
FAN HIZ 
KONTROL 

ANAHRTARI

        “VSC-1”

KULLANIM AMACI
Bundan sonra “kontrolör” olarak adlandırılacak olan tristör hız kontrol cihazı VSC-1 , 400 VA’ya 
kadar kapasiyeteye sahip fanın dönüş hızının kontrolü için kullanılır. Kontrol düğmesi sağ konumu 
(saat yönünde döndürülmesi) maksimum fan hızı sağlar. Saat yönünün tersine döndürülürse, 
kontrol düğmesi dönüş hızını düşürür. Kontrol düğmesi en soldaki konumda (saat yönünün tersine 
döndürülürse), kontrolör anahtarı kapatır ve fan “kapalı” duruma geçer.

TEMEL ÖZELLİKLER
Kontrolörün elektrik parametreleri:
-  Çalışma Voltajı - ~220-240 V / 50-60 Hz;
-  Yük Akımı 1.8 A;
-  Maksimum yüke bağlı kapasite 400VA.
-  Genel Boyutlar 78*78*63 mm;
-  Ağırlık 250 g;
-  Koruma Sınıfı (Ön Panel) Ip40;
Kontrolörün normal çalışması için 0 oC ve +35 oC sıcaklıkları arasında ve bağıl nemin 
%80(+25oC) geçmemesi gerekmektedir. 

TESLİMAT SETİ
Peketin içerisinde:
Kontrolör 1 adet;
Tescil sertifikası;
Ambalaj kutusu.

GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ
Bakım ve montajı sadece 1000 V elektrik cihazlarıyla kendi başına çalışma yetkisine sahip olan 
kişiler bu kılavuzu inceledikten sonra yapmalıdır.
DİKKAT! Kontrol ünitesinde ki tüm devreler voltaj altında.
Bakım ve montaj sadece güç kaynağı ile bağlantı kesildikten sonra yapılmalıdır.
Yapılmaması gerekenler :
-  kontrol cihazını kasa ve konektörlere mekanik hasarla çalıştırmak;
-  kontrol ünitesine nem ve suyun girmesi;
-  kontrol ünitesini ısıtma elemanlarına yakın montajı;
-  çalışma ortamı havasında patlayıcı ve aşındırıcı maddelerin bulunması.

MONTAJ ve ÇALIŞMA REHBERİ
Kontrolör, bina içinde dikey duvara gizli montaj kutusuna monte edilmelidir. 
Elektrik şebekesine bağlantı sadece otomatik anahtar ile yapılmalıdır.
Kontrol cihazını elektrik şebekesine bağlamak için (Şekil 1’e bakınız):
-  Kontrol topuzunu sökün (1);
-  Somunu gevşetin (2) üst kapakları çıkarın (3);
-  Montaj vidalarını sökün (4) connecting controller to mounting box, and to dismount controller (5);
-  Konektörleri montaj kusutuna monte edin  (6);
-  Montaj kutusunu duvara yerleştirin;
-  Tel uçlarını 6-7 mm soyun;

DEPOLAMA KILAVUZU
o o oKontrol anahtarları üreticinin ambalaj kutusunda 0 C ile +40 Csıcaklık aralığında ve %80 (+25 C) 

bağıl nemi geçmeyen iyi havalandırılmış bir ortamda saklanmalıdır.

ÜRETİCİ GARANTİLERİ
Üretici, bu el kitabında belirtilen taşıma, depolama ve kullanım kurallarına uygun olarak 
kullanıldığında, ünitenin satış tarihinden itibaren 12 ay boyunca normal çalışmasını garanti eder.

