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CONTROLS RS/RTS/RTSD

STEROWNIKI RS/RTS/RTSD

■ Za sto so wa nie
- re gu la tor pręd ko ści obrotów

■ Wła ści wo ści
- płyn na re gu la cja pręd ko ści ob ro to wej wen -

ty la to rów z sil ni kiem asyn chro nicz nym 
- brak za kłó ceń ra dio wych
- moż li wość do pa so wa nia opty mal nych
pa ra me trów pra cy wen ty la to ra

- łatwy mon taż i przy łą cze nie 
- es te tycz ny wy gląd

■ Application
- rotation speed control

■ Features
- smooth speed regulation 

of fan with induction motor
- no RFI
- fan best  performance option
- easy mounting and commutation
- aesthetic appearance

■ Za sto so wa nie
- elek tro nicz ny re gu la tor tem pe ra tu ry

■ Wła ści wo ści
- moż li wość wy bo ru po mię dzy trze ma pręd -

ko ścia mi ob ro to wy mi wen ty la to ra
- brak za kłó ceń ra dio wych
- utrzy my wa nie za da ne go po zio mu tem pe -

ra tu ry w po miesz cze niu 
- łatwy mon taż i przy łą cze nie
- wy god ny wy świe tlacz LCD z przej rzy stym

me nu

■ Application
- electronic temperature control 

■ Features
- fan three - speed option
- no RFI
- keeping of prescribed 

temperature level in a room
- fan best  performance option
- easy mounting and commutation
- comfortable and informative LCD

■ Za sto so wa nie
- elek tro nicz ny re gu la tor tem pe ra tu ry

■ Wła ści wo ści
- moż li wość wy bo ru po mię dzy trze ma

pręd ko ścia mi wen ty la to ra
- brak za kłó ceń ra dio wych
- utrzy my wa nie za da ne go po zio mu tem pe -

ra tu ry w po miesz cze niu 
- ła twy mon taż i przy łą cze nie
- wy god ny wy świe tlacz LCD z przej rzy stym

me nu
- moż li wość ste ro wa nia pi lo tem na od le -

głość

■ Application
- electronic temperature control 

■ Features
- fan three - speed option
- no RFI
- keeping of prescribed 

temperature level in a room
- fan best  performance option
- easy mounting and commutation
- comfortable and informative LCD
- remote control possibility

220-240 V
50 Hz
300 W

0,05 A min
1,5 A max

RS-1-300

RTS-1-400

RTSD-1-400

220-240 V
50 Hz

400 W max
0,1 A min
2,0 A max

220-240 V
50 Hz

400 W max
0,1 A min
2,0 A max
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STEROWNIKI RS/P

■ Za sto so wa nie
- re gu la tor pręd ko ści ob ro tów

■ Wła ści wo ści
- płyn na re gu la cja pręd ko ści wen ty la to -

rów z sil ni kiem asyn chro nicz nym 
- brak za kłó ceń ra dio wych
- moż li wość do pa so wa nia opty mal nych

pa ra me trów pra cy wen ty la to ra
- ła twy mon taż i przy łą cze nie
- es te tycz ny wy gląd

■ Application
- rotation speed control

■ Features
- smooth speed regulation 

of fan with induction motor
- no RFI
- fan best  performance option
- easy mounting and commutation
- aesthetic appearance

■ Application
- switch fan control for 2, 3 speed fans

■ Features
- switch fan regulator
- no RFI
- fan best performance option
- easy mounting and commutation
- aesthetic appearance

■ Za sto so wa nie
- prze łącz nik pręd ko ści ob ro tów wen ty la -

to rów dwu  lub trzy bie go wych

■ Wła ści wo ści
- moż li wość wy bo ru bie gu wen ty la to ra
- brak zakłóceń radiowych
- moż li wość do pa so wa nia opty mal nych

pa ra me trów pra cy wen ty la to ra
- łatwy mon taż i przy łą cze nie
- estetyczny wygląd

P2-5,0 
P3-5,0

220-240 V 
50 Hz

1000 WA max
5 A max

■ Application
- 3-position switch for regulation fans

■ Features
- no RFI
- fan best  performance option
- easy mounting and commutation
- aesthetic appearance

■ Za sto so wa nie
- trójpozycyjny przełącznik obrotów

wentylatorów

■ Wła ści wo ści
- możliwość wyboru biegu wentylatora
- brak zakłóceń radiowych
- możliwość dopasowania optymalnych

parametrów pracy wentylatora
- łatwy montaż i przyłączenie
- estetyczny wygląd

P3-1-300 220-240 V 
50 Hz

300 W max
1,5 A max

Typ Maksymalny prąd
A

Napięcie
znamionowe

V

RS-1 1,0 230

RS-1,5 1,5 230

RS-2 2,0 230

RS-2,5 2,5 230

Type Max current
A

Voltage
V 

CONTROLS RS/P
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