typ DSZ
Nr kat. 1598
Do wentylatora centralnego ZEB EC.

Typ DSEL 3
Obciążenie
3 A (ind.)
Stopień ochrony
IP 30
Zabudowa
w standardzie puszka podtynk.
Schemat podłącz. nr patrz typ wentylatora
Wymiary mm Szer. 80 x Wys. 80 x Gł. 23
Typ DSZ
Obciążenie
AC 3 / 2,2 kW, AC 15 / 6 A
Stopień ochrony
IP 20
Zabudowa
w puszce podtynk. Gł. 63 mm
Schemat podłącz. nr
SS−735
Wymiary mm Szer. 80 x Wys. 80 x Gł. 23

Typ FR 22/30
Nr kat. 0998
Do sterowania wentylatorami typu
GX / WX 225 lub 300.
Do montażu na− i podtynkowego
w suchych pomieszczeniach.
Trzy suwakowe przełączniki mają
następujące funkcje: dwubieguno−
wy przełącznik pracy O/I z kon−
trolką pracy, duża lub mała
prędkość obrotowa i przełącznik
zwrotny (nawiew i wywiew).

Obciążenie ok.
0,8 A (ind.)
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz
Stopień ochrony
IP 20
Schemat podłącz. nr
SS−497
Wymiary mm Szer. 210 x Wys. 85 x Gł. 55
Waga ok.
1,2 kg
Obudowa
białe tworzywo

Nowoczesna elektronika radiowa
otwiera nowe możliwości sterowa−
nia wentylatorami. Działa bez ba−
terii i umożliwia bezprzewodowe
połączenie od przełącznika do
urządzenia.

– Brak przewodów i robót insta−
lacyjnych. Późniejszy montaż
bez kosztów malowania / tape−
towania.
Nadajnik
Typ FSS
Nr kat. 1956
Przełącznik radiowy z przetworni−
kiem piezoelektrycznym. Klawisz
z symbolami O/I.
zasięg
300 m w otwartej przestrzeni,
w budynkach, przez ściany ok. 30 m
Kolor
biały
Wymiary mm Szer. 86 x Wys. 80 x Gł. 25
Waga ok.
0,08 kg

System składa się z nadajnika
(wyłącznik radiowy, typ FSS)
i odbiornika (typ FSE 1). Płaski
wyłącznik radiowy jest przenośny,
może być także przykręcony lub
przyklejony. Odbiornik montuje
się w puszce podtynkowej lub
w rozdzielni.

Wskazówka
Wielokanałowe systemy do
włączania wentylatorów z 2
lub 3 stopniami wydajności
w przygotowaniu.

AC 3 / 5,5 kW / 12 A (ind.)
230 V, 1~, 50/60 Hz
400 V, 3~, 50/60 Hz
Stopień ochrony
IP 54
(przy zab. podtynk. IP 30)
Schemat podłącz. nr
SS−752
Waga ok.
0,4 kg
Wymiary mm Szer. 91 x Wys. 121 x Gł. 109
– montaż podtynk. Szer. 72 x Wys. 72 x Gł. 35
Obudowa
szare tworzywo

■ Największe zalety
– pewne, bezobsługowe i bez−
zakłóceniowe działanie na
częstotliwości 868 MHz.
– Bezzprzewodowe sterowanie
urządzeniami.
– Przenośny nadajnik.

Odbiornik
Typ FSE 1
Nr kat. 1957
Może być wysterowany z 30
nadajników (typ FSS).
moc załączana
4 A (ind.)
napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz
wymagany przewód zerowy
Schemat podłącz. nr
SS−839
Wymiary mm Szer. 51 x Wys. 51 x Gł. 34
Waga ok.
0,05 kg

Przełącznik zwrotny i przełącznik ilości par biegunów
Wyłącznik główny / serwisowy
Przełącznik biegunów
– Uzwojenie dzielone PGWA
– Uzwojenie Dahlandera PDA
Montaż natynkowy

Wyłącznik pracy do wentylatorów
o zmiennej ilości par biegów
Typ

Nr kat.

Obciążenie

SS

Ogólne dane techniczne
Napięcie
400 V, 3~, 50/60 Hz
Stopień ochrony
IP 65

Uzwojenie dzielone
PGWA 12

5083 AC 3/5,5 kW 12 A

345

PGWA 25

5061 AC 3/11 kW 25 A

345

Typ

Uzwojenie Dahlandera

Montaż podtynkowy

5081 AC 3/5,5 kW 12 A 7331)

P.. 12

82

82

130

0,4

PDA 25

5060 AC 3/11 kW 25 A 733

1)

P.. 25

92

92

140

0,5

Do silników bez TK: SS−732

Przełącznik biegunów PGWU / PDU
Przełącznik podtynkowy do wen−
tylatorów z przełącz. biegunami.
Typ

Nr kat.

Obciążenie

SS

Uzwojenie dzielone
PGWU 12

5084 AC 3/5,5 kW 12 A

345

Uzwojenie Dahlandera
PDU 12
1)

Przełącznik biegunów i zwrotny
– Uzwojenie dzielone PWGW
– Uzwojenie Dahlandera PWDA

5082 AC 3/5,5 kW 12 A 7331)

Typ PWGW
Uzwojenie dzielone

Nr kat. 1281

Typ PWDA
Nr kat. 1282
Uzwojenie Dahlandera
Do przełączania prędkości obroto−
wej i zmiany kierunku pracy wen−
tylatorów z przełączaną ilością par
biegunów. Szara obudowa z two−
rzywa.

– do dwubiegowych Y/∆ wentylato−
rów trójfazowych

Wyłącznik główny / serwisowy RHS

Dane techniczne obydwu typów
Napięcie
400 V, 3~, 50/60 Hz
Stopień ochrony
IP 30
Wymiary mm
głęb. montażu
87
występ
40
płyta
80 x 80
Dostawa
z puszką podtynkową
Waga
ok. 0,2 kg

Do silników z termostykami; bez TK:
podłączenie wg SS−732

Montaż natynkowy

Przełącznik prędkości obrotowej DS 2

Waga
ok. kg

PDA 12
1)

Przełącznik biegunów i zwrotny
– Uzwojenie dzielone PGWU
– Uzwojenie Dahlandera PDU

Wymiary mm
Szer. Wys.
Głeb.

Dane techniczne obydwu typów
Napięcie
400 V, 3~, 50/60 Hz
Obciążenie
AC 3 / 7,5 kW
Stopień ochrony
IP 55
Wymiary mm Szer. 96 x Wys. 105 x Gł. 147
Waga ok.
0,5 kg
Schemat podłącz. nr dla PWGW
SS−13
Schemat podłącz. nr dla PWDA
SS−11

Typ DS 2
Nr kat. 1351
Wyłącznik i przełącznik prędkości
obrotowej wentylatorów dwubie−
gowych w układzie Y/∆. Szara
obudowa z tworzywa do montażu
natynkowego.

Dane techniczne
Napięcie
400 V, 3~, 50/60 Hz
Obciążenie
AC 3 / 5,5 kW / 12 A
Stopień ochrony
IP 65
Wymiary mm Szer. 82 x Wys. 82 x Gł. 130
Waga
ok. 0,4 kg
Schemat podłącz. nr
SS−87

Typ RHS 3 + 1
Nr kat. 1594
Położenie „0“ zamykane kłódką.
Wg VDE 0113, cz.1 wzgl. DIN
60204 cz.1. Natynkowa obudo−
wa z tworzywa.
3−biegunowy ze stykiem dodat−
kowym, do wentylatorów jedno−
biegowych i regulowanych.

Dane techniczne
Napięcie
400 V, 3~, 50 Hz
Obciążenie
– styk główny
AC 3/ 5,5 kW 12 A ind.
– styk pomocniczy AC 3/2,2 kW 4 A ind.
Stopień ochrony
IP 54
Wymiary mm Szer. 101 x Wys. 126 x Gł.104
Waga ok.
0,35 kg
Schemat podłącz. nr
SS−505.2

Typ RHS 6 + 2
Nr kat. 1595
Położenie „0“ zamykane kłódką.
Wg VDE 0113, cz.1 wzgl. DIN
60204 cz.1. Natynkowa obudo−
wa z tworzywa.
6−biegunowy z 2 stykami dodat−
kowymi, do wszystkich wentyla−
torów z przełączaną ilością par
biegunów.

Dane techniczne
Napięcie
400 V, 3~, 50/60 Hz
Obciążenie
AC 3 / 5,5 kW
Stopień ochrony
IP 65
Wymiary mm Szer. 82 x Wys. 82 x Gł. 125
Waga ok.
0,3 kg
Schemat podłącz. nr
SS−505.3
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Zabezpieczenia silników
Wyłączniki i wyzwalacze
■ Zabezpieczenie silnika
Przepisy i normy
Zharmonizowane normy euro−
pejskie i narodowe przepisy
instalacyjne mówią, że należy
zabezpieczyć silnik elektrycz−
ny przed przeciążeniem ter−
micznym. Można osiągnąć to
na wiele sposobów i zależy
to od wposażenia silnika.
■ Optymalną ochronę zapewniają
termostyki (dalej nazywane „TK“),
które kontrolują temperaturę
uzwojenia. Chronią także silniki
z regulowaną prędkością obro−
tową.
■ Przy małych mocach silników
„TK“ włączane są w szereg
z uzwojeniem, tzn. połączone
wewnętrznie. Zapewnia to
pracę samoczynną (wyłącza−
nie i włączanie ponowne po
ochłodzeniu), bez konieczno−
ści reakcji na zakłócenie ze
strony użytkownika.
■ W przypadku silników / wen−
tylatorów większej mocy „TK“
lub termorezystory wyprowa−
dzone są na listwę zaciskową.
Należy podłączyć je do zew−
nętrznego urządzenia zabez−
pieczającego / wyzwalacza.
Tylko w takim wypadku zapew−
nione jest prawo do gwarancji.
■ Silniki / wentylatory bez ele−
mentów kontroli termicznej
w uzwojeniu (np. silniki wg
norm IEC) należy zabezpie−
czyć odpowiednim wyłączni−
kiem ochronnym na wszyst−
kich biegunach.

