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Täname, et usaldasite firmat S&P seda toodet ostes! 

See toode on valmistatud vastavalt kehtivatele tehnilistele ja ohutuse nõuetele ning  EL standarditele 

Enne toote paigaldamist ja töölerakendamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. 

Kasutusjuhend sisaldab tähtsat teavet seadme paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel järgitavate 
ohutusmeetmete kohta. Pärast toote paigaldamist andke käesolev juhend toote lõppkasutajale. 

Pakendi avamisel kontrollige, et seade oleks perfektses seisukorras. Firma S&P poolt antav garantii 
kehtib tootmise puudujääkide põhjustatud rikete ja kahjustuste suhtes. Kontrollige, et tarnitud on teie 
tellitud toode ning et seadme andmesildil antud tehnilised andmed rahuldavad teie vajadusi. 

REB elektroonsed kiiruseregulaatorid on mõeldud selleks ette nähtud ühefaasiliste elektrimootorite 
pöörlemiskiiruse reguleerimiseks. REB kiiruseregulaatoreid valmistatakse kahes versioonis: 

REB-1N ja REB-2,5N seina pinnale paigaldamiseks 
REB-1NE ja REB-2,5NE süvistatud paigaldamiseks 
 
Süvistatud paigaldamiseks mõeldud tooted on üldiselt samasugused nagu pindmiseks paigaldamiseks 
mõeldud tooted. Erinevus seisneb selles, et süvistatud paigalduseks mõeldud tooted ei sisalda karbikut, 
vaid sobivad paigaldamiseks igasse standardsesse paigaldustoosi. 

Enne regulaatori paigaldamist kontrollige, et see regulaator sobib Teie kasutuses oleva mootoriga, et 
pinge, sagedus ja maksimaalne töövool oleksid õigetes piirides.  

Paigaldis peab olema vastavuses asukohariigis kehtivate nõuete ja standarditega. 

Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektritoide on välja lülitatud.  

 

Paigaldamise alustamiseks (vt. Joonis 1) eemaldage ettevaatlikult reguleerimisnupp (1) ja seejärel 
eemaldage mutter (2) ja esipaneel (3). Avades pisut kinnituskruvisid (4) eemaldage regulaator (6) 
karbikust (5). Pindpaigalduse korral kinnitage karbik seinale, avage kaabli läbiviik (7), juhtige kaabel 
karbikusse ja ühendage regulaatoriga vastavalt joonisel 2 antud skeemile. Süvistatud paigalduse korral 
ühendage toosis olev kaabel regulaatoriga vastavalt joonisel 2 antud skeemile. Seejärel paigaldage 
regulaator toosi või karbikusse ja fikseerige kruvidega (4). 

Enne esipaneeli (3) paigaldamist seadistage regulaatori minimaalne väljundpinge. See seadistus on 
väga oluline, et vältida lubamatult madala pinge sattumist mootorile. 

Joonis 1  Joonis 2 



  

Liialt madal pinge põhjustab mootori ülekuumenemist ja              
võib kahjustada mootorit. 

 Regulaatori minimaalse väljundpinge (ventilaatori minimaalse 
kiiruse) seadistamine teostatakse alljärgnevalt: 

Ilma esipaneeli paigaldamata paigaldage reguleernupp (1) ja 
keerake seda kellaosuti suunas lõpuni, miinimumkiiruse asendisse. 
Seejärel seadistage kruvi (8) abil ventilaatorile sobiv miinimumkiirus, 
mis tagab ventilaatori normaalse töö ja õhu liikumise. 

Kui sobiv miinimumkiirus on seadistatud, siis eemaldage uuesti reguleerimisnupp (1), paigaldage 
esipaneel (3), kinnitage see mutriga (2) ja paigaldage seejärel reguleernupp (1).  

Kaitsme vahetamine 

Kiiruse regulaator sisaldab ka varukaitsme. Kaitsme vahetamiseks eemaldage reguleerimisnupp (1), 
avage mutter (2) ja eemaldage esipaneel (3). Tõmmake välja kaitsme pesa (9) ja asendage rikkis kaitse. 
Kasutage ainult kiireid keraamilisi kaitsmeid. 

Tehnilised andmed 

 

 

 

                                                                                                                                         

Hooldus ja teenindamine 

REB kiiruseregulaatorite paigaldamist ja teenidamist tohib teostada ainult kavalifitseeritud spetsialist, kes 
järgib üldtunnustatud ning ka asukohariigis kehtivaid üldisi elektriseadeldiste paigaldusreegleid ja 
ohutusnõudeid.  

Tähtis! 
Seda toodet ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed. Isikud, kes oma füüsilise, meelelise või 
vaimse seisundi või oma kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult 
kasutama, ei tohi seda ilma vastutava isiku järelevalve või juhendamiseta teha. Samuti ei tohi 
seadet kasutada isikud, kellel on  puudulik teave seadme kasutamise ja sellega võimalikult 
kaasnevate ohtude kohta. Lapsed ei tohi selle seadmega mängida ega seda puhastada. 
 
 
Taaskasutus 
 

 

 

S&P Baltic SIA, Tulika 19, 10613 Tallinn tel. 6505155, http://www.solerpalau.com 

EMÜ standardid koos meie poolt endale tulevaste põlvkondade ees võetud vastutusega 
kohustavad meid andma taaskasutusse võimalikult palju materjale. Viige seetõttu kõik 
ülejäänud materjalid ja pakend sobivatesse taaskasutuse konteineritesse ning asendatud 
seadmed lähimasse seda tüüpi jäätmete taaskasutuse kogumispunkti. 

REB-1N ja REB-1NE 

Toitepinge 220 -240V ~50Hz 
Maksimaalne vool 1A 
Kaitsme tüüp: kiire keraamiline kaitse 
 

REB-2,5N ja REB-2,5NE 

Toitepinge 220 -240V ~50Hz 
Maksimaalne vool 2,5A 
Kaitsme tüüp: kiire keraamiline kaitse 
 


