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12. Schemata zapojení ventilátorč
Ventilátory ĥady FORT, EPND, VRR,
VRE, SEAT, STORM, NV, a JET jsou
standardnĕ pohánĕny tĥífázovými
elektromotory s kotvou nakrátko
(400 V). Z toho dĭvodu se zapojení
provádí vždy do hvĕzdy „Y“.

Ventilátory ĥady EPNE pĥípadnĕ jiné (nutno objednat
pĥedem) s elektromotory
jednofázovými (230 V) se
zapojují dle schématu.

13. Frekvenéní m÷niée
Pomocí frekvenĆních mĕniĆĭ lze plynule regulovat výkon ventilátoru (zmĕnu otáĆek
elektromotoru ventilátoru zmĕnou frekvence v rozmezí od 10 do 50 Hz). Dlouhodobĕ by elektromotor s vlastním chlazením nemĕl být provozován pod frekvencí
15 Hz. Pokud elektromotor pracuje pĥi frekvenci vyšší než 50 Hz klade vĕtší nároky
na proud v síti. Rozmezí 10 až 50 Hz platí pro aplikaci ventilátoru se skalárním
frekvenĆním mĕniĆem. Pĥi použití vektorového mĕniĆe a motoru s cizím chlazením
lze regulovat od 0 Hz.
V pĥípadĕ nárokĭ na mĕnící se parametry lze pomocí externího softwaru naprogramovat libovolný cyklus ĥízení prostĥednictvím ĥídícího systému z PLC nebo PC.
Samotný mĕniĆ neumožğuje nastavení cyklu.
Druhy frekvenĆních mĕniĆĭ:
a) Jednofázové – Jednofázovĕ napájené mĕniĆe umožğují regulovat ventilátory se standardními 3-fázovými
elektromotory i tam kde není k dispozicí 3-fázová síī. Vyžadují zapojení svorkovnice elektromotoru do
trojúhelníku. Tento zpĭsob zapojení klade velké nároky na odbĕr proudu v jedné fázi. Na vstup mĕniĆe je
pĥivedeno 1×230 V. Na výstupu je 3×230 V.
b) Tĥífázové - vyžadují zapojení do hvĕzdy (standardní zapojení svorkovnice elektromotoru). Na vstup mĕniĆe
je pĥivedeno 3×400 V. Na výstupu je 3×400 V. Kromĕ standardních mĕniĆĭ s napájením 1×230 V a 3×400 V
existuje ještĕ tzv. verze japonská a americká, kdy je frekvenĆní mĕniĆ uzpĭsoben napĕtí napájecí sítĕ.
VýpoĆet velikosti otáĆek elektromotoru:
[min-1]

FrekvenĆní mĕniĆe X200
FrekvenĆní mĕniĆe s krytím IP 20:
Výhodou je nižší poĥizovací cena a menší rozmĕry. SouĆástí mĕniĆĭ X200 jsou odrušovací filtry kategorie C1
a kategorie C2 (do 7,5 kW). Nevýhodou je nutnost umístĕní v rozvádĕĆi.

Výhodou je možnost umístĕní mĕniĆe na stĕnu, a to i ve vlhkém prostĥedí (napĥ. u místa obsluhy). SouĆástí
mĕniĆĭ jsou odrušovací filtry tĥídy „B“ urĆené pro obytné a kanceláĥské prostory. Nevýhodou je vyšší poĥizovací
cena a vĕtší rozmĕry.
Pĥi zapojení frekvenĆního mĕniĆe doporuĆujeme k odrušení mĕniĆe použít pĥíslušenství jako je siīový filtr, siīová Ći
motorová tlumivka. Dále je pro zapojení soustavy vhodné užití stínĕného kabelu.
Siīová tlumivka - chrání frekvenĆní mĕniĆ pĥed pĥepĕtím v síti. Tlumivka má krytí IP 00 a musí být umístĕna
v rozvádĕĆi. Po dohodĕ lze zajistit tlumivku s krytím IP 20.
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Zapojení,

FrekvenĆní mĕniĆe s krytím IP 54:

