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FSE 
Regulátor otáček 

Technické údaje 

 
Elektronický modul FSE řídí otáčky ventilátoru kondenzátoru 
v běžném chladícím zařízení nebo v klimatizaci. Vysílá ovládací 
signál 0…10V odpovídající kondenzačnímu tlaku. Signál z FSE je 
dále zpracován vhodným regulátorem, nebo přímo EC motorem. 
Vlastnosti 

 Použitelný v kombinaci s motory EC (elektronicky komutované) 
nebo regulátory, které používají povel 0…10V v závislosti na 
kondenzačním tlaku 

 Šetří energii díky dokonalejšímu chlazení 

 Snižuje hlučnost ventilátoru při nižší teplotě okolí 

 Zvyšuje celkové výkonové vlastnosti systému 

 Vhodný pro jakýkoliv EC motor 

 Jednoduchá montáž díky výrobcem připravenému připojení 
elektro přímo k motoru EC 

 Krytí IP65 pro venkovní použití s PG9 a těsněním 

 Značení CE (EMC, LVD) 
Na přání 

 Propojovací kabely PS3 různé délky se svorkovnicí PG9 

 Svorkovnice PG9 bez kabelu 

 
 

FSE 
Řídící modul 

 
Úvod 
Snímač tlaku FSE je určen pro řízení otáček EC motoru 
ventilátoru v závislosti na kondenzačním tlaku. Modul 
FSE může také ovládat jiný přístroj, který požaduje řídící 
signál 0…10 V, například ALCO FSP. FSE lze využít u 
kondenzátorů klimatizačních nebo chladících zařízení. 

 
Použití proměnlivých otáček ventilátoru nabízí řadu 
výhod (viz obr): 

Kondenzační tlak může být udržován na hodnotě, která 
odpovídá správné činnosti vstřikovacího ventilu a tím i 
vhodnému objemovému průtoku chladiva systémem. To 
udržuje požadovaný chladící výkon. 
V porovnání s řízením ventilátoru start/stop při nižších 
teplotách okolí udržuje plynulé řízení stálý nejnižší 
možný tlak v kondenzátoru – viz dále. To zvyšuje 
hodnotu chladícího faktoru a šetří energii, přičemž 
zároveň udržuje i stálejší vypařovací tlak a tím zvyšuje i 
celkovou účinnost soustavy. 
Hladina hluku motoru může být snižována s ohledem na 
odstranění cyklování opakovaných zastavování a 
spouštění ventilátoru. 
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FSE 
Regulátor otáček 

Technické údaje 

Způsob provozu 
Spolupráce FSE s EC motorem je zřejmá z obrázku 
okruhu a z diagramu popisujícího změnu otáček 
v závislosti na tlaku regulovaného media – chladiva. 
Křivka se šipkou vzhůru je způsob zvyšování otáček při 
vzestupu tlaku, šipka dolů popisuje děj při poklesu tlaku. 
Vestavěná hystereze zajišťuje, aby elektromotor – 
ventilátor necykloval. Při určitém tlaku se motor zastaví a 
při vzestupu o ca 100 kPa nad vypínací tlak se opět 
rozeběhne. Krátký rozběhový pulz pomáhá rozběhu 
motoru – k překonání třecích a setrvačných sil.  
Rozsah měnících se otáček je dán typem FSE a 
odpovídá rozsahu tlaků zhruba: 
FSE-41  250 kPa 
FSE-42  380 kPa 
FSE-43  460 kPa 
Nejnižší tlak je dán odečtením rozsahu od nejvyššího 
tlaku, který se nastavuje přímo na FSE. 
Elektromagnetická kompatibilita 
Přístroje FSE mají schválení CE a odpovídají předpisům 
EC 89/336/EEC pokud jsou správně používány 
v souladu s návody. Elektromagnetická kompatibilita se 
na FSE nevztahuje. 
 

