
A3RWE
Автотрансформаторний регулятор 
обертів вентилятора, дистанційно 
керований сигналом 0-10VDC

Трансформаторні, промислові РЕГУЛЯТОРИ  A3RWE призначені для регулювання обертів трьохфазних 
вентиляторних двигунів шляхом зміни напруги. Вони поєднують в собі переваги автотрансформаторних і 
електронних регуляторів, що керуються дистанційним сигналом. Установлюються в професійних 
вентиляційних або опалювальних системах.  Регулятор A3RWE здійснює 5-ступеневе управління обертами 
за допомогою промислового стандарту сигналів 0-10 VDC. Повна оптоізоляція керуючого сигналу від 
напруги сітки забезпечується енергоелектронною системою. 

В розпорядженні користувачів три входи для датчиків, актуальний стан яких (замкнутий або розімкнутий) 
визначає режим роботи устаткування: стан безпотенціальних контактів, вихід нерегульованої напруги 
живлення 230 VAC (макс. 1A), а також відключення вихідної напруги (захист двигуна від перегріву). A3RWE 
оснащений також додатковим виходом напруги 230 VAC (макс. 1A), що вмикається разом з живленням 
незалежно від стану датчиків. Актуальний рівень швидкості вентилятора, що відповідає конкретному рівню 
вихідної напруги, відображується на світлодіодному табло, що розташоване на панелі користувача. 

Стан ввімкнення живлення та стан спрацювання вхідних давачів (Fs, Tk, Rt) сигналізується свіченням, 
відповідно, зеленої і червоної  лампочки на панелі. Виконання в II класі ізоляції. Ступінь захисту IP21. 
Максимальна температура оточуючого середовища 25 °C. Температурний Клас ізоляції B(130 °C). Виконання 
у відповідності з EN 61558-2-13.

U pri ток Размеры [MM] Вес

[V] [A] 1 2 3 4 5 A x Bmax x C x D x E [kg]

A3RWE 4,0 3x400 4,0 315 x 185 x 300 x 300 x 300 15

A3RWE 5,0 3x400 5,0 315 x 185 x 300 x 300 x 300 18

A3RWE 7,0 3x400 7,0 315 x 185 x 300 x 300 x 190 22

  A3RWE 10,0 3x400 10,0 415 x 215 x 300 x 400 x 190 32

Тип
Диапазон регулирования напряжения   Ur[V] 

95 x 145 x 190 x 240 x 400

Принимая во внимание постоянное развитие констру кции и изменения технических 
требований, фирма « - » оставляет за собой право изменять 

вышеуказанные параметры
Breve Tufvassons

Shorted

voltage output for motor enabled

non-potential contacts S1-S2 shorted, S1-S3 unshorted

additional 230 VAC output enabled

voltage output for motor enabled

Unshorted

voltage output for motor disabled

non-potential contacts S1-S3 shorted, S1-S2 unschorted

additional 230 VAC output disabled

voltage output for motor disabled

To enable voltage output for motor all sensors need to be shorted. In case of not using any sensors it is necessary to short 

sensors terminals on PCB board.

WARNING: 

Sensor

FS ; TK

RT

.

.
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