
 

 Regulátor k horkovzdušným  

ventilátorům ANECO – pod omítku  
 
 
 
Použití a nastavení regulátoru  
 
 
Regulátor Darco RO-10 lze použít s:  

1. Hybridní turboventilátory: TU-400, TU-500  

2. Horko-vzdušné ventilátory: ANeco1, ANeco2, ANeco3  

3. Generátory tahu: GCKeco150, GCKeco200  

4. Regulátor TR-100 (Regulace otáček ventilátorů AN1, AN2, AN3, GCK150, GCK200 – ventilační jednotky se 

standardními motory.  
 
 
 
Regulátor RO-10 pracuje ve třech režimech:  
1. Režim “A” – Regulace otáček bez signalizace stavu, lze použít se všemi zařízeními vybavenými motory EC. 
Regulátor je napojen přímo do zařízení, bez externího zdroje napětí, regulator však v tomto režimu nesignalizuje 
status (on/off) pomocí LED diody.  

2. Režim “B” – Regulace otáček se signalizací stavu, lze použít se všemi zařízeními vybavenými moory EC. 
Regulátor v tomto režimu vyžaduje extra napájení pomocí adapter (24V DC, min. 0,5W) připojeného přímo do 
regulátoru. Regulátor v tomto režimu signalizuje status (on/off) pomocí LED diody.  

3. Režim “C” – regulace otáček se zapojením v kombinaci s regulátorem otáček TR-100 se signalizací stavu. Lze 
použít s venilátory AN1, AN2, AN3 regulovanými zařízením TR-100, RO-10 v tomto režimu funguje jako externí 
ovládání regulátoru TR-100, nelze ho používat samostatně pouze s ventilátory AN1, AN2, AN3  
 

Nastavení režimů lze provést 
pomocí přepínače na zařízení. 
režim  
 
 

Nastavení přepínače  poznámky  

A  1-ON 2-OFF 3-OFF 4-OFF  Bez signalizace, bez externího 
napájení, napájeno pouze z 
ovládaného zařízení.  

B  1-OFF 2-ON 3-ON 4-ON  Se signalizací LED. Vyžadováno 
externí napájení 24V DC, 0,5W. K 
externímu napájení slouží 
zabudovaný JACK. Kabely se 
připojují následovně: červená 
+(plus) modrá -(minus)  

C  1-ON 2-OFF 3-ON 4-ON  Se signalizací LED. Volitelné 
externí napájení 12V DC,K 
externímu napájení slouží 
zabudovaný JACK. Kabely se 
připojují následovně: červená 
+(plus) modrá -(minus)  

 
 Napětí vyšší než 24V (AC a DC) nepřipojujte za žádných okolností!  
Garantované rozpětí napětí regulátoru na výstupu. Se zatížením nad 100K.  
Režim „A” - rozpětí regulace 0-10,37 V  
Režim „B” - rozpětí regulace 0-10,16 V  
Režim „C” - rozpětí regulace 0-10,02 V  
Odchylka regulovaného napětí při teplotním rozsahu: od -10 ºC do +40 ºC je menší než 7% celkového regulovaného 

rozsahu. Regulátor nezpůsobuje elektromagnetické rušení a je bezpečný k používání. 

 



Připojení regulátoru k ventilátoru ANECO. 
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Záruční list / Záručný list 
Informace o přístroji / Informácie o pristroji 

Typ přístroje / Typ pristroja:  

Výrobní číslo / Výrobné číslo:  

Informace o kupujícím / Informácie od kupujúcim 
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Město / Mesto:  

PSČ :  

Informace o prodejci / Informácie o predajci 
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PSČ :  
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