 

 
nebo napěťový vstup 0…10V 

 

 
 
Motor 
Vlastnosti motoru ovládaného regulátorem FSE musí 
odpovídat přijímanému signálu 0 – 10V. Je proto důležité 
vždy se ujistit, že regulovaný motor je pro daný způsob změny 
otáček vhodný a že je vhodně jištěn proti přehřátí. Pokud je 
modul FSE použit pro řízení otáček běžného motoru 
prostřednictvím vhodného regulátoru, musí motor vyhovovat 
vlastnostem použitého regulátoru. 

Přehled snímacích modulů FSE 

typ objednací 
číslo 

chladivo rozsah 
nastavení 

vypínací tlak 
(MPa) 

vypínací tlak 
nastaven 
výrobcem 

(MPa) 

zkušební 
přetlak 

 
(MPa) 

připojení tlaku hmotnost 
 

(g) 

FSE-01S 804 701 R134a 0,4 – 1,25 0,78 3,0 

7/16“-20UNF 
vnitřní 

125 

FSE-42S 804 706 
R22, R407A, R407C 
R407F,R404A,R507 

1 – 2,1 1,55 3,6 125 

FSE-03S 804 711 R410A 1,2 – 2,8 2,04 4,8 150 
Vypínací tlak je tlak, při kterém se ventilátor zastaví – levý dolní roh diagramu (vypnuto)  
 

Přehled připojovacích vodičů propojení s FSE 

teplotní rozsah -25 až +80°C / bez UL  
délka (m) hmotnost (g) 

typ objednací číslo 

PS3-N15 804 580 1,5 80 

PS3-N30 804 581 3,0 130 

PS3-N60 804 582 6,0 220 

 
Způsob značení modulu FSE 

F S E - 0 1 S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

řada 

0 = běžné provedení 
C = zákaznická verze 

rozsah nastavení * 
1 =  0,4 … 1,25 MPa  (výrobce 0,78 MPa) 
2 =  1 ……2,1   MPa  (výrobce 1,55 MPa) 
3 =  1,2….2,8   MPa  (výrobce 2,04 MPa) 
* vypínací tlak pro zastavení ventilátoru / 
dolní hranice pásma proporcionality 

připojení tlaku 
S = 7/16“-20UNF vnitřní 
A = 7/16“-20UNF vnější  
K = kapilára 1m s maticí  
       7/16“-20UNF 
U = Cu 6 mm trubička 
X = ¼“ Cu trubička 
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Technické údaje FSE 

napájení 10V z motoru EC 
připojení tlaku 
FSE-01S a FSE-02S 
FSE-03S 

vnitřní závit 
bronz 
nerez 

provozní proud 
výstup  0 ….10 V ss 

max 1 A nejvyšší provozní přetlak 
FSE-01_ : 2,7 MPa 
FSE-02_ : 3,2 MPa 
FSE-03_ : 4,3 MPa 

použitelné pro 
HFC, HCFC, POE syntetická 
i minerální maziva 

rozsah teplot 
skladování a přeprava 
provoz 

-30 až +70 °C 
-20 až +65 °C 

ROHS odpovídá rozsah vlhkosti 0 až 80% bez kondenzace 

krytí IP65 s PS3-N* materiál obalu PA 

UL schválení E355325 

CE odvozeno od 
   LVD 
   PED 
   EMC 

není vyžadováno 

Rozměry (mm) 

ALCO CONTROLS nezodpovídá za chybné výtisky zejména v části technických údajů. Veškeré údaje uvedené v dokumentaci 
podléhají změnám, které mohou být prováděny bez předchozího upozornění. Publikovaná data odpovídají znalostem výrobce v době 
zpracování. Výrobce předpokládá, že s dokumentací a s výrobky budou pracovat osoby s odpovídající  vzděláním a zkušenostmi. Za 
nesprávné pochopení a použití nepřebírá ALCO Controls zodpovědnost. 
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