Automatické regulátory otáčiek ventilátora - cenník
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1.1.2011

Automatika RT-10 BASIC
Regulátor otáčiek RT10-BASIC je určený k presnému, plynulému regulovaniu otáčok rôznych typov ventilátorov riadených napätím. Výkonným prvkom je
triak. Je v ponuke najjednoduchším modelom, doplňujúcim ponuku automatických regulátorov, o nie drahý výrobok pre menej náročných zákazníkov. Úroveň
otáčok je zobrazená na riadiacom panely. Pracovný stav (počet otáčok) je signalizovaný svitom kontroliek. Nárast počtu otáčok motora je signalizovaný
kmitočtom svetelných impulzov – od krátkych do stále dlhších a v koncovej fáze do stáleho svitu. Tým istým spôsobom je zobrazované zvyšovanie
následných úrovní otáčok ventilátora až po maximálnu úroveň. V pracovnom režime je možná aj plynulá zmena rozsahu – od 10 do 100% maximálnej
rýchlosti otáčania. Servisný režim regulátora slúži k donastaveniu parametrov použitého motora. Má to kľúčový význam v prípade ventilátora s motorom
staršieho typu ( označených symbolom RV)

Cena s DPH:

44,01 €

Automatika RT – 03 ARO
Mikroprocesorový regulátor otáčiek RT-03C ARO meria teplotu vo výmenníkovej komore krbového ventilátora, nastavuje otáčky ventilátora a riadi prietok
teplého vzduchu. Regulácia sa vykonáva v dvoch režimoch: ručnom alebo automatickom. V ručnom režime sa rýchlosti otáčiek ventilátora nastavujú v stupnici
do 0 – 10. Teplotné pomery nemajú vplyv na zmenu otáčiek motora. V automatickom režime sú otáčky ventilátora regulované automaticky v závislosti na
nameranej teplote. Po prekročení teploty 40˚C sa ventilátor zapína s minimálnou rýchlosťou otáčania. Zároveň so zvyšovaním teploty narastá proporciálne aj
počet otáčiek, dosahujúce maximum pri teplote 80˚C. V automatickom režime sú na displeji zobrazované priebežné odpočty teploty. Rozsah práce regulátora
je možné nastaviť v servisnom režime na špecifické požiadavky použitého motora ventilátora, reguláciou minimálnych a maximálnych otáčiek. Nastavené
parametre sú uložené v pamäti a po zapnutí, alebo obnovení napájania siete sú automaticky obnovené. Regulátor má zvukový alarm upozorňujúci na
poškodenie čidla teploty, alebo jeho nesprávne pripojenie.

Cena s DPH:

78,55 €

Automatika RT – 05 JACUS
Automatický systém JACUS RT-05 je viacfunkčným zariadením. Esteticky prevedená riadiaca jednotka s LCD displejom sa umiestni do ľubovoľnej miestnosti,
v ktorej bude najviac vierohodné meranie vnútornej teploty. Pracovný modul, nevelká krabička s teplotným čidlom sa montuje bezprostredne pri ventilátore.
RT-05 Môže byť využívaný ako regulátor ventilátora teplého, alebo studeného vzduchu, umožňuje ručný, alebo automatický výber rýchlostí otáčania
ventilátora v rozsahu od 10 do 100%. Slúži tiež ako regulátor teploty v miestnosti, nachádzajúc uplatnenie systémoch vykurovania využívajúce krby s
uzavretým ohniskom. Teplo v nich vytvorené vyhrieva niekoľko miestností. S ventilátorom pre distribúciu teplého vzduchu môžu týmto spôsobom obslúžiť celý
dom, udržujúc teplotu v miestnostiach na požadovanú teplotu. RT-05 udržuje požadovanú teplotu v miestnosti v rozsahu od 8 do 30˚C plynulou reguláciou
práce ventilátora. Chráni motor ventilátora pred prehriatím a zapína ventilátor, ak teplota v priestore ventilátora prekročí 145˚C. Tento stav je
signalizovanýzvukovým signálom.

Cena s DPH:

133,32 €
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