Do wentylatorów jednofazowych
z termostykami wyprowadzonymi na
listwę
Wyłącznik pełnej ochrony silnika MW
Urządzenie załączające z pełnym
zabezpieczeniem, w obudowie
natynkowej z tworzywa sztuczne−
go lub do montażu w rozdzielni−
cy (mocowanie do szyny).

Do wentylatorów trójfazowych
z jedną prędkością obrotową
z termostykami
Wyłącznik pełnej ochrony silnika MD
Urządzenie załączające z pełną
ochroną, w obudowie natynkowej
z jasnoszarego tworzywa sztu−
cznego lub do montażu w roz−
dzielnicy (mocowanie do szyny).

Do wentylatorów trójfazowych ze
zmienną ilością biegunów i uzwoje−
niem dzielonym z termostykami
Wyłącznik pełnej ochrony silnika M 2
Urządzenie załączające z pełną
ochroną, w obudowie natynko−
wej z jasnoszarego tworzywa
sztucznego, z lampką kontrolną.
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Typ MD
Nr kat. 5849
Włączanie / wyłączanie za pomo−
cą przycisków. Ręczne włączenie
po wystąpieniu zakłócenia. Styk
beznapięciowy do sygnalizacji
zakłócenia.
400 V, 3~, 50/60 Hz, praca od 80V
Prąd znam.
0,1 do 25 A
Stopień ochrony IP 55
Waga ok. 0,5 kg
Wymiary mm Szer. 80 x Wys. 140 x Gł. 95
Schemat podłącz. nr
SS−518

Typ M 2
Nr kat. 1292
Przy zadziałaniu TK silnik jest
odłączany od sieci. Ponowne
włączenie przez przekręcenie
pokrętła wyłącznika przez „0“.
Napięcie
400 V, 50/60 Hz
Moc załączana
AC 3 / 5,5 kW
Prąd znam. ok.
12 A
Stopień ochrony IP 55
Waga ok. 1,0 kg
Wymiary mm Szer. 170 x Wys. 135 x Gł. 115
Schemat podłącz. nr
SS−142

Do wentylatorów trójfazowych ze
zmienną ilością biegunów i uzwoje−
niem Dahlandera z termostykami
Wyłącznik pełnej ochrony silnika M 3
– wykonanie i działanie jak M 2
Do wentylatorów trójfazowych
z dwoma prędkościami jak w/w,
jednakże w układzie Y/∆ i z termo−
stykami
Wyłącznik pełnej ochrony silnika M 4
– wykonanie i działanie jak M 3

Typ M 3
Nr kat. 1293
Jak M 2, ale do 3~ wentylatorów
z przełączanymi biegunami, uz−
wojeniem Dahlandera oraz TK.
Wymiary mm Szer. 170 x Wys. 135 x Gł. 135
Schemat podłącz. nr
SS−143

Do przeciwwybuchowych wentylato−
rów kanałowych i dachowych (typy
KD.. Ex i RD.. Ex , seryjnie wypo−
sażonych w termorezystory) lub do
wentylatorów trójfazowych z ter−
mistorowymi czujnikami temperatu−
ry (PTC) .

Typ MSA
Nr kat. 1289
Do termicznej ochrony silników
elektrycznych zgodnie z DIN
44801 i 44082 (wg dyrektywy
94/9/EG (ATEX)). Po osiągnięciu
znamionowej temperatury zadzia−
łania termorezystora zwalnia
wbudowany przekaźnik. Dioda
informuje o wystąpieniu zakłóce−
nia. Ponowne włączenie po na−
ciśnięciu przycisku "Reset" lub
poprzez podłączony zewnętrzny
wyłącznik. Obudowa z tworzywa
sztucznego do montażu w roz−
dzielnicy na szynie nośnej
wg EN 50 022.
Napięcie
230 V ± 15 %, 50/60 Hz
Praca 3~ za pomocą stycznika
Moc załączana przy 230 V
3 A AC 15
Podłączenie szeregowe 1 do 6 termorez.
Badanie typu przez Instytut Techniczno −
Fizyczny zgodnie z VDE 0165, DIN EN
50014 lub DIN EN 60079−10
Stopień ochrony IP 20
Waga ok. 0,2 kg
Wymiary mm Szer. 35 x Wys. 90 x Gł. 58
Schemat podłącz. nr
SS−325.1

Wyłącznik pełnej ochrony silnika MSA
Wyzwalacz z blokadą ponowne−
go włączenia dla od 1 do 6−ciu
łączonych w szereg termorezy−
storów.

Wskazówki
Strona
Wskazówki techniczne
17
Transformatorowe regulatory
obrotów z ochroną silnika
– prąd 1~ MWS
336
– prąd 3~ RDS
337

Typ MW
Nr kat. 1579
Włączanie / wyłączanie za pomo−
cą przycisków. Ręczne włączenie
po wystąpieniu zakłócenia, ale
nie po przerwie w dostawie ener−
gii. Styk beznapięciowy do syg−
nalizacji zakłócenia
230 V, 1~, 50/60 Hz, praca od 80V
Prąd znam.
0,4 do 10 A
Stopień ochrony IP 55
Waga ok. 0,5 kg
Wymiary mm Szer. 80 x Wys. 140 x Gł. 95
Schemat podłącz. nr
SS−517

Typ M 4
Nr kat. 1571
Jak M 2, ale do 3~ wentylato−
rów o 2 prędkościa łączonych
w Y/∆ i wbudowanymi TK.
Schemat podłącz. nr
SS−144

Elektroniczne regulatory prędkości obrotowej
do wentylatorów 1~, 230 V, 50/60 Hz
■ Elektroniczny regulator do bezstop−
niowej regulacji prędkości obroto−
wej wentylatorów jednofazowych
■ Jednym regulatorem można
sterować kilka, nawet różnych
wentylatorów, aż do osiągnię−
cia obciążenia znamionowego.
Przy doborze należy uwzglę−
dnić rezerwę 10 %.
■ Minimalne napięcie wyjściowe
dopasowywane potencjome−
trem do charakterystyki silnika.
Nie należy przekraczać dolnej
granicy płynnego rozruchu!
■ Ochrona przed przeciążeniem
za pomocą wbudowanego
bezpiecznika topikowego.
■ Dodatkowe podłączenie kon−
trolki lub przepustnicy poprzez
wyjście nieregulowane.
■ Odpowiada przepisom EMV,
VDE 0875/12.88 cz. 1 i 3,
EN 61000, EN 55104, EN
60669 i IEC 669−2−1.CE

Instalacja natynkowa
prąd przemienny 1~ , 230 V

■ Wykonanie ESU 1 i 3
Innowacja HELIOS−a !
■ Obydwa typy są dopasowane
do programów znanych pro−
ducentów łączników instalacyj−
nych. Dzięki temu można włą−
czyć regulatory do programu
wyłączników przewidzianego
przez użytkownika. Także do−
pasowanie kolorystyczne nie
jest problemem. Ramkę, pły−
tkę centralną i pokrętło wybie−
ramy z serii ściemniaczy pro−
ducenta łączników i nasadza−
my na regulator.
■ Seryjna dostawa obejmuje:
moduł regulacji, płytkę
osłonową i pokrętło z białego
tworzywa sztucznego.
■ Kontrolka pracy w postaci
świecącego pierścienia na
przycisku.

Instalacja natynkowa
prąd przemienny 1~ , 230 V

■ Wykonanie natynkowe
– Zamknięta, estetyczna obudo−
wa z tworzywa sztucznego.
– Przeznaczone do montażu
w pomieszczeniach wilgotnych.
– ESA 1 i 3 z kontrolką pracy
w postaci pierścienia.

Typ ESU 5
Nr kat. 1296
Max. obciążenie 5 A
(T 40 E)
(przy zabudowie w lekkich ścian−
kach 4 A). Obudowa z białego
tworzywa. Puszka podtynkowa w
komplecie
Minimalne obciążenie
0,2 A
Stopień ochrony
IP 20
Schemat podłącz. nr
SS−165
Wymiary mm Szer. 81 x Wys. 152 x Gł. 32

Typ ESA 1
Nr kat. 0238
Max. obciążenie 1 A
Typ ESA 3
Nr kat. 0239
Max. obciążenie 2,5 A (T 40 E)
Obudowa z białego tworzywa,
Kontrolka pracy w postaci świe−
cącego pierścienia wokół pokrętła.
Minimalne obciążenie
0,15 A
Stopień ochrony
IP 40
Schemat podłącz. nr
SS−556.1
Wymiary mm Szer. 80 x Wys. 80 x Gł. 65

Typ ESA 5
Nr kat. 1299
Max. obciążenie 5 A (T 40 E)
Obudowa z szarego tworzywa.
Płytka frontowa z aluminium.
Minimalne obciążenie
0,2 A
Stopień ochrony
IP 44
Schemat podłącz. nr
SS−165
Wymiary mm Szer. 84 x Wys. 170 x Gł. 66

Instalacja natynkowa
prąd przemienny 1~ , 230 V
Tylko do wentylatorów:
HVR 150/2 RE, REW 150 i 200,
Seria HV, H..200/4 i 250/4 oraz
wentylatorów okiennych GX..

