
Regulátory otáček RS 

Regulátory otáček jsou vhodné použít tam, kde chceme regulovat množství odvětrávaného vzduchu z 
místností. 

 

Regulátor otáček je určen pro řízení otáček u ventilátorů a pro 
regulaci jednofázových motorů. Na jeden regulátor je možno 
připojit více ventilátorů, pokud celkový proud nepřekročí 
maximální proud regulátoru. Tělo regulátoru je vyrobeno z hmoty 
ABS v bílé barvě a přední panel z tvrzeného skla. Regulátor je 
vyroben pro umístění pod omítku do instalační krabice. Rychlost 
otáček závisí na regulaci jejich napájecího napětí od 100 - 240V. 
Regulátor má vysokou přesnost řízení. Nastavená rychlost je 
zobrazena úrovní na LED displeji. 

materiál: plast (ABS), tvrzené sklo 
barva: bílá 
max. teplota: 45°C 
rozměry: 86 x 86 x 33(11) mm 
označení: SRS-1 
krytí: IP 30 
objednací kód: SRS-1 (9912) 

 

Regulátor otáček je určen pro modulační řízení otáček u ventilátorů do 
výkonu 300W (1,5 A). Na jeden regulátor je možno připojit více 
ventilátorů paralelně, pokud celková kapacita ventilátorů nepřesáhne 
300 W. Regulátor je opatřen vyměnitelnou pojistku. Tělo regulátoru je 
vyrobeno z hmoty ABS v bílé barvě. Regulátor je vyroben pro umístění 
pod omítku (do běžné krabičky, není součástí balení). Určen pro udržení 
a regulování otáček všech jednofázových motorů. Rychlost otáček závisí 
na regulaci jejich napájecího napětí od 60 - 230V. 

materiál: plast (ABS) 
barva: bílá 
max. teplota: 40°C 
rozměry: 95 x 85 x 60 mm 
označení: RS-1-300 
krytí: IP 40 
objednací kód: RS-1-300 (9905) 

 

Regulátor otáček je určen pro modulační řízení otáček u ventilátorů do 
výkonu 400W (1,8 A). Na jeden regulátor je možno připojit více 
ventilátorů paralelně, pokud celková kapacita ventilátorů nepřesáhne 
400 W. Regulátor je opatřen vyměnitelnou pojistku. Tělo regulátoru je 
vyrobeno z hmoty ABS v bílé barvě. Regulátor je vyroben pro umístění 
pod omítku (do běžné krabičky, je součástí balení). Určen pro udržení a 
regulování otáček všech jednofázových motorů. Rychlost otáček závisí 
na regulaci jejich napájecího napětí od 60 - 230V. 

materiál: plast (ABS) 
barva: bílá 
max. teplota: 40°C 
rozměry: 78 x 78 x 63 mm 
označení: RS-1-400 
krytí: IP 40 
objednací kód: RS-1-400 (90298) 

 

Technická data (RS-1-300, RS-1-400 ) 

Model 
Napětí při 
50 Hz (V) 

Jmenovitý 
proud (A) 

Rozměry 
DxŠxV (mm) 

Max. 
teplota 

(°C) 
Krytí 

Váha 
(kg) 

RS-1-300 1-230 1,5 95x85x60 40 IP 40 0,11 

RS-1-400 1-230 1,8 78x78x63 40 IP 40 0,11 

 


