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FSY 
Elektronické řízení otáček 

Technické údaje 

Elektronický regulátor otáček FSY ovládá změnu 
otáček motoru v závislosti na tlaku regulované 
tekutiny. FSY spolu s připojovacím kabelem FSF-
N/L** obsahujícím i ruchový filtr splňuje požadavky 
na elektromagnetickou kompatibilitu dle EC 
89/336/EC. 
 
Hlavní přednosti 
♦ Přímé ovládání tlakem 
♦ Vysokonapěťový triak (800V) 
♦ Vestavěná  ochrana proti špičkám napětí 
♦ Kompaktní provedení vč. kabelu s EMC filtrem a 

konektorem EN 175301-803 
♦ Svorkovnice nastavitelná ve více polohách 
♦ Těsnění je součástí svorkovnice 
♦ Schválení podle VDE a UL 
♦ Pro všechna běžná chladiva včetně R410A  

 

FSY včetně kabelu s filtrem FSF-N/L** 
Úvod 
Elektronický regulátor otáček FSY 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 nutno používat 
originál kabel FSF-* opatřený vestavěným filtrem, který 
splňuje nařízení norem EN55014-1 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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FSY 
Elektronické řízení otáček 

Technické údaje 

Popis funkce 
Průběh ovládacího cyklu FSY lze rozdělit na 3 oblasti : 
nejvyšší a nejnižší otáčky a proměnlivé otáčky. 
Nejvyšší otáčky jsou dosaženy při stoupnutí měřeného 
tlaku nad jeho seřízenou hodnotu. Výstupní napětí 
odpovídá 99% napájecího napětí a je stálé. 
V pásmu měnících se otáček odpovídají otáčky 
seřízenému tlaku a mění se od zhruba 50 % jmenovitých 
do 99%, což je dosažitelné maximum. Podíl odpovídá 
zároveň změněnému napájecímu napětí regulovaného 
přístrojem. To znamená, že při poklesu tlaku v systému 
klesají otáčky motoru až do ca 50 % jmenovitých tak, aby 
byl tlak v systému zachován. 
Nejnižší otáčky jsou dosaženy při poklesu tlaku pod 
seřízený rozsah. Při dalším poklesu tlaku přístroj motor 
vypne - viz obr.1. Opětný start motoru je možný až po 
vzestupu tlaku o 70 kPa nad nastavenou hodnotu, aby 
nedocházelo k cyklování motoru. 

Rozsah měnících se otáček je dán typem FSY a 
odpovídá rozsahu tlaků zhruba : 
FSY-41  250 kPa 
FSY-42  380 kPa 
FSY-43  460 kPa 
Nejnižší tlak je dán odečtením rozsahu od nejvyššího 
tlaku, který se nastavuje přímo na FSY. 

Elektromagnetická kompatibilita 
Regulátory FSY v kombinaci s vodičem s filtrem FSF-** 
splňují požadavky předpisu 89/336/EEC a jsou 
označovány značkou CE. Platnost je zachována pouze 
v případě správné montáže. Je nutné si uvědomit, že při 

použití dvou a více prvků, které samostatně vyhovují 
předpisům nemusí celek požadavky splňovat. Přístroje 
FSY byly zkoušeny na rušení v souladu s přepisem EN 
55014-1:2000. 

Motor 
Vlastnosti motorů, které jsou ovládány regulátorem FSY 
se mohou lišit. Důležitý prvek je poměr mezi startovním a 
provozním proudem. Zejména v chladném období může 
docházet k častým startům. Některé motory mají při 
snížených otáčkách vyšší spotřebu proudu, než by 
odpovídalo zatížení. Je proto vhodné takové provozní 
stavy zjistit předem z příslušné dokumentace výrobce 
motoru. 
 

 
 
Přehled provedení  
typ obj.číslo rozsah tlaků 

MPa 
nastavení 

MPa 
max.provozní 

přetlak 
zkušební 
přetlak 

připojení 
viz obr. 

