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Quick návod Vás provede rychlou instalací výrobku, ale v žádném případě nenahrazuje 
kompletní plný návod. Kompletní návod k obsluze je k dispozici na našich webových 
stránkách www.xvent.cz nebo si ho můžete stáhnout pomocí QR kódu.  
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Prostorový termostat – 
umožnuje nastavení 
požadované teploty 
v rozsahu od 5 do 35°C. Na 
základě rozdílu mezi okolní 
teplotou a požadovanou je 
vypínáno nebo zapínáno 
připojené zařízení. Dále 
umožnuje v krajní pozici 
„OFF“ vypnutí funkce 
prostorového termostatu. 

 

svorky pro napájení 
regulátoru 1~230VAC 
50/60Hz                                                          
Max proudová zatížitelnost 
regulátoru: 230 VAC / 5A                                             
Doporučený průřez vodičů: 
1,5mm2 

 

svorka pro ovládání serva armatury 
výměníku. Kontakt přerušuje-řídí pouze 
fázový vodič, který je propojen s přívodní 
fází do regulátoru. Nulový-neutrální vodič 
se připojuje napřímo z přívodního napájení.                                                                            
Max proudová zatížitelnost: 230 VAC / 5A 
(rezistivní zátěž)                        
Doporučený průřez vodiče: 1,5mm2 

svorka pro ovládání regulátoru pomocí 
magnetického bezpotenciálního 
kontaktu -  logika spínaní kontaktu NC 
(rozpínací).                            
Zatížitelnost kontaktu: 12VDC / 10 mA                 
Doporučený průřez vodičů: od 0,5mm2 
do 1,5mm2. 

svorky pro ovládacího napětí 
z EC ventilátoru 0-10VDC (+); 
GND (-). Regulační rozsah 
regulátoru 2-10VDC.     
Zatížitelnost kontaktu: max 2mA                   
Doporučený průřez vodičů: od 
0,5mm2 do 1,5mm2. 

2.      Technické parametry                                                                                                              
- Vstupní napětí        1~230VAC 50/60Hz            - Proud                                      5A                             
- Rozsah regulace teplot                5-35°C            - Rozměry          85 x 85 x 30 mm      
- Krytí                          IP20            - Hmotnost            0,16Kg 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Regulátor slouží k plynulému řízení otáček EC ventilátoru. Chod ventilátoru může být i řízen integrovaným prostorovým termostatem v 
závislosti na teplotě prostoru. Ovládání otáček ventilátoru a termostatu je řešeno plynulou regulací na předním panelu regulátoru. Pro 
informaci o chodu připojeného zařízení je mezi ovládacími prvky (točítky) umístěna signalizační dioda chodu. Regulátor je dále vybaven 
fázovým kontaktem 1~230VAC a nízkopotencionálním kontaktem 12VDC. Regulátor je určen pro nástěnnou instalaci. Maximální doporučená 
vzdálenost regulátoru od regulovaného EC motoru je 100m při průřezu vodiče 1mm2. Možné i zvětšení či zmenšení vzdálenosti dle zvoleného 
průřezu vodiče a výpočtu reálného úbytku napětí. Regulátor pomocí propojovací klemy - jumperu lze přepínat mezi režimy topení a clonění 
-  Topení – plynulé řízení ventilátoru na základě požadované teploty. Při sepnutí bezpotenciálního kontaktu ventilátor běží na max. výkon. 
- Clonění – minimální otáčky ventilátoru na základě požadované teploty. Při sepnutí bezpotenciálního kontaktu lze otáčky ventilátoru řídit 

plynule. 
Popis ovládacích prvků a připojovacích svorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                    

1. Umístění Regulátoru 

QUICK NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 

K přečtení QR kódu požijte chytré zařízení, (mobilní 
telefon, tablet, adt.) které je touto technologií 
vybaveno. 

Signalizační dioda – signalizuje chod celého regulátoru. Pokud dioda 
svítí je regulátor v činnosti. Pokud nesvítí je regulátor vypnutý. 

Plynulý regulátor otáček 
ventilátoru – umožnuje plynulé 
nastavení otáček ventilátoru 
v libovolné pozici od 
minimálních po maximální 
otáčky dle požadavku uživatele. 
Krajní pozice „OFF“ umožnuje 
vypnutí celého regulátoru. 
Poloha „OFF“ nezajištuje 
odpojení ovládaného zařízení 
od přívodního napětí – nutno 
zajistit samostatně na přívodu. 

E - MARK II 

Montáž a zapojení regulátoru může 
provést pouze proškolená osoba s 
příslušným oprávněním pro zapojování 
elektrických zařízení, která má k 
dispozici vhodné nářadí a prostředky. 

Propojovací klema – 
Jumper 
Popis: přepíná 
funkcionalitu řízení 
ventilátoru:  
 - topení – 
propojovací klema 
nasazena (výrobní 
nastavení) 

    
 
 - clonění – bez 
propojovací klemy 

   

Popis regulátoru 
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DEMONTÁŽ PŘEDNÍHO VÍKA 
OVLADAČE 

MONTÁŽ NA ZAPUŠTĚNOU ELEKTROINSTALČNÍ KRABICI NEBO 
MONTÁŽ NA NADOMÍTKOVOU ELEKTROINSTALČNÍ KRABICI 

ZAPOJENÍ NAPAJECÍCH A OVLÁDACÍCH KABELŮ 
 

KOMPLETACE OVLADACÍHO PANELU PO ZAPOJENÍ (KABELY 
NUTNO POROVNAT ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ) 

 

UMÍSTĚNÍ A MONTÁŽ OVLADAČE ELEMENTAIR 