Ürünün Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyinin 2004/108/EC, 89/336/EEC direktiflerine, Düşük 
Voltajlı Ekipmanları Hakkında Konseyin 2006/95/EC, 73/23/EEC sayılı direktiflerine, ve ayrıca 
belirtilen gerilim sınıflarında bulunan elektrikli ekipmanları ile ilgili olan elektromanyetik uyumluluğa 
ilişkin üye devlet mevzuatlarının yakınlaştırılması hakkında 98/68/EEC sayılı direktifte izah edilen 
CE markalama şartlarına uygun olduğunu ilan ediyoruz ve bu konuda tüm sorumluluğu 
üstleniyoruz.Bu sertifika yukarıda belirtilen numunelerle yapılan testler sonucu verilir. Ürünün 
elektromanyetik uyumluluk ile ilgili gerekliliklere uygunluğunun değerlendirilmesi aşağıda ki 
standartlara dayandırılmıştır.

Ürünün sahibi, lılavuzda belirtilen yönergelere uymalıdır.
Ürünün yanlış kullanımdan veya ağır mekanik değişiklerden kaynaklı hasarlardan (kişilerin sağlığı 
yanı sıra) üretici sorumlu değildir.

Satış tarihini kanıtlyan bir belge yoksa, garanti süresi üretim tarihinden itibaren hesaplanır. Hatalı 
olan ekipman garanti süresi içersinde arızalanırsa, tüketici değiştirme hakkına sahiptir.

Ürün satıcı tarafından değiştirilebilir..

SORUN MUHTEMEL NEDEN SORUN GİDERME YÖNTEMİ

Bağlantının olmaması 
veya az olması.

Bozuk sigorta

Elektrik şebekesine olan bağlantının 
doğrulunu kontrol edilmesi (“Montaj ve 
Çalıştırma Kılavuzları” kısmına bakın).

Ünite çalışmıyor.

Tablo 1. Tipi sorunlar ve çözüm yöntemleri

Kumanda açık,fan 
çalışmıyor.

Fanın minimum dönüş 
hızının yanlış ayarlanması.

Sigortayı değiştirin.
Tip– borulu sigorta (5х20) – 3.15 А

Fanın minimum dönüş hızının düzenlenmesi.

 

KABUL BELGESİ
Hız kontrol cihazı çalışmaya hazır kabul edilir.
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-  Kabloları, kontrol panelinde bulunan terminal bloğuna, bağlantı şemasında (Şekil 3) ve 
terminal bloğunda ki etikete göre bağlayın;
-  Konrol cihazını montaj kutuna terminal bloğu üstte bulunacak şekilde yerleştirin (Şekil 2) ve 
vidalarla sabitleyin;

Fanın normal çalışması için minimum devir hızını ayarlamak gerekir.

Bunun için:
-  kontrol cihazı açıkken kontrol cihazını saat yönünün tersinde en son noktaya kadar çevirin 
(çıt sesine kadar döndürmeyin);
-  elektrik verin;
-  potansiyometre kızağını(şekil 2) izole saplı tornavida ile dönüş hızını minimuma kadar 
çevirin;
-  kumandayı “kapalı” moda getirin (saatin tersi yönünde çıt sesi gelene kadar çevirin), fan 
dönüşünün durmasını bekleyin;
-  fanın minimum hızını değiştirin, fan sabit minimum hızında çalışıyor.

DİKKAT! Fanın zarar görmesini önlemek için, minimum dönme hızı yanlış 
ayarlanmışsa, ünitenin kullanılması yasaktır.

-  üst kapağı takın ve montaj somununu sıkın;
-  kontrol düğmesini yerleştirin.

Şekil 1 Kontrolör Yapısı

Şekil 3 Kontrolör bağlantı şeması 
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Şema Kısaltmaları:
B - fan
P - kontrolör VSC-1.

Şekil 2 Minumum dönme hızını ayarlanması

Terminal bloğu

Potansiyometre kızağı 
fanın minimum 
hızını ayarlamak için

TİPİK SORUNLAR ve ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Kontrolör, şebekeye bağlandıktan sonra hemen çalışmaya başlar.
Kontolör çalışmazsa, Tablo 1'in yardımı ile sorunları giderebilirsiniz.
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