Typ BSX
Nr kat. 0240
Max. obciążenie 1 A (T 40 E)
Nastawnik natynkowy z przełącz−
nikiem zwrotnym do wentylatorów
odwracalnych (nawiew i wywiew)
w białej obudowie z tworzywa.
Tylko do wentylatorów z możliwo−
ścią zmiany kierunku pracy.
Minimalne obciążenie
0,15 A
Stopień ochrony
IP 40
Schemat podłącz. nr
SS−480.2
Wymiary mm Szer. 80 x Wys. 80 x Gł. 65

Do montażu w skrzynce rozdzielczej,
prąd 1~ , 230 V

Typ ESE 2,5
Nr kat. 1302
Max. obciążenie 2,5 A (T 40 E)
Do montażu w rozdzielnicy, pa−
suje do szyn 35 mm i progra−
mu 68 mm.
Minimalne obciążenie
0,1 A
Stopień ochrony
IP 20
Schemat podłącz. nr
SS−376
Wymiary mm Szer. 50 x Wys. 85 x Gł. 60
(z tego 10 mm wystaje)

■ Ważne wskazówki
■ Podłączane mogą być jedy−
nie silniki przeznaczone do
regulacji obrotów za pomocą
redukcji napięcia.
■ Regulatory elektroniczne obci−
nające fazę mogą powodować
buczenie silników elektrycznych,
nieprzyjemnie odbierane przy
niskich prędkościach obroto−
wych. Jeśli głośność jest is−
totnym parametrem, to zale−
cane jest stosowanie bezgłoś−
nych regulatorów transforma−
torowych.

Typ ESU 1
Nr kat. 0236
Max. obciążenie 1 A
Typ ESU 3
Nr kat. 0237
Max. obciążenie 2,5 A (T 40 E)
Przód i pokrętło z białego tworzy−
wa. Zabudowa w puszce 55 mm.
Kontrolka pracy w postaci świe−
cącego pierścienia wokół pokrętła.
Minimalne obciążenie
0,15 A
Stopień ochrony (wbudow.)
IP 30
Schemat podłącz. nr
SS−556.1
Wymiary mm Szer. 80 x Wys. 80 x Gł. 21 wyst.
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Regulatory transformatorowe z lub bez zabezpieczenia silnika
do wentylatorów 1~, 230 V, 50/60 Hz
Do instalacji natynkowej
I max. obciążenie 0,35 A
prąd przemienny 1~, 230 V

■ Stosowany do regulacji wydaj−
ności wszystkich wentylatorów
1~ z regulowaną prędkością
obrotową.
■ Cztery napięcia wtórne 80 /
100 / 130 / 170 i 230 V
(pełne napięcie sieci) umożli−
wiają 5 poziomów wydajności
wentylatora.

Typ TSW 0,3
Nr kat. 3608
Max. obciążenie 0,35 A
Stopień ochrony
IP 20
Wymiary mm Szer. 160 x Wys. 85 x Gł. 60
Schemat podłącz. nr
SS−496.1
Instalacja natynkowa
prąd przemienny 1~ , 230 V

■ Jednym nastawnikem można
sterować kilka, nawet różnych
wentylatorów aż do osiągnię−
cia obciążenia znamionowego.
■ Zalety
– Korzystny stosunek ceny do
jakości.
– Niska awaryjność.
– Praca wentylatora bez strat
i hałasu.
– Przy typach MWS, TSW (od
typu TSW 1,5) i STSSW wyj−
ście nieregulowane do podłą−
czenia kontrolki lub przepust−
nicy.

■ Osprzęt
Sześciostopniowy przełącznik
STSSW do montażu w roz−
dzielnicy, z mocowaniem
frontowym.

Regulator transformatorowy TSW
Do jednego lub kilku wentylato−
rów jednofazowych.
Typ

Nr kat. I max.
Wymiary w mm
A
Szer. Wys. Głeb.

TSW 1,5

1495

1,5

154

200

79

TSW 3,0

1496

3,0

154

200

148

TSW 5,0

1497

5,0

200

254

167

TSW 7,5

1596

7,5

200

254

167

TSW 10

1498

10,0

200

254

167

Schemat podłącz. nr
Do montażu w rozdzielnicy
prąd przemienny 1~, 230 V

SS−437.1

Transformator regulacji
obrotów TSSW
Transformator do zabudowania z
szyną i listwą zaciskową na 5 wyjść
Typ

■ Wykonanie natynkowe
– Wytrzymała obudowa ISO,
jasnoszara, z tworzywa odpor−
nego na uderzenia w stopniu
ochrony IP 54.
– Wbudowany przełącznik pracy
dla 5 prędkości obrotowych
i włączania/wyłączania.
– Kontrolka działania.
– Impregnowany transformator
T 40 E.
– Wykonanie wg VDE 0550.
– Maksymalna dopuszczalna
temperatura otoczenia +40 °C.
– Dostawa w stanie gotowym
do pracy, proste podłączenie
do listwy zaciskowej.
■ Wykonanie transformatorów do
wbudowania
– Listwa zaciskowa z pięcioma
odejściami dla napięć wtór−
nych.
– Wbudowane kątowniki w celu
łatwego zamocowania.
– Impregnowany autotransfor−
mator T 40 E.

Regulator miniaturowy TSW 0,3
Niewielki 5−stopniowy regulator
z wyłącznikiem do instalacji na−
tynkowej w pomieszczeniach
suchych. Biała obudowa z two−
rzywa sztucznego.

Nr kat. I max.
Wymiary w mm
A
Szer. Wys. Głeb.

TSSW 1,5 6520

1,5

78

90

78

TSSW 3

6521

3,0

84

94

92

TSSW 5

6522

5,0

105

111

87

TSSW 10 6523

10,0

120

122

112

Schemat podłącz. nr

Szer.

SS−268

Pięciostopniowy przełącznik pracy
STSSW − osprzęt do trans. regulatora
TSSW dla wentylatorów 230 V, 1~.
Do zabudowania w skrzynce z mo−
cowowaniem na płycie czołowej.
Podłącz. umieszczone w zagłębie−
niach.
Typ STSSW
Nr kat. 0234
Napięcie
AC 3, 230 V
Max. obciążenie
2,2 kW
Głęb. zabudowy
95 mm, ø 46 mm
Schemat podłącz. nr
SS−548

Z urządzeniem ochrony silnika
prąd przemienny 1~, 230 V
do instalacji natynkowej

Regulator transformatorowy MWS
z zabezpieczeniem silnika
Pięciostopniowy regulator prędkości
obrotowej z wbudowanym wyzwa−
laczem do wentylatorów 230 V, 1~.
Do podłączenia wyprowadzonych
termostyków. Możliwe podłączenie
wielu wentylatorów, aż do osiągnię−
cia obciążenia znamionowego. Przy
zadziałaniu termostyku wyłączane
są wszystkie wentylatory. Z prze−
łącznikiem wielopozycyjnym i kon−
trolką. Ponowne włączenie po ustą−
pieniu zakłócenia przez pozycję “0”.

Typ

Nr kat.

I max.
A

Obudowa IP 54
z

Szer.

Wymiary w mm
Wys.
Głeb.

Waga
ok. kg

MWS 1,5

1947

1,5

tworzywo

200

254

98

MWS 3

1948

3,0

tworzywo

200

254

98

4,0

MWS 5

1949

5,0

tworzywo

200

254

167

5,3

MWS 7,5

1950

7,5

tworzywo

236

316

188

10,0

MWS 10

1946

10,0

tworzywo

236

316

188

13,5

Podłączenie wg schematu podłącz. nr SS−440.4
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Wys.

■ Pięciostopniowy transformatorowy
regulator prędkości obrotowej do
sterowania obrotami wentylato−
rów jednofazowych

3,0

Regulatory transformatorowe z lub bez zabezpieczenia silnika
do wentylatorów 3~, 400 V, 50/60 Hz
■ Pięciostopniowy transformator do
regulacji prędkości obrotowej
wentylatorów trójfazowych
■ Stosowany do regulacji wy−
dajności wszystkich regulowa−
nych wentylatorów 3~.

■ Zalety
– Korzystny stosunek ceny do
jakości.
– Niska awaryjność.
– Praca wentylatora bez strat
i hałasu
– Przy typach RDS−, TSD−
i STSSD wyjście nieregulowa−
ne do podłączenia kontrolki
lub przepustnic.
■ Wykonanie natynkowe
– Wytrzymała obudowa ISO, jas−
noszara, z tworzywa odporne−
go na uderzenia w stopniu
ochrony IP 54. Od RDS 7
i TDS 5,5 ze stali, dwukrotnie
lakierowana, IP 65.
– Wbudowany przełącznik pracy
dla 5 prędkości obrotowych
i włączania/wyłączania.
– Kontrolka pracy.
– Impregnowany transformator
T 40 E, klasa ochrony II.
– Wykonanie wg VDE 0550.
– Maksymalna dopuszczalna
temperatura otoczenia +40 °C.
– Dostawa w stanie gotowym
do pracy, proste podłączenie
do listwy zaciskowej.
■ Wykonanie transformatorów do
wbudowania
– Dwa transformatory połączone
w układzie V spełniają opisane
wcześniej funkcje.
– Listwa zaciskowa z pięcioma
odejściami dla napięć wtórnych.
– Wbudowane kątowniki w celu
łatwego zamocowania.
– Impregnowany transformator
T 40 E.
– Styczniki i okablowanie po−
zostają w gestii użytkownika.
■ Osprzęt
Sześciostopniowy przełącznik
STSSW do wbudowania
w rozdzielnicy, z mocowa−
niem frontowym.

