
NIV- REGULÁTOR OTÁ EK

Typ: NIV-2 Typ: NIV-3 až NIV-20
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NIV2 až NIV13 0-80-110-140-170-230 V
NIV20 0-80-100-120-140-170-230 V

Podle sm rnice pro nízké nap tí:
2006/95/EC sm rnice pro elektro-magnetickou
kompatibilitu 2004/108/EC

Ocel21,0 kg355255235430300NIV-20

Ocel15,3 kg255255185325300NIV-13

Ocel12,9 kg255255185325300NIV-10

Plast8,0 kg236183140305200NIV-7

Plast5,4 kg194155140255170NIV-5

Plast4,7 kg194155140255170NIV-3

Plast2,3 kg14098100205115NIV-2
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POKYNY PRO INSTALACI

Regulátor rychlosti otá ek pro motory s regulovatelným jednofázovým nap tím

Technická data
Nap tí: 230 VAC 50/60 Hz

Imax (A) Pojistka
NIV-2 2,2 FT-3,15 A
NIV-3 3,5 FT-5,0 A
NIV-5 5,0 FT-8,0 A
NIV-7 7,5 FT-10,0 A
NIV-10 10,0 FT-16,0 A
NIV-13 13,0 FT-20,0 A
NIV-20 20,0 FT-30,0 A

Pláš : R-ABS, UL94-V0, šedá barva, odstín RAL 7035 nebo ocelový plech (RAL 7032, povrchová úprava práškovou
polyesterovou barvou)
Doporu ená primární pojistka: p ibližn 1,5 x Itrafo, Max. teplota prost edí: 35 °C
Tyto transformátorové regulátory otá ek jsou založeny na principu regulace nap tí pomocí automatických
transformátor . Lze je používat pro motory s regulovatelným nap tím (230 V - 50/60 Hz) pro ovládání rychlosti
(ventilátor , erpadel atd.).

i volb regulátoru je d ležité znát spot ebu proudu na jednotlivých v tvích.
Instalace
Regulátory lze nainstalovat na rovný povrch. P ívod nap tí, motor(y) a uzemn ní zapojte podle schématu pomocí
kabel o správném pr ru.
Na stran sít je t eba nainstalovat bezpe nostní vypína s doporu enými p ed azenými pojistkami.
Standardní konfigurace je následující: 1: šedá: 110, 2: fialová: 140, 3: oranžová: 170, 4: hn dá: 190, 5: ervená: 230
V.
Výstupní nap tí lze p ekonfigurovat p epínáním kontakt na desce s tišt nými spoji.

Doprava a skladování
Vyvarujte se náraz a extrémních podmínek, skladování provád jte v p vodním obalu.
Záruka
Dva roky od data dodání proti vadám zhotovení. Jakékoliv úpravy nebo zm ny výrobku zbavují výrobce veškeré
zodpov dnosti.
Výrobce nenese žádnou zodpov dnost za jakékoliv chyby tisku nebo chyby v t chto údajích, a kdykoliv po datu jejich
publikování
mohou být provedeny úpravy nebo zlepšení výrobku.
Údržba
Za normálních podmínek regulátory nevyžadují žádnou údržbu. V p ípad zne išt ní je o ist te suchou nebo
navlh enou ut rkou.
V p ípad silného zne išt ní je o ist te neagresivním p ípravkem. Za t chto okolností je t eba regulátor odpojit od
sít .
Dbejte na to, aby se do regulátoru nedostaly žádné kapaliny. Regulátor op t p ipojte k síti až po jeho úplném

vysušení.
Ochrana motoru
Doporu uje se vždy nainstalovat p íslušné za ízení pro ochranu motoru.
Veškeré práce sm jí být provád ny pouze kvalifikovanými pracovníky za dodržování místních p edpis
a AŽ PO úplném odpojení regulátoru od sít . Pojistku nahrazujte výhradn pojistkou stejného typu a se stejnými

hodnotami.


