
БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
БИТОВИ ВЕНТИЛАТОРИ 

VENTS BU 1-60

Приложение

Автоматизация и контрол на битови вентилатори. 
Добавя функции като таймер, датчик за влажност, фото сензор 
и сензор за движение към вентилатора. Тези функции могат да 
се изпълняват във всякакви комбинации в зависимост от 
модела.

Дизайн

– Корпус от висококачествена бяла пластмаса. 

– Лицев панел  снабден с светлинни индикатори 
показващи текущия режим на работа.

– Възможност  за ръчен или автоматичен режим на 
работа.

– Таймер: позволява продължаване на работата на 
вентилатора след изключване на ключа за определен 
период от време от 5 секунди до 30 минути. 

– Цикличен режим на таймера: позволява 
включването или изключването на вентилатора през 
определен интервал от време

– Датчик за влажност: позволява самостоятелното 
включване на вентилатора при повишаване на 
влажността над зададената от потребителя, при 
понижаване на на влажността вентилатора се 
изключва.

– Фото датчик: включва на вентилатора при промяна 
на осветеността в помещението. Режима включва в 
себе си два под режима тъмен и светъл. При светъл 
режим вентилатора се включва след включване на 
осветлението в помещението, след изключване 
вентилатора продължава работа си до времето 
зададено от таймера. При включена осветление 
повече от 60 минути вентилатора се самоизключва. 
При тъмен режим вентилатора се включва при 
изключване на осветлението, и продължава работа 
според времето зададено от таймера. 

– Датчик за движение: реагира на движение в рамките 
на сензорния обхват, включвайки вентилатора. При 
липса на движение вентилатора продължава да 
работи според времето зададено от таймера. 
Сензорния обхват е в диапазона от 5 до 130º.

Монтаж

Блока за управление е създаден за вътрешен монтаж в близост 
до вентилатора. Местоположението за монтаж трябва да е 
съобразено с  местоположението на мебелите в помещението и 
коридорите за движение на хората.

Свързване на блока за управление

B  – Вентилатор

S1 – Автоматичен 
прекъсвач

S2 – Външен ключ

X   - Клеми за свързване

Модел
Ключ с 
въже

Таймер
Датчик за 
влажност

Датчик за 
движение

Фото 
датчик

VENTS BU-1-60 x x x x x

VENTS BU-1-60 TF x x

VENTS BU-1-60 THF x x x

VENTS BU-1-60 THPF x x x x

Таблица  1

Техническа информация

BU-1-60

Честота 50 Hz[V] 1~230

Максимална захранваща 
мощност[W]

60

Ток [А] 0.3

Размери в мм 151x46x27

Максимална работна 
температура

40

Клас на защита [ºC] IP 34

Тегло 0.075

Таблица 2
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