Do instalacji natynkowej
Prąd 3~, 400 V

Regulator transformatorowy TSD
Jak TSW, ale do wentylatorów 3~.
Typ

Nr kat. I max.
Wymiary w mm
A
Szer. Wys. Głeb.

TSD 0,8

1500

0,8

200

254

167

TSD 1,5

1501

1,5

200

254

167

TSD 3,0

1502

3,0

200

254

167

TSD 5,5

1503

5,5

300

300

150

TSD 7,0

1504

7,0

300

300

150

TSD 11,0 1513

11,0

300

400

200

Schemat podłącz. nr
Do montażu w rozdzielnicy
Prąd 3~, 400 V

SS−436.2

Transformator regulacji obrotów TSSD
Jak TSSW, ale 2 transformatory
w układzie V.
Typ

Nr kat. I max.
Wymiary w mm
A
Szer. Wys. Głeb.

TSSD 1

6516

1,0

84

95

80

TSSD 2

6517

2,0

96

104

92

TSSD 4

6518

4,0

105

112

98

TSSD 7

6519

7,0

120

122

134

TSSD 11

6515

11,0

150

146

158

Schemat podłącz. nr

Głeb.

Wys.

■ Cztery napięcia wtórne 80 /
(100)* / 140 / 200 / 280 i
400 V (pełne napięcie sieci)
umożliwiają 5 poziomów wy−
dajności wentylatora.
* W TSD wewnętrzne przełącze−
nie dla regulowanych napięcio−
wo, przeciwwybuchowych wen−
tylatorów kanałowych i dacho−
wych RD.
■ Jednym regulatorem można
sterować kilka, nawet różnych
wentylatorów, aż do osiągnię−
cia obciążenia znamionowego.

Szer.

SS−267.1

Pięciostopniowy przełącznik pracy
STSSD pasujący do transformatora
sterującego TSSD do wentylato−
rów 3~, 400 V. Do zabudowania
w rozdzielnicy z mocowaniem na
płycie czołowej. Podłączenia za−
głębione.
Typ STSSD
Nr kat. 0235
Napięcie
AC 3, 400 V
Max. obciążenie
5,5 kW
Głęb. zabudowy
110 mm, ø 46 mm
Schemat podłącz. nr
SS−549.1

Z urządzeniem ochrony silnika
Prąd 3~, 400 V
Do instalacji natynkowej

Regulator transformatorowy RDS
z zabezpieczeniem silnika. Pięcio−
stopniowy regulator prędkości
obrotowej z wbudowanym wyz−
walaczem termostykowym do
wentylatorów 400 V, 3~. Możli−
we podłączenie wielu wentylato−
rów, aż do osiągnięcia obciąże−
nia znamionowego. Przy zadziała−
niu termostyku wyłączane są
wszystkie wentylatory. Z prze−
łącznikiem wielopozycyjnym
i kontrolką. Ponowne włączenie
po ustąpieniu zakłócenia przez
pozycję “0”.

Typ

Nr kat.

I max.
A

Obudowa IP 54
z

Szer.

Wymiary w mm
Wys.
Głeb.

Waga
ok. kg

RDS 1

1314

1,0

tworzywo

236

316

128

RDS 2

1315

2,0

tworzywo

236

316

128

6,0
9,7

RDS 4

1316

4,0

tworzywo

236

316

128

10,5

RDS 7

1578

7,0

Stal

300

300

150

21,0

RDS 11

1332

11,0

Stal

300

400

200

26,0

Wykonanie wg VDE 0550, impregnowane transformatory w układzie V.
Max. dop. temperatura otoczenia + 40 °C. Schemat podłącz. nr SS−139.
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Elektroniczne regulatory obrotów do wentylatorów 3~ 400 V, 50/60 Hz
Regulator transformatorowy do wentylatorów 1~ 230 V, 50/60 Hz
ESD

ETW

Przy pomocy tych urządzeń sterowania
obrotami Helios daje proste rozwiąza−
nie połączenia między wentylatorami
i centralną automatyką budynku !
■ Cechy wspólne
■ Wysterowanie przez wejście
analogowe 0 −10 V sygnałem
zewnętrznym, z elektronicznego
regulatora temperatury EKW 6.3
lub innych urządzeń sterujących.
■ Do jednego urządzenia może
być podłączonych kilka, także
różnych wentylatorów do mak−
symalnego obciążenia prądo−
wego regulatora.
■ Możliwe jest równoległe wys−
terowanie kilku regulatorów za
pośrednictwem automatyki bu−
dynku i pozwala na podział
wydajności wentylacji na wiele
wentylatorów lub grup wentyla−
torów a więc obwodów prądo−
wych.
■ Osprzęt dla obu typoszeregów
W przypadku, gdy wystero−
wanie nie następuje z cen−
tralnej automatyki budynku,
mogą zostać zastosowane
elektroniczne regulatory tem−
peratury lub regulatory uni−
wersalne z wyjściem 10 V.
Typ EKW 6.3

Nr kat. 1356

Typ EUR 6
Nr kat. 1321
Opis na stronie z elektronicznymi
systemami regulacji.

■ Opis ESD
Komfortowe, bezstopniowe,
elektroniczne regulatory obro−
tów do wentylatorów 3~, które
na zasadzie obcinania fazowe−
go sterują redukcją napięcia.
Nowoczesna technika z zasto−
sowaniem mikroprocesorów.
■ Możliwości ustawień / wskazania
■ Włącz / wyłącz i bezstopniowe
nastawianie obrotów przy po−
mocy potencjometru.
■ Wejście 0 −10 V. To pozwala na
zdalne sterowanie zewnętrznym
potencjometrem (22 kOhm).
■ 3~ kontrola faz, ochrona przed
zanikiem faz.
■ Funkcja płynnego startu.
■ Automatyczna kontrola minimal−
nego napięcia rozruchu 80 V.
■ Spełnia wymagania EMV klasy B,
nie są konieczne ekranowane
przewody pomiędzy urządze−
niem i silnikiem.
■ Diody LED jako kontrolki stanu
pracy i awarii.
■ Zintegrowana ochrona elektroni−
ki przed przeciążeniem.
■ Pełna ochrona silnika poprzez
kontrolę termostyków silnika.

■ Opis ETW
Siedmiostopniowy, elektronicz−
ny regulator transformatorowy
do sterowania obrotami 1~
wentylatorów. Wytrzymałe
i oszczędne moduły mocy do
instalacji wentylacyjnych ste−
rowanych z centralnej auto−
matyki budynku.
■ Nastawy / wskazania
■ Wbudowany przełącznik głów−
ny umożliwia włączanie / wyłą−
czanie / bezpośrednie zasilanie
z sieci.
■ Obrotowy przełącznik wydaj−
ności umożliwia włączanie
stopni mocy (1 – 7) lub pracę
automatyczną. W położeniu
„Auto“ sterowanie jest auto−
matyczne poprzez zewnętrzny
regulator.
■ Każdorazowy poziom mocy
wskazywany jest przez LED.
■ Wbudowana funkcja minimal−
nej wentylacji ciągłej może
zostać całkowicie wyłączona
przez sterownik wentylacyjny
za pośrednictwem wejścia
analogowego.

■ Obudowa
■ Obudowa z tworzywa sztu−
cznego, jasnoszara z szero−
kim radiatorem.
■ Stopień ochrony IP 65 umożliwia
stosowanie także bezpośrednio
w mocno zanieczyszczonym
otoczeniu (np. w kuchni).

■ Ochrona przed przeciążeniem
Typy EWT są chronione przed
ciągłym przeciążeniem przez
wbudowany wyłącznik tempe−
raturowy. Po zadziałaniu zabez−
pieczenia regulator przełącza
wentylator na zasilanie bezpo−
średnie z sieci. Po ochłodze−
niu regulator powraca do pra−
cy normalnej. Zakłócenie może
wzgl. powinno być sygnalizo−
wane do zewnętrznej instalacji
alarmowej za pomocą wyjścia
sygnalizacyjnego.
■ Obudowa
■ Jasnoszara obudowa z two−
rzywa.

■ Wymiary
Typ

Typ

Nr kat.

■ Program produkcyjny

Prąd
wyjścio−
wy

Pobór
mocy

A

kW

Podłączenie
Szero− Waga Stopień
Wymiary
wg
ochrony
kość ra−
schematu Wys. Szer. Głęb. diatora
Nr

mm

mm mm

mm

kg

Typ

Nr kat.

IP

Do wentylatorów trójfazowych, 3~, 400 V, 50/60 Hz

Prąd
wyjściowy

Szer.

Głęb.

