
 

 

Regulátor otáček ROE 

Návod k Použití 

 Regulátor umožňuje regulovat  rychlost otáček ventilátoru AN1, AN2, AN3, sestav BANAN. 

 Samotná regulace otáček se provádí pohybem ovládacího prvku (kolečka) dle směru, nebo 

proti směru hodinových ručiček. 

 Pohyb proti směru hodinových ručiček snižuje rychlost otáček, až nakonec v krajní poloze (po 

cvaknutí) vypne ventilátor úplně. 

 Pohyb po směru hodinových ručiček zvyšuje rychlost otáček až do maxima ventilátoru. 

Návod k instalaci 

Připojení stroje k rozvodné síti může provést pouze osoba znalá s platnou 

vyhláškou číslo 50/1978 Sb. dle §5. 

 Regulátor se zabuduje do zdi buď s krabicí, která je součástí dodávky, nebo je možné ho dle 

potřeby usadit do standardní krabice na zásuvku/vypínač. 

 Po vybalení zboží z krabičky, zatažením sejměte krabici oranžové barvy. 

 Zatažením sejměte ovládací prvek regulátoru (kolečko). 

 Klíčem číslo 13 odmontujte matku umístěnou pod ovládacím prvkem a sejměte čelní kryt 

regulátoru. 

 Regulátor zapojte dle následujícího schématu. 

 

 Při zapojení regulátoru k AN1, AN2, AN3 nebo příslušným ventilačním sestavám se žádným 

způsobem nevyřazuje ovládání termostatu, umístěného na ventilátoru. Pro zkušební provoz 

(odzkoušení regulátoru) je nutné na termostatu ventilátoru nastavit hodnotu 0°C (pokud není 

připojeno teplotní čidlo a není dosaženo jiné spouštěcí teploty). 



Záruka 24 měsíců se vztahuje na všechny výrobní vady a vady materiálu a řídí se obecně platnými 

zákony a předpisy.  

 

Záruční list / Záručný list 

Informace o přístroji / Informácie o pristroji 
Typ přístroje / Typ pristroja:  

Výrobní číslo / Výrobné číslo:  

Informace o kupujícím / Informácie od kupujúcim 
Jméno / Meno:  

Ulice / Ulica:  

Město / Mesto:  

PSČ :  

Informace o prodejci / Informácie o predajci 
Jméno / Meno:  

Ulice / Ulica:  

Město / Mesto:  

PSČ :  

Informace o prodeji / Informácie o predaji 
Datum prodeje /  
Dátum predaja: 
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