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Regulátor otáček FV ovládá změnu otáček 
motoru v závislosti na tlaku regulované 
tekutiny. 
. 
 
Vlastnosti 
• Regulace otáček přímo změnou tlaku media 
• Pro jednofázové motory do 8A  jmenovitého proudu 

a regulaci pomocí úpravy fází  napájecího proudu 
(triak) 

• Nastavitelné nejnižší otáčky 
• Snímač tlaku a regulátor jsou v jednom přístroji – 

kompaktní řešení 
• Krytí  IP 55 
• Jednoduchá montáž a seřízení  
• Snadná montáž i na provozovaná zařízení  
• Přehledná stupnice pro nastavení 
• EMV: pro splnění podmínek předpisů EU pro 

doplnit elektronický filtr – viz seznam příslušenství  
 

 

 
 FV142 

    

elektromagnetické rušení lze jako příslušenství 

Úvod 
Elektronický regulátor otáček řady FV je určen 
například k ovládání elektromotoru ventilátoru 
výměníku tepla v závislosti na tlaku uvnitř 
výměníku - typický příklad je vzduchem chlazený 
kondenzátor chladícího nebo klimatizačního 
zařízení. Je vhodný pro jednofázové motory, které 
mohou být podle doporučení výrobce regulovány 
změnou napětí ve vinutí. Za určitých podmínek jej 
lze použít i pro ovládání třífázových motorů, které 
jsou schopny regulace upraveným zapojením. Pro 
splnění požadavků na elektromagnetickou 
kompatibilitu je možno doplnit regulátor 
elektronickým  filtrem FV-EMC 10, který splňuje 
nařízení norem EN55022, EN50081 a EN50082 a 
předpisu 89/336/EC. 

 
Použití regulace otáček ventilátoru u vzduchem 
chlazeného kondenzátoru přináší řadu výhod : 
♦ Kondenzační tlak může být během celého roku 

udržován na vhodné výši, nezbytné pro 
správnou funkci termostatického expanzního 
ventilu a tím i optimálního využití výparníku v 
různých podmínkách 

♦ Udržováním kondenzačního tlaku na vhodné 
výši přináší i lepší provozní podmínky 
kompresoru a tím zároveň energeticky výhodný 
provoz. 

• Hlučnost zařízení lze upravit vyloučením 
cyklace zapínání a vypínání ventilátoru, která je 
nahrazena plynulou změnou otáček 
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Funkce  
Princip funkce FV142 lze nejlépe popsat přímo na jednotlivých 
způsobech :  Nejvyšší otáčky, Proporcionální pásmo  a 
Nejnižší otáčky (závisí na výši snímaného tlaku) – viz 
obrázky. 
Při dosažení horní nastavené meze dodává FV 142 konstantní 
napětí, při kterém motor pracuje na nejvyšší otáčky.  
Uvnitř proporcionálního pásma leží provozní napětí – mezi 
horní a dolní mezí, přičemž je nejnižší dosažitelná úroveň ca. 
45% hodnoty napájecího napětí. 
Podle snímaného tlaku se otáčky motoru mění mezi 
nastavenými mezemi. 
 

Nezávisle na nastavení výrobce umožňujícím provoz  
s nejvyššími otáčkami lze nastavit podle typu FV jiné hodnoty. 
Pásmo proporcionality závisí na typu – buď ca. 250 do 400 
kPa (FV142-T22) nebo 350 až  500 kPa (FV142-T30). 
Nejnižší otáčky jsou automaticky stanoveny nastavením 
nejvyšších a odpovídajícím pásmem proporcionality.  
Pro motory jejichž přípustné nejnižší otáčky jsou přes 45% 
jmenovitých, lze na FV 142 nastavit zvláštní dolní mez  (např.   
60% jmenovitých ). V takovém případě se sníží i pracovní 
rozsah regulátoru na odpovídající hodnoty – např.  60 - 100%. 
Tyto přístroje s vlastní hysterezí pracují tak, že se otáčky mění 
až při znatelné změně tlaku. To způsobuje i omezení 
krátkodobých pulzací otáček. 

 nastavení FV142-T22 

2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 

230 

105 

proporcionální  
pásmo ca. 370 kPa 

hystereze 

 výrobce  1,9 MPa 

min. otáčky 

max. otáčky 

tlak 
(MPa) 

výstupní 
napětí Volt 

 
 
 nastavení FV142-T30 

2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 

230 

105 

propor. pásmo 
ca. 450 kPa 

hystereze 

výrobce :  2,4 MPa 

min. otáčky 

max. otáčky 

tlak 
(MPa) 

výstupní  
napětí Volt 

 

“STEINMETZOVO ZAPOJENÍ  3-fázových motorů ” 
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Některé třífázové motory  (220-240∆/380-420Υ/3/50) mohou 
být  provozovány jako jednofázové (viz obr. 1-2) a ovládány 
FV 142  při použití provozního kondenzátoru. Protože má 
takové zapojení vliv na výkonové vlastnosti motoru, je důležité 
konzultovat zapojení s výrobcem elektromotoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje

Velikost kondenzátoru lze stanovit ze vztahu  : 
Cb ≅ 65µF x PNE/1 kW 
(PNE = příkon  při  230 VAC, jednofázovém) 
 

 
obr. 1 (Υ-zapojení)  obr. 2 (∆-zapojení) 
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Provozní napětí 
proud  

230V/AC   +15%, -20% 
0,5  až  8 A 

 materiál krytu  PC 

 použitelnost pro   (H)FKW, HFCKW, FCKW 
 (nelze pro hořlavá chladiva) 

 FV 142  s filtrem FV-EMC 10 
vyhovuje předpisům 

EN 55022, EN 50081, EN 50082 
EG-předpisy   
89/336/EG 

 krytí (IEC 529/DIN 40050)  IP 55     hmotnost ca. 0,8 kg 
 rozsah teplot 
    skladování a přeprava 
    okolí  
    pracovní látky  

 
 -20 °C až  55 °C 
 -20 °C až  55 °C 
 -20 °C až  70°C 

 

Přehled provedení 
 

Typ 
 

objednací 
číslo 

rozsah 
 

(MPa) 

pásmo    
 PB 

(kPa) 

nastavení 
výrobce 
(MPa) 

max. 
zkušební  

(MPa) 

max. 
provozní 

(A) 

připojení tlaku 

FV 142-T22 A 0712184      A 
FV 142-T22 U 0713447 0,6 ... 2,2 ∼ 250 - 400 1,9 3,0 8,0 U 
FV 142-T22 X 0713448      X 
FV 142-T30 A 0712185      A 
FV 142-T30 U 0713449 1,0 ... 3,0 ∼ 350 - 500 2,4 3,5 8,0 U 
FV 142-T30 X 0713450      X 

Balení  
• Kusové se seřizovacím kolečkem  

Příslušenství 
• Elektronický filtr  FV EMC-10  objednací číslo .: 0713880 
• Zarážka pro blokování neoprávněné manipulace  H 124-088  objednací číslo.: 0136770 

Rozměry 
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138 
125 

51 
16 

94 

15 

62 

4,5 mm / 
délka 28 mm 

60 

165 

Pg  13,5 

1 
28 

55 

připojení tlaku A  

Připojení tlaku  
A: 7/16”-20 UNF vnější závit, ¼” SAE 
U: 6mm Cu trubička délky  80 mm pro pájení 
X: ¼” Cu trubička délky  80 mm pro pájení 

 

 

 

 
ALCO CONTROLS nezodpovídá za chybný text 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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