315

240

210

8

ETW 10 315

240

210

10

Napięcia wyjściowe

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏

A

Waga
kg

Wys.
ETW 5

■ Program produkcyjny

Wymiary w mm

Podłączenie Stopień
wg
ochrony
➐ schematu

V

Nr

IP

Do wentylatorów jednofazowych, 1~, 230 V, 50/60 Hz

ESD 5

0501

5,0

2,2

831

160

115 165

23

1,5

65

ETW 5

1263

5,0

80

95 115 135 165 195 230

683

54

ESD 11,5

0502

11,5

5,5

831

160

160 165

68

1,7

65

ETW 10

1264

10,0

80

95 115 135 165 195 230

683

54
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Przetwornica częstotliwości VARIOVENT FUR
do wentylatorów 3~, 400 V, 50/60 Hz
■ Zalety HELIOS VARIOVENT odnoś−
nie sterowania wentylatorami:
■ Wyraźna oszczędność energii
dzięki prędkości obrotowej
dopasowanej do potrzeb.
■ Charakterystyka U/F dopaso−
wana do napędu wentylato−
rów, tzn. minimalne zużycie
energii, niska głośność.
■ Zastosowanie dla trójfazowych
silników asynchronicznych
wszystkich typów i mocy.
■ Brak ograniczeń wydajności
przy stosowaniu silników
znormalizowanych.
■ Nieograniczone możliwości
przełączeń na wyjściu. Przy
sterowaniu kilkoma wentylatora−
mi mogą być one niezależnie
włączane i wyłączane.
■ Precyzyjne dopasowanie wydaj−
ności.
■ Szeroki zakres nastawień.
■ Programowalne stałe obroty
(np. wentylacja ciągła w nocy).
■ Sygnalizacja zakłócenia po−
przez styk bezpotencjałowy.
■ Regulacja czasu przyspieszania
i zwalaniania w celu redukcji
hałasu przy starcie wentylatora.
■ Wbudowany regulator PID rea−
lizuje skomplikowane procesy
regulacji.
■ Wyposażanie już istniejących
instalacji.
■ Wbudowany filtr przeciwzakłóce−
niowy w celu zapewnienia utrzy−
mania wartości dopuszczalnych
wg EN 55011 klasa A i klasa B.
■ Zdejmowany pulpit obsługi.
■ Wewnętrzne zasilanie: 10 V DC,
17 mA do potencjometru 1 kOhm
i 24 V DC, 200 mA do wejść
cyfrowych.

Typ

Nr kat.

FUR

Wskazówka
Różne silniki napędzające mogą
być zasilane z przetwornicy
częstotliwości jedynie wtedy, gdy
pomiędzy nimi włączony zostanie
filtr sinusoidalny na wszystkich
biegunach (faza do fazy i faza
do przewodu ochronnego).
Przy zamawianiu wentylatora na−
leży bezwzględnie poinformować
o zamiarze użycia przetwornicy
częstotliwości.
■ Cechy szczególne
■ Proste nastawianie za pomocą
wyświetlacza, kontrola wartości
w postaci tekstowej.
■ Rozbudowana diagnostyka
w przypadku zakłócenia.
■ Kompaktowa budowa.
■ Wybór trzech wejść analogo−
wych dla regulacji prędkości
obrotowej (0 – 10 V, 0 – 20 mA,
4 – 20 mA).
■ Regulacja prędkości
– przez wejścia analogowe
– potencjometrem
– bezpośrednio na urządzeniu
poprzez wyświetlacz.
■ 100 % ochrony przed zwarciem.
■ Wbudowane elektroniczne za−
bezpieczenia silnika (przy pra−
cy z jednym silnikiem).
■ Galwanicznie oddzielona część
sterująca.
■ Filtr sieciowy zmniejsza wpływy
sieci.
■ Ochrona przeciwprzepięciowa.

Moc maksymalna
prąd
Silnik
wyjściowy
A

kW

■ Wskazówki techniczne
Podczas doboru właściwej
przetwornicy należy założyć
maksymalny prąd silnika. Przy
sterowaniu kilku wentylatorów
stosujemy sumę pojedynczych
prądów. Częstotliwość maksy−
malna 50 Hz nie może być
przekraczana podczas stero−
wania wentylatora seryjnego,
gdyż nastąpi przeciążenie
i zniszczenie silnika. Praca
z wyższą częstotliwością możli−
wa na zapytanie.
Przy dłuższej pracy z bardzo
niskimi prędkościami (< 20 %
prędkości znamionowej) lub
często zmieniającą się pręd−
kością należy kontrolować
temperaturę silnika.
Podłączenie silnika i przewo−
dy sterujące muszą posiadać
ekranowanie.

Przekroje przewodów
od sieci i do silnika
(przewód ekranowany)

Podłączenie
wg
schematu nr

Wys.

Szer.

Głęb.

mm2

Nr

mm

mm

mm

Wymiary

Waga
netto ok.

Stopień
ochrony

kg

IP

Urządzenia do wbudowania, stopień ochrony IP 20
FUR 3

9485

3,0

1,1

4 x 1,5

430.2

395

220

160

8

20

FUR 4

9487

5,6

2,2

4 x 1,5

430.2

395

220

160

8,5

20

FUR 6

9489

7,2

3,0

4 x 1,5

430.2

395

220

160

8,5

20

FUR 13

9491

13,0

5,5

4 x 2,5

430.2

395

220

200

10,5

20

FUR 16

9493

16,0

7,5

4 x 4,0

430.2

395

220

200

10,5

20

FUR 24

9495

24,0

11,0

4 x 6,0

430.2

560

242

260

23

20

FUR 32

9497

32,0

15,0

4 x 10

430.2

560

242

260

23

20

FUR 44

9505

44,0

22,0

4 x 16

430.2

700

242

260

30

20

Urządzenia natynkowe, stopień ochrony IP 54
FUR 3G

9486

3,0

1,1

4 x 1,5

430.2

460

282

195

11,5

54

FUR 4G

9488

5,6

2,2

4 x 1,5

430.2

460

282

195

12

54

FUR 6G

9490

7,2

3,0

4 x 1,5

430.2

460

282

195

12

54

FUR 13G

9492

13,0

5,5

4 x 2,5

430.2

530

282

195

14

54

FUR 16G

9494

16,0

7,5

4 x 4,0

430.2

530

282

195

14

54

FUR 24G

9496

24,0

11,0

4 x 6,0

430.2

810

355

280

48

54

FUR 32G

9498

32,0

15,0

4 x 10

430.2

810

355

280

48

54

FUR 44G

9499

44,0

22,0

4 x 16

430.2

810

355

280

51

54

■ Wykonanie – program
produkcyjny
HELIOS VARIOVENT oferowany
jest do mocy 22 kW (44 A).
Większe moce na zapytanie.
Oferowane są dwa wykonania:
1. Wersja podstawowa, stopień
ochrony IP 20.
2. Wersja obudowy w stopniu
ochrony IP 54.
Wykonania różnią się jedynie
stopniem ochrony i wymiarami.
Obsługiwane są za pomocą
wyświetlacza znajdującego się
w urządzeniu lub za pomocą
zdalnego sterowania.

■ Ogólne dane techniczne
Napięcie zasilania
3~, 380 – 460 V
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
cos ϕ
≈1
Napięcie wyjściowe
0 – sieć.
Częstotliwość wyjścia
0 – 120 Hz
Sprawność
≈ 96 %
Wejścia sterujące: 2 x 0 – 10 V, 1 x 0 – 20 mA
Skalowane i odwracane dla zewnętrzych
wartości zadanych i podawania danych
rzeczywistych,
8 wejść cyfrowych.,
Wyjścia sterujące: 2 kombinowane wyjścia
analogowo/cyfrowe 0/4 – 20 mA wzgl.
24 V DC/max. 40 mA
1 beznapięciowy styk zwierno−rozwier. 240 V
AC/max. 2 A, 24 V AC/DC min., 100/10 mA
1 beznapięciowy styk zwierny
50 V AC/max. 1 A, 75 V DC/I max. 1 A
Temp. otoczenia.
0 do +40 °C
■ Osprzęt
Elektroniczny regulator tempera−
tury EKW do sterowania FUR.
Type EKW 6.3
Nr kat. 1356
Opis na stronie z elektronicznymi
systemami regulacji.
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Elektroniczne systemy regulacji
1~, 230 V, parametry: temperatura, ciśnienie, prędkość przepływu
■ Regulator temperatury EKW 6.3
Elektroniczne sterowanie wielu
parametrów klimatu w pomiesz−
czeniu, z prostą obsługą.
Wyposażony w trwałe stopnie
mocy, pracujące na zasadzie
obcinania fazy.

MW
0–10 V DC

EKW

■ Zastosowanie
Do automatycznego sterowania
wentylacją w przemyśle i rol−
nictwie.
■ Funkcje regulacji
– Zależna od temperatury, ciągła
i bezstopniowa regulacja wen−
tylatorów 1~. Ręczne, bezstop−
niowe podawanie minimalnej
i maksymalnej wydajności.
– Ciągła regulacja przepustnic.
– Sterowanie przetwornicy czę−
stotliwości poprzez wyjście
0 do 10 V.
– Beznapięciowe wyjście do
sterowania ogrzewaniem.
– Czujnik temperatury (temp. mi−
nimalna i maksymalna z kom−
pensacją temperatury zewnę−
trznej).
– Nastawy wprowadzane za po−
mocą odpornej na zabrudze−
nie klawiatury foliowej.

°C
zewn.
Alarm

■ Wskazania
– Wyświetlanie trybu pracy, tem−
peratury pomieszczenia, tem−
peratury zewnętrznej i zadanej.
– Dioda sygnałowa LED automa−
tyki obniżenia temperatury.
– Dioda alarmowa LED tempe−
ratury minimalnej, maksymal−
nej i błędu systemu.
– Wyskalowany wyświetlacz
(0 – 100 %) prędkości obroto−
wej wentylatora i otwarcia
przepustnic.
■ Czujnik temperatury
Czujniki zewnętrzny i wewnę−
trzny znajdują się w komple−
cie. Obudowa IP 55, montaż
w odstępie do 100 m od re−
gulatora, połączenie za po−
mocą NYM 3 x 1,5 mm2.

