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Regulátor otáček FS ovládá změnu 
otáček jednofázového motoru v 
závislosti na tlaku regulované tekutiny. 

 
Hlavní vlastnosti 
♦ Verze FSF má v připojovací svorkovnici již 

zabudován EMC filtr (proti elmg. rušení) 
♦ Vestavěný varistor -  ochrana proti 

špičkám napětí 
♦ Napětí 230 V 50 Hz 
♦ Jednoduché nastavení a montáž 
♦ Volba dvou způsobů funkce - min.otáčky, 

nebo nejnižší tlak 
♦ Regulace otáček ventilátoru přímo podle 

tlaku regulované tekutiny 
♦ Schválení podle VDE 
 

Technické údaje 
Napájení  230 V 50 Hz +15%  - 20% 
Jmenovitý proud  0,25 až 4 A 
Startovní proud   nejvýše 8 A 
Použitelnost   chladiva   
nevýbušná a nehořlavá CFC, HFC, HCFC 
Krytí   IP 64 se svorkovnicí 
Teplota okolí   -20 až +55 °C 
Teplota látky   -20 až +70 °C 
Hmotnost   0,3 kg (FSO) 

nebo 0,4 kg (FSF - s filtrem) 
 
Seřízení regulátoru 
Na spodní straně přístroje je pod malou 
umělohmotnou čepičkou seřizovací šroubek s 
vnitřním šestihranem. Čepička se vyjme 
pomocí malého šroubováku a klíčem 5/64", 
který je součástí každého přístroje lze 
nastavení změnit. 
Jedním otočením o 360° lze změnit seřízení - 
ve smyslu hodinových ručiček nastavení 
stoupá : 
pro FS* - 41 **  o 140 kPa 
pro FS* - 42 **  o 250 kPa 
Otáčet ve smyslu hodinových ručiček lze 
nejvýše o 3 celé otáčky, proti smyslu o 5 
otáček. 
 
Pozn.: * - F – s filtrem, O – bez filtru  
 **  - S vnitřní 7/16“ závit, K - kapilára 
 
 
 

Přehledně uvádí orientační počet celých otočení šroubku tabulka 
Kond. teplota    °C 15 20 25 30 35 40 45 50 

R22 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 nelze 
R134a -5 -4,5 -4 -3 -2 -1 0 +1 

 
FS* - 41 

R404A -2 -1 0 +1,5 +3 nelze   
R22 nelze -3 -2,5 -2 -1 -0,5 0 +1 FS* - 42 

R404A -3 -2 -1,5 -1 -,05 +0,5 +1 +2 
 
Po seřízení je možno zvolit způsob funkce regulátoru - na horní straně vedle svorek je malý ovladač s 
vnitřní drážkou, jehož otočením do polohy I lze zvolit režim nejnižších otáček - motor se rozbíhá vždy 
na 45% otáčky. Poloha 0 umožňuje nastavení STOP režimu – motor se rozeběhne až po dosažení 
dolní meze tlaku. 
 
Přehled typů 
Typ max. proud 

A 
rozsah 
MPa 

seřiditelnost 
MPa 

nastavení 
výrobce MPa 

zkušební připojení 

FS* - 41 ** 4 0,65 až 1,5 0,25 1,1 3,1 ** 
FS* - 42 ** 4 1,3 až 2,5 0,38 1,62 3,6 ** 

tlak MPa 

 
Bezpečnostní pokyny : 
Prostudujte si pozorně Návody, poškození chybnou montáží může způsobit následné škody 
Montovat pouze bez tlaku, zkontrolovat použité napětí sítě, připojovat bez napětí 
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Obr.1 Nastavení provozního tlaku   Obr.2 Volba režimu – STOP/min. otáčky 

   
Obr.3 Umístění regulátoru   Obr.4 Utahovací momenty Obr.5 Pájecí připojení 
 

 
 
Obr.6 Montáž svorkovnice   Obr.7 Připojení elektro třífázového motoru 

 
Obr. 8  Připojení elektro jednofázové
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