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Regulátor otáček FV142 ovládá změnu otáček jednofázového motoru v závislosti na 
tlaku regulované tekutiny. 
Hlavní vlastnosti 
♦ Napětí 230 V 50 Hz 
♦ Jednoduché nastavení a montáž 
♦ Regulace je prováděna pomocí triaku 
♦ Regulace otáček ventilátoru přímo podle 

tlaku regulované tekutiny 
♦ Schválení podle VDE 
Technické údaje 
Napájení   230 V 50 Hz +15% - 20% 
Jmenovitý proud 8 A 
Použitelnost chladiva   nevýbušná a 

nehořlavá CFC, HFC, 
HCFC 

Zkušební přetlak 3 MPa -FV142-T22 
 3,5 MPA – FV142-T30 

Krytí   IP 55 se svorkovnicí 
Teplota okolí  -20 až +55 °C 
Teplota látky  -20 až +70 °C 
Hmotnost  0,4 kg  

 
 

!   bezpečnostní pokyny:  
• Prostudujte pečlivě návod. Chybné použití může způsobit vážné poruchy zařízení i poranění 

osob.  
• Montáž smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací a zkušeností   
• Před otevřením jakékoliv části okruhu je nutno vnitřní tlak vyrovnat s atmosférickým  - 

chladivo nelze vypouštět do atmosféry 
• Je nutno zkontrolovat elektrické parametry připojované sítě s údaji na štítku regulátoru.  

Montáž nesmí být prováděna pod napětím. 
• Nikdy se nesmí překročit zkušební přetlak 
• Teploty se musí pohybovat v předepsaném rozmezí  
• Nepoužívejte jiné než schválené pracovní látky – nevyjmenovaná chladiva musí být 

konzultována s výrobcem. Změna pracovní látky může mít důsledek v zařazení výrobku do 
jiné výrobkové skupiny s odpovídajícím zařazením v souladu s předpisy EU o tlakových 
zařízeních – PED 97/23/EC 

Při montáži zařízení s vážně kontaminovanými provozními látkami je nutno se vyvarovat nadýchání 
par zplodin a i přímého kontaktu  látek s pokožkou, neboť může dojít ke zdravotnímu poškození 
 
Seřízení regulátoru 
Před započetím seřízení odpojte ovládaný motor. Nastavení, které provedl výrobce lze změnit 
otáčením kolečka na horní straně regulátoru FV142. Otáčení ve směru hodinových ručiček snižuje 
hodnotu tlaku - ukazatel na stupnici udává přibližně nastavení a k tomu příslušné proporcionální 
pásmo nastavení. Otáčením proti směru hodinových ručiček se řídící tlak zvyšuje. Výrobce nastavuje 
nejnižší otáčky motoru na úrovni ca 45% celého rozsahu otáček. Otáčením pojistného šroubu ve 
smyslu hodinových ručiček - viz obr. 1 (vrchní šroub) - lze minimální otáčky zvýšit, je-li to pro správnou 
funkci zařízení nezbytné. Jedna otáčka seřizovacího šroubu odpovídá: 

u typu T22 změnu o ca. 120  kPa 
u typu T30 změnu o ca. 140  kPa 

Po nastavení požadovaných tlaků je nutno nastavení zajistit pomocí kontramatky - spodní 
šroub. Přesné nastavení je doporučeno provádět s manometrem. 
Při vyšším tlaku, než je nastaven běží motor na nejvyšší otáčky, které však nedosahují otáček bez 
FV142. 
Montáž :  FV 142 se montuje na svislou plochu 
Na přání lze dodat montážní konzoly (H124g127 / objednací číslo : 0714 43) 
Připojení tlaku : viz obr. 2 a 3 
Pro ovládání FV142 se doporučuje montovat připojení do kapalinové části chladicího okruhu. 
Nepřipojovat do výtlaku kompresoru (viz obr. 2)! 
A: 7/16“-UNF, 1/4SAE: utahovací moment max.15 Nm na matici B6. 
U a X (6mm, ¼“- pájecí): při pájení je doporučeno chladit připojení a nepřekročit povolenou teplotu 
ohřevu snímací části FV 142 ≤  70° C (obr. 3) 
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Elektrické připojení : (viz obr.. 4 a 5) 
Používejte správné rozměry a typy vodičů, které musí být pro napájení motoru. 
Poznámka : dodržujte veškerá ustanovení platných předpisů elektro pro práci s elektrickým 
zařízením nízkého napětí. 
Pro jištění používejte vhodné prvky – jističe (3), stykače, kondenzátory (Cb), doporučené výrobcem 
motoru ventilátoru, nebo jiného ovládaného motoru 
- jednofázové motory : viz obr. 4 
- třífázové motory s ∆ - Υ- Steinmetzovo zapojení : viz obr. 5 
 
Elektromagnetická kompatibilita: 
Na přání lze doobjednat elektronický filtr FV EMC-10 (obj.číslo. 0713880), který splňuje normy EU 
číslo 89/336/EC 
 

obr.1  obr.2  

1 – kondenzátor 
2 – sběrač chladiva 
3 – ventilátor 
4 – výparník 
 

obr.3 max 70 °C      obr. 4  
 

obr.5  