■ Regulator uniwersalny EUR 6
Elektroniczna regulacja ze stop−
niem mocy pracującym na zasad−
zie obcinania fazowego.
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■ Możliwe nastawienia
– automatyka, włącz / wyłącz, sieć
bezpośrednio
– bezstopniowe podanie tempera−
tury zadanej i zakresu regulacji
– min./I max. ograniczenie wy−
dajności / prędkości obrotowej
– załączana wydajność minimalna
– automatyczne obniżenie temp.
– bezstopniowe podanie temp.
załączenia ogrzewania
– bezstopniowe podanie temp.
alarmowej minimalnej i maksy−
malnej
– min. i max. otwarcie przepust−
nic.
■ Obudowa
Szare tworzywo z przeźroczystą
pokrywą na zawiasach, do in−
stalacji natynkowej.
Stopień ochrony
IP 54
Wymiary mm Szer. 260 x Wys. 215 x Gł. 120

Typ EKW 6.3
Nr kat. 1356
Napięcie
230 V~, 50/60 Hz
Max. obciążenie (AC 3)
6A
Obciążenie minimalne
60 W
Reg. napięcie wyjściowe ok.
1 – 100%
Zakres temp. (nastaw.)
0 – 40 °C
Zakres regulacji
2 – 12 K
Alarm temp. min. (nast.)
−20 – 0 K
Alarm temp. max. (nast.)
0 – 25 K
Wyjście załączające
(np. ogrzewanie, nastaw.)
−15 – +5 K
Kompensacja temperatury
0 – 20 K
Przepływ min.
0 – 40%
Przepływ max.
60 – 100%
Odłączanie przepł. min.
−25 – 0 K
Waga
ok. 2,0 kg
Schemat podłącz. nr
SS−358.2
Wskazówka
Urządzenia regulacyjne mogą
powodować buczenie silników.
Gdy głośność jest istotna, na−
leży stosować regulatory trans−
formatorowe.

0–10 V DC

∆P

■ Zastosowania
Sterowanie instalacjami wenty−
lacyjnymi względnie do bez−
stopniowej regulacji jednego
lub wielu regulowanych wen−
tylatorów jednofazowych, op−
cjonalnie do sterowania prze−
twornicy częstotliwości.
■ Funkcje regulacji
W zależności od podłączonych
czujników możliwe jest stero−
wanie według parametru:
– temperatura
– ciśnienie
– prędkość przepływu.
Czujnik należy zamawiać oso−
bno jako osprzęt. Zakresy re−
gulacji są dowolnie ustawiane
w zakresie pracy czujnika.
Regulowane napięcie zależne
od różnicy pomiędzy wartością
rzeczywistą i zadaną leży po−
między 0 i 100 %. Możliwe
jest podanie wartości minimal−
nych i maksymalnych.

Wentylator

°C
wewn.

lub
°C

EUR

Wentylator

lub
m/s
Alarm

■ Dalsze tryby pracy
– Regulacja ciśnienia z kompen−
sacją temperatury zewnętrznej.
Wymaga LDF 500 i czujnika
zewnętrznego. Idealny do sys−
temów centralnych wg DIN
18017, w budownictwie miesz−
kaniowym.
– Odwrócenie pracy regulatora.
– Odłączalny przepływ minimal−
ny / maksymalny.
– Wyłącznik z położeniami:
„0“ =regulator wyłączony
„I“ =praca automatyczna
„100 %“ = nieregulowane, bez−
pośrednie zasilanie sieciowe.

■ Dalsze funkcje
– Podłączenie sygnalizacji o zakłó−
ceniu poprzez styki beznapię−
ciowe.
– Podłączenie termostyków do
ochrony silnika. Po zadziałaniu
TK cała instalacja się zatrzy−
muje i musi być włączona
ręcznie po ochłodzeniu silnika.
■ Obudowa
Jasnoszare tworzywo z prze−
źroczystą pokrywą na zawia−
sach, do instalacji natynkowej.
Stopień ochrony
IP 54
Wymiary mm Szer. 242 x Wys. 185 x Gł. 122

Typ EUR 6
Nr kat. 1321
Napięcie
230 V~, 50/60 Hz
Max. obciążenie
6A
Obciążenie minimalne
0,2 A
Regulowane nap. wyjściowe
0 – 100 %
Zakres reg. temperatury
2 – 10 K
Zakres reg. ciśnienia
4 – 500 Pa
Regulacja prędkości
1 – 10 m/s
Dopuszczalna. temp. otocz.
0 do +40 °C
Waga
ok. 1,5 kg
Schemat podłącz. nr
SS−493.2
■ Osprzęt
Typ LDF 500
Nr kat. 1322
Czujnik różnicy ciśnień
Zakres pomiarowy 0 – 500 Pa
Typ LGF 10
Nr kat. 1325
Czujnik prędk. przepływu powietrza
Zakres pomiarowy 0 – 10 m/s
Typ LTR 40
Nr kat. 1323
Czujnik temp. w pomieszczeniu
Zakres pomiarowy 0,5 do +40 °C
Typ LTK 40
Nr kat. 1324
Czujnik temp. kanałowy
Zakres pomiarowy 0 do +40 °C

Transformatorowe systemy regulacji
pięciostopniowe, sterowane temperaturą
■ Pięciostopniowy transformatorowy
regulator KTRW i KTRD
■ Odporny na zakłócenia regula−
tor temperatury o niskich stra−
tach do zależnego od tempe−
ratury sterowania wentylatorem.
■ Zalecany w przypadkach,
gdy wymagana jest niska
głośność.
■ Do sterowania wymagany jest
elektroniczny termostat TME 4
lub EST, dostępne jako os−
przęt dodatkowy.
Do wentylatorów jednofazowych
1~, 230 V, 50/60 Hz

Do wentylatorów trójfazowych
3~, 400 V, 50/60 Hz

■ Osprzęt do KTRW i KTRD
Elektroniczny termostat czterostop−
niowy do sterowania temperaturo−
wego regulatora transformatorowe−
go KTR lub załączania seryjnego
(włącz/wyłącz) do 4 wentylatorów
1~. Wymagane zasilanie 230 V~.

Elektroniczny termostat sterujący EST
o wielu regulowanych wielkościach,
do sterowania regulatora KTR..
Łączy komputerowe sterowanie
wentylacją z oszczędną i trwałą
techniką transformatorową.
Funkcje regulacji
– zależna od temperatury, pię−
ciostopniowa regulacja wenty−
latora poprzez KTR.. Możliwe
ograniczenie zakresu regulacji
przez podanie minimalnej
i maksymalnej wydajności
(napięcie). Minimalna wydaj−
ność włączana / wyłączana.
– regulacja przepustnic (analog.
0...10 V)
– sterowanie przetwornicy często−
tliwości (analogowo 0...10 V)
– termostat ogrzewania
– czujnik temperatury (tempera−
tura minimalna / maksymalna
z kompensacją temperatury
zewnętrznej).

TME 1

lub
MW
MD

KTRW
KTRD

TME 4

Wentylator

lub
EST
Alarm

Transformatorowy regulator wenty−
lacji KTRW 230V
Do automatycznej regulacji wenty−
latorów jednofazowych w zależno−
ści od temperatury pomieszcze−
nia. Praca pięciostopniowa, także
załączanie ręczne. Nadaje się do
wentylacji obór. Obudowa z jas−
noszarego tworzywa sztucznego.

Transformatorowy regula−
tor wentylacji KTRD 400 V
Do automatycznej pięciostopnio−
wej regulacji wentylatorów trójfa−
zowych w zależności od tempe−
ratury pomieszczenia. Także
sterowanie ręczne za pomocą
wbudowanego przełącznika.
Mocna obudowa ze stali, dwu−
krotnie lakierowana na szaro.

Typ

Nr kat. I max.
Wymiary w mm
A
Szer. Wys. Głeb.

KTRW 3

1662

3

236

316

128

Napięcie
230 V~, 50/60 Hz
Stopień ochrony
IP 54
Max. temperat. otoczenia
+40 °C
Schemat podłącz. nr
SS−674

Typ

Nr kat. I max.
Wymiary w mm
A
Szer. Wys. Głeb.

KTRD 3

1650

3

300

500

200

KTRD 5,5 1651

5,5

300

500

200

KTRD 10

1652

10

400

500

200

KTRD 15

1653

15

400

500

200

Napięcie
400 V, 3~, 50/60 Hz
Stopień ochrony
IP 54
Max. temperat. otoczenia
+40 °C
Schemat podłącz. nr
SS−676.1

Elektroniczny termostat czterostop−
niowy, z krokiem załączania 1K
w stosunku do wartości zadanej.
W połączeniu z regulatorem KTR
umożliwia sterowaną temperatu−
rowo, pięciostopniową pracę wen−
tylatora w zależności od różnicy
między temp. zadaną a rzeczy−
wistą. Mocna obudowa z tworzy−
wa sztucznego. Czujnik ze stali
nierdzewnej. Wprowadzenie prze−
wodu od dołu obudowy PG 11.