FSY-41S 0 715 533 0,4 – 1,25 0,8 2,7 3,0 7/16“-20UNF vnitřní 
FSY-42S 0 715 534 7/16“-20UNF vnitřní 
FSY-42U 0 715 535 trubička 6 mm – 80 mm 
FSY-42X 0 715 536 

 
0,92 – 2,12 

 
1,5 

 
3,2 

 
3,6 

trubička ¼“ – 80 mm 
FSY-43S 0 715 537 7/16“-20UNF vnitřní 
FSY-43U 0 715 538 trubička 6 mm – 80 mm 
FSY-43X 0 715 539 

 
1,24 – 2,84 

 
2,18 

 

 
4,3 

 
4,8 

 trubička ¼“ – 80 mm 
 
Přehled připojovacích vodičů se svorkovnicemi    vícepolohová svorkovnice FSF-* 
typ obj.číslo rozsah teplot délka vodiče 
FSF-N15 804 640 1,5 m 
FSF-N30 804 641 3,0 m 
FSF-N60 804 642 

 
-25/+80 °C 

6,0 m 
FSF-L15 804 643 -50/+80 °C 1,5 m 
 
• 1 balení obsahuje 20 ks 
• měděné těsnění jako balení 100 ks obj.číslo 803780 
• připojovací kabel bez filtru pro OEM – verze FSO-N**  obj.číslo 801012 

nesplňující požadavky předpisu 89/336/EC 
 
Příklad objednávky 
FSY-42S regulátor s klíčem pro nastavování obj.číslo 0715534 
FSF-N15 vodič 1,5 m s ruchovým filtrem ve svorkovnici obj.číslo 804640 
 
 
 
 
 



 

FSY_35028_R07     Alfaco s.r.o. 465 473 005-6    alfaco@chocen.cz   www.alfaco.cz                3/4 20.4.2007 

FSY 
Elektronické řízení otáček 

Technické údaje 

 
Technické údaje 
napájení 
jmenovitý proud 
startovní proud 

230V st +15% -20% 
0,5 až 4 (3) A viz graf 
max. 8A /5 sec 

 rozsah 1 : 0,65 – 1,5 MPa 
 oba směry          120 kPa 

 rozsah 2 :  1,3 – 2,5 MPa 
 oba směry          250 kPa 

rozsah teplot 
skladování 
okolí při provozu 
provozní látka 

 
-30 až +70 °C 
-20 až +55 °C       viz graf 
-20 až +70 °C 

 

 
 
změna tlaku na otáčku 
seřizovacího šroubu 

rozsah 3 :  1,7 – 3,3 MPa 
 oba směry          330 kPa 

 
krytí 

 
IP 65 
s připojením výrobce 

  
 
hmotnost              kg 

0,12                  FSY 41, 42 
0,15                  FSY 43 
0,14                  FSF-N15 
0,20                  FSF-N30 
0,33                  FSF-N60 

použitelnost pro HFC,HCFC  materiál tělesa PC a PA 
 

 
 
Způsob značení 

F S Y - 4 1 S
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka : jmenovitý tlak je tlak vypínací nastavený výrobcem 
 
Schéma zapojení elektro 
 

 
 

1 – modrý, 2 – hnědý, 3 – pojistka 4A 
 
 
 

max.proud 4A 

typová řada 
tlakové připojení 
S = 7/16“-20UNF vnitřní  
U = trubička 6 mm – 80 mm délky 
X = trubička ¼“ - 80 mm délky 

tlakový rozsah       MPa 
1 = 0,4/1,25      jmen. 0,8 
2 = 0,92/2,12    jmen. 1,5 
3 = 1,24/2,84    jmen. 2,18 
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FSY 
Elektronické řízení otáček 

Technické údaje 

Třífázové zapojení 
Za určitých okolností je možné použít jednofázový regulátor i v jedné fázi pro třífázové motory zapojené v Y nebo D s 
pomocným kondenzátorem ve  zbývajících fázích (220-240Δ/380-440Y/3/50). Elektrické zapojení (Steinmetzovo schéma) 
se liší a vhodný kondenzátor je nutno stanovit jako násobek příkonu motoru : 
 
Cb ≅ 65 x Ne    ( μF )  Ne  .. příkon jednofázového motoru kW 
 
Možnost použití takového řešení a velikost kondenzátoru je nutno potvrdit výrobcem motoru. 
 

 
    zapojení Y     zapojení Δ 
 
Rozměry 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornění : 
ALCO CONTROLS neodpovídá za chybné údaje v dokumentaci. Údaje uvedené v typovém listě podléhají změnám a jsou platné v době 
vydání. Změny nejsou zpětně do již vydaných materiálů promítány - jsou vydávány nové podklady.  Podklady slouží pouze osobám s 
potřebnou odbornou kvalifikací, které je používají na vlastní zodpovědnost. ALCO CONTROLS neručí za nesprávné použití ani za následné 
škody, které nesprávným použitím vzniknou. Rovněž tak nezodpovídá za úrazy vzniklé neodbornou manipulací se zařízením. 
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