Typ TME 4
Nr kat. 1335
Napięcie
230 V~, 50/60 Hz
Max. prąd ciągły (AC 3)
6A
Zakres temperatur
0 do +50 °C
Dokładność zał.
+/− 0,8 K dla 20 °C
Odstęp załączeń
1K
Klasa ochrony
II
Stopień ochrony
IP 54
Wymiary mm Szer. 120 x Wys. 80 x Gł. 75
Waga ok.
0,4 kg
Schemat podłącz. nr
SS−702

– wprowadzanie nastaw poprzez
odporną na zabrudzenia kla−
wiaturę foliową.
■ Wskazania
Jak wykonanie po lewej stro−
nie typ EKW 6.3, ale ze
skalą świetlną.
■ Czujnik temperatury
Jak wykonanie po lewej stro−
nie typ EKW 6.3.
■ Możliwe nastawienia
– Bezstopniowe ustalanie wartości
zadanej temperatury i zakresu
regulacji
– Ograniczenie wydajności
(prędkości) min. / max.
– Odłączana minimalna wyd.
– Automatyczne obniżenie tem−
peratury
– Bezstopniowe nastawienie
temp. uruchamiania ogrzewania
– Bezstopniowe ustalanie tempe−
ratury alarmowej minimalnej,
maksymalnej
– Min. i max. otwarcie klap

Typ EST
Nr kat. 1355
Czujniki temperatury (do temp.
zewnętrznej i w pomieszczeniu)
w komplecie, p. EKW 6.3 po lewej.
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz
Podł. transf.
230 V AC / max. 10 A
Zakres temp. (nastaw.)
0 – 40 °C
Zakres regulacji
2 – 12 K
Alarm temp. min. (nast.)
−20 – 0 K
Alarm temp. max. (nast.)
0 – 25 K
Ogrzewanie (nastaw.)
−15 – +5 K
Kompensacja temperatury
0 – 20 K
Przepływ min. ok.
0 – 40 %
Przepływ max. ok.
60 – 100 %
Odłączanie przepł. min.
−25 – 0 K
Waga ok.
2,0 kg
Schemat podłącz. nr
SS−357.3
■ Obudowa
Jasnoszare tworzywo z przeź−
roczystą pokrywą na zawia−
sach, do instalacji natynko−
wej.
Stopień ochrony
IP 54
Wymiary mm Szer. 260 x Wys. 215 x Gł. 120
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Regulatory temperatury i wilgotności
Wyłącznik różnicy ciśnień
Wyłącznik różnicy ciśnień DDS
Typ DDS
Nr kat. 0445
■ Zastosowanie
■ Kompletny zestaw do kontroli
filtrów powietrza, ciśnienia
w instalacji i pracy wentylatora.
■ Dzięki pozłacanym stykom na−
daje się do zastosowań DDC
(24 V DC/0,1 A). Po zastosowa−
niu w technice konwencjonalnej
(230 V AC/1,5 A) późniejsze
zastosowanie DDC nie jest
możliwe.
■ Odpowiedni do zastosowań
zgodnie z VDI 6022

Termostat jednostopniowy TME 1
Typ TME 1
Nr kat. 1334
■ Zastosowanie
■ Wytrzymały elektroniczny ter−
mostat do zależnego od tem−
peratury załączania wentylato−
rów lub ogrzewania. Do insta−
lacji w wilgotnych, zakurzonych
pomieszczeniach. Montaż na−
tynkowy w każdym położeniu.

Higrostat wentylacyjny HY
Typ HY 3
Nr kat. 1359
■ Zastosowania
■ Elektromechaniczny regulator
wilgotności do włączania /
wyłączania wentylatorów (przy
typach 3~ sterowanie za poś−
rednictwem stycznika), co w
wyniku odpowiedniej wymiany
powietrza obniża wilgotność
w pomieszczeniu.
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■ Dane techniczne
Zakres pomiarowy
50 – 500 Pa
Histereza ∆p
20 Pa
Max. nadciśn. robocze
5 kPa
Obciążenie
230 V AC 1,5 (0,4) A
24 V DC 0,1 A
Temp. otoczenia.
−20 do +85 °C
Temp. przepływu
−20 do +85 °C
Wilgotność
0...50% r.F.,
bez kondensacji
Stopień ochrony
IP 54
Wymiary mm
ø 104, Gł. 58
Waga ok.
0,23 kg
Schemat podłącz. nr
SS−490

■ Działanie
Nastawialny styk zwierny/
rozwierny do nadzoru spadku
ciśnienia, a przez to do kon−
troli stopnia zabrudzenia filtra,
sprężu wentylatorów i pozio−
mów ciśnień w instalacjach
wentylacyjnych.

■ Dostawa
Kompletny zestaw do wbudo−
wania, składający się z:
– wyłącznika różnicy ciśnień DDS
– 4 śrub mocujących
– 2 podłączeń wężyków
– wężyka
ø 6 mm x 1,5 mm x 2000 mm
– szablonów do podłączeń
– konsoli montażowej + 3 śruby mocujące
– 3 zacisków śrubowych

■ Działanie
■ Jednostopniowy termostat ste−
rujący do bezpośredniego
załączania jednego lub kilku
wentylatorów.
■ Dzięki opcjonalnemu
podłączeniu nadaje się także
do sterowania ogrzewaniem.
■ Beznapięciowy styk
przełączający.

■ Opis
■ Zamknięta obudowa z jasno−
szarego, odpornego na udar
tworzywa sztucznego. Wpro−
wadzenie przewodu od spo−
du obudowy poprzez dławni−
ce PG 11.
■ Podłączenie do listwy zacisko−
wej po zdjęciu pokrywy obudo−
wy.

■ Opis
■ Higrostat o uniwersalnym zas−
tosowaniu w obudowie
z tworzywa w białym kolorze,
do montażu natynkowego.
■ Nastawianie wart. zadanej od
zewnątrz za pomocą pokrętła.

■ Nie nadaje się w przypadku
powietrza agresywnego lub
zawierającego kurz.
■ Czujnik z włókien poliamido−
wych.
■ Przez alternatywne podłącze−
nie stosowany także do na−
wilżania.

■ Dane techniczne
Napięcie
230 V~, 50/60 Hz.
Max. prąd (AC 3)
12 A
Zakres temperatur
0 do +50 °C
Histereza
+/− 0,8 K przy 20 °C
Klasa ochrony
II
Stopień ochrony
IP 54
Temp. otoczenia.
0 do +60 °C
Wymiary mm Szer. 82 x Wys. 80 x Gł. 75
Waga ok.
0,2 kg
Schemat podłącz. nr
SS−701
Przewód podłączeniowy NYM−O 4 x 1,5 mm2

■ Dane techniczne
Zakres roboczy
Wilgotność względna
30 bis 90 %
Histereza ok.
±6%
Napięcie max.
230 V~, 50/60 Hz
Obciążenie
3 A (ind.)
Temp. otoczenia
0 – 40 °C
Stopień ochrony
IP 20
Wymiary mm Szer. 76 x Wys. 76 x Gł. 34
Waga ok.
0,25 kg
Schemat podłącz. nr
SS−168.1

Regulator jakości powietrza
Czujnik przepływu
■ Działanie
■ Włączanie i wyłączanie jedne−
go lub więcej wentylat. w za−
leżności od jakości powietrza.
■ Wbudowany w urządzenie
czujnik reaguje na zawarte
w powietrzu tlenki gazów
i substancje zapachowe, jak
tlenek węgla, alkohol, formal−
dehyd, benzol, rozpuszczalniki,
metan, tytoń itp.

■ Dane techniczne
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz
Opóźnienie wyłączenia
1 – 10 Min.
Opóźnienie włączenia
ok. 5 sek.
Obciążenie
2 A (ind.)
Stopień ochrony
IP 30
Wymiary mm Szer. 125 x Wys. 65 x Gł. 30
Waga ok.
0,2 kg
Schemat podłącz. nr
SS−485.1

■ Możliwość nastawień
■ Włączenie przy przekroczeniu
nastawionej wartości zadanej
względnie podczas szybkiego
wzrostu zanieczyszczenia po−
wietrza.
■ Wyłączenie po nastawionym
czasie opóźnienia.
■ Kontrolka rodzaju pracy (auto−
matyczna / ręczna) i działania
wentylatora.
■ Przełącznik rodzaju pracy na
płycie czołowej.

■ Obudowa
Płaska obudowa ze szczelinami
wentylacyjnymi, z jasnoszarego
tworzywa sztucznego do mon−
tażu natynkowego.

Elektroniczny czujnik przepływu
Typ SWE
Nr kat. 0065
■ Zastosowanie
Do kontroli przepływu w rurze.
Do wyboru tryb pracy lub spoc−
zynku.
■ Działanie Czujnik przepływu
(połączony z urządzeniem
sterującym) mierzy przepływ i
porównuje z podaną wartością
zadaną. Nastawiana ona jest na
stronie frontowej urządzenia (w
zakresie 1–9 m/s).
Po osiągnięciu / przekroczeniu

wartości zadanej działa przekaź−
nik. Dwie diody LED pokazują
UN i stan przekaźnika.
Podłączenie wskaźnika zakłócenia
przez styki przekaźnika (1 styk
przełączający, beznapięciowy,
I max. prąd 5 A / AC 250 V).
■ Montaż
Urządzenie sterujące do wbu−
dowania w rozdzielnicy na szy−
nie 35 mm. Czujnik przepływu
z mocowaniem do wbudowania
w kanale / rurze, z przewodem
podłączeniowym do regulatora.

■ Dane techniczne
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz
Obciążenie
5 A (ind.) cos ϕ 0,4
Zakres nastaw
1−20 m/s
Temp. przepływu
I max. 60 °C
Temp. otoczenia
I max. 60 °C
Stopień ochrony
IP 20
Wymiary mm Szer. 35 x Wys. 90 x Gł. 66
Waga
ok. 0,4 kg
Schemat podłącz. nr
SS−689.1

Mechaniczny czujnik przepływu
Typ SWT
Nr kat. 0080
■ Zastosowanie
■ Mechaniczny czujnik przepływu
z nastawialną siłą zadziałania
do kontroli minimalnej prędkości
przepływu w rurach i kanałach
od wielkości znamionowej 315.

■ Działanie
■ Praca jako elektryczny styk
zwierny lub rozwierny.
■ Wyzwolenie sygnału przy prze−
kroczeniu krytycznej wartości
pędkości przepływu.
■ Minimalne nastawiane prędko−
ści przepływu:
– dolna ok. 1,5 m/sec.
– górna ok. 3 m/sec.
■ Montaż
Powinien być przeprowadzony
tak, by ciężar łopatki nie wpły−
wał na działanie sprężyny.

■ Dane techniczne
Napięcie
24−230 V AC, 50/60 Hz
Obciążenie
15 (8) A (ind.)
Temp. przepływającego pow. −40...+ 85 °C
Stopień ochrony
IP 65
Wymiary mm
– łopatki
Szer. 55, Dł. 175, Gł. 0,15
– obudowa Szer. 107 x Wys. 69 x Gł. 70
Waga
ok. 0,4 kg
Schemat podłącz. nr
SS−557.1

■ Działanie
■ W zależności od różnicy tem−
peratur pomiędzy obydwoma
czujnikami i temperatury za−
danej następuje bezstopniowa
regulacja obrotów 0 –100 %.
■ Czujniki temperatry są dostar−
czane z wyprowadzonym prze−
wodem (długość 1 x 10 m, do
montażu pod sufitem; długość
1 x 2 m, do montażu nad
podłogą).
■ Przy rosnącej różnicy tempera−
tur prędkość obrotowa wzrasta
proporcjonalnie, przy spadku
różnicy prędkość maleje.
■ Zakres proporcjonalny nasta−
wiany jest bezstopniowo od
1–10 K.

■ Dane techniczne
Napięcie
230 V, 1~, 50/60 Hz
Obciążenie max.
2,5 A (T 40 E)
Zakres regulacji
1 – 10 K
Stopień ochrony
IP 20
Wymiary mm Szer. 210 x Wys. 85 x Gł. 55
Waga ok.
0,7 kg
Schemat podłącz. nr
SS−438

Regulator jakości powietrza
Typ ACL
Nr kat. 0492
■ Zastosowanie
■ Elektroniczny regulator jakości
powietrza do sterowania:
– wentylatorami 1~ do I max. 1 A.
– wentylatorami 3~ za pośred−
nictwem stycznika.
■ Do instalacji wentylacyjnych
w pomieszczeniach konferencyj−
nych, restauracjach, sklepach,
zakładach produkcyjnych, po−
mieszczeniach mieszkalnych.

■ Wykonanie
Stabilne wykonanie z łopatką
ze stali nierdzewnej i elemen−
tami do mocowania na ścian−
ce zewnętrznej kanału.

Regulator różnicy temperatur
Typ EDTW
Nr kat. 1613
■ Zastosowanie i zalety
■ Elektroniczny, bezstopniowy
regulator różnicy temperatur
do podłączenia regulowanych
elektronicznie
– wentylatorów sufitowych oraz
– wszystkich wentylatorów 1~
■ Do ciągłej regulacji prędkości
obrotowej w zależności od
różnicy temperatur.
■ Przy zastosowaniu z wentyla−
torem sufitowym lub wentyla−
torem tłoczącym powietrze
z góry na dół oszczędza on
energię cieplną. Wyrównuje
różnicę temperatur pomiędzy
sufitem i podłogą.

■
■
■
■
■
■

Możliwość nastawień
Włącz / wyłącz (z kontrolką)
Automatyka / praca ręczna.
Zmiana kierunku obrotów.
Zakres proporcjonalny.
Praca letnia: jako ręczny re−
gulator prędkości obrotowej.
W zależności od typu wentyla−
tora może wystąpić buczenie
silnika.

■ Obudowa
Białe tworzywo sztuczne odpor−
ne na uderzenia, do montażu
na− i podtynkowego.
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Sterowanie wentylacją garaży LS
LS

■ Sterowanie wentylacją LS
■ Kompaktowe jednostki do stero−
wania urządzeniami wentylacyj−
nymi z dwoma wentylatorami.
■ Specjalnie przystosowane do
wymogów małych i średnich
garaży podziemnych oraz in−
nych zastosowań.
■ Łatwa obsługa.
■ Budowa ułatwiająca montaż
i serwis.
■ Obudowa z tworzywa sztuczne−
go z przeźroczystą pokrywą
i zamkiem cylindrycznym.
■ Dostawa gotowa do pracy.
■ Wskazówka
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami odnośnie garaży
(GaVo) i dyrektywą VDI 2053/1
należy stosować co najmniej
dwa wentylatory tej samej
wielkości, z których każdy za−
pewnia minimum 50 % wydaj−
ności całkowitej. Przy pracy
tylko jednego wentylatora i je−
go uszkodzeniu drugi musi się
włączyć automatycznie i za−
pewnić ok. 2/3 wydajności
całkowitej. Obydwa wentylato−
ry i sterowanie zasilane są
z różnych źródeł.
■ Program produkcyjny
Patrz tabela obok. Typy o więk−
szych mocach na zapytanie.

■ Opis działania
■ Ręczne lub automatyczne ste−
rowanie dwóch wentylatorów.
■ Podłączenie niskonapięciowe
dla zewnętrznego układu
ostrzegającego przed CO,
sterowania bramą lub centrali
ppoż. Do wyboru praca na
zmianę (styk 1 – 2) lub /
i jednoczesna (styk 3 – 4)
obu wentylatorów.
■ Kontrola przepływu poprzez
wyłącznik różnicy ciśnień (os−
przęt typ DDS, nr zam. 0445).
Jeśli nastawione ciśnienie nie
zostanie osiągnięte po 90 s
od startu, pojawia się meldu−
nek o zakłóceniu i przełącze−
niu na inny wentylator.
■ Beznapięciowe lub napięcio−
we meldowanie zakłócenia.
■ Ochrona silnika
■ Przy 400 V, 3~ przez dwa
wbudowane wyłączniki silniko−
we i urządzenia pełnej ochrony
silnika, do których podłączane
są termostyki wentylatorów.
■ Przy 230 V, 1~ przez dwa
wbudowane urządzenia pełnej
ochrony silnika, do których
podłączane są termostyki wen−
tylatora. Po zadziałaniu wyłą−
cznika wysyłany jest sygnał
o zakłóceniu, odblokowywany
w zależności od przyczyny
wyłącznikiem „tryb pracy“.
Typ

Nr kat.

■ Nastawienie / Sterowanie / Wskazania
Położenie Funkcja
„1“
Wentylator 1 włączony.
W przypadku zakłócenia następuje
przełączenie na wentylator 2.
„2“
Wentylator 2 włączony.
W przypadku zakłócenia następuje
przełączenie na wentylator 1.
„1 + 2“ Oba wentylatory włączone.
„1/2“
Wentylatory włączane na zmianę.
Tryb pracy
„Ręczna“ Wybrana kolejność wentylatorów
ustalana jest ręcznie na pokrętle.
„Auto“
Wybrana kolejność wentylatorów
sterowana jest zegarem.
„wył. / od− Instalacja jest wyłączona. Zakłócenie
blokować“ jest odblokowane i gaśnie lampka.
Zegar sterujący
Zegar włącza instalację zgodnie z nasta−
wieniem “wybór went.” w zaprogramo−
wanym czasie, czas min. 15 min.
Sterowanie prze−
Do sterowania przepustnic elektrycznych
pustnicami
poprzez 2 wyjścia 230 V:
„otwórz“ przepustnice otwiera się; po 30 s.
wentylator uruchamia się
„zamknij“ wyłączenie przyporz. wentylatora.
Sygnalizacja zakłócenia
a) przez miganie diody went. 1 i 2.
b) przez syrenę zewnętrzną.

■ Wybór
wentylatora

■

■

■

■

I max. moc silnika
2 x kW max.

Obszar wyzwalania
przy przeciąż. Ir A
(na silnik)

Podłączenie wg
schematu nr

Termostyki

703

Prąd przemienny 1~, 230 V, 50/60 Hz
LSW

0055

2 x 1,1

Prąd trójfazowy 3~, 400 V, 50/60 Hz
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LSD 009

0057

2 x 0,09

0,24 − 0,40

704

LSD 012

0058

2 x 0,12

0,40 − 0,60

704

LSD 025

0059

2 x 0,25

0,60 − 1,00

704

LSD 055

0060

2 x 0,55

1,00 − 1,60

704

LSD 080

0061

2 x 0,80

1,60 − 2,40

704

LSD 150

0062

2 x 1,50

2,40 − 4,00

704

LSD 250

0063

2 x 2,50

4,00 − 6,00

704

LSD 400

0064

2 x 4,00

6,00 − 10,00

704

■ Dane techniczne
Zegar sterujący
24 h
Czas załączenia
15 min.
Moc załączana Przepustnica
500 VA
Syrena
500 VA
Prąd załączany Przepustnica max. 2 A
Syrena
max. 2 A
Bezpiecznik
12 V 0,5 A
230 V 2 A
Wejścia przewodów
13 szt.
Temp. otoczenia
–10 do +40 °C
Stopień ochrony
IP 54
Wymiary mm – LSW Szer. 320 x Wys. 260 x Gł. 125
Wymiary mm – LSD.. Szer. 320 x Wys. 260 x Gł. 125
Montaż
pionowo
Waga ok.
3,8 kg

