
D�j�tal
Fan Hız Anahtarı

Açıklama
FSD D�j�tal akıllı fan hız ayar anahtarıdır. 

Bağlı bulunduğu havalandırma fanını, kullanıcı 

�htayıcına göre manuel yada otomat�k hız 

kontrolünü yapar.

! DİKKAT! Ürünü kullanmadan önce tal�matları 
okuyun ve anlayın

! DİKKAT! Kurulumun elektr�k ev aletler� yönetmel�ğ�ne
uygun olduğundan em�n olun.
Fan gücünün 1.5 katı FSD akımını geçmemel�d�r. 

!
UYARI! Kurulum veya bakımdan önce, olası ölümcül
elektr�k çarpmalarını önlemek �ç�n besleme gücü
kapatılmalıdır. Bu c�hazın montajı ve bakımı elektr�k
tekn�k b�lg�s�ne sah�p serv�slerce gerçekleştr�lmel�d�r.
Üret�c� kurulum ve bakım esnasında yapılan hatalardan
oluşab�lecek olumsuzluklardan sorumlu değ�ld�r.

Tekn�k Ver�ler
Besleme Voltajı 220V 50/60Hz:

Güç Tüket�m� 26mW:

Koruma Sınıfı IP30:
Depolama Koşulu -30...+50 C:
Montaj 4x7mm Vida:
Bağlantı Term�nal� 2.5-4mm2:
Ağırlık 180g:

Çıkış Gücü 2.5A / 5.0A / 8.0A:

Sensör Element� NTC10K:
Ayar Sıcaklığı 22°C-25°C:
Gösterge Led� Fan hız değeri:

Satınalma Model Kodları
FSD-2A5.....D�j�tal Fan Hız Anahtarı 2.5A

FSD-5A0.....D�j�tal Fan Hız Anahtarı 5.0A 

FSD-8A0.....D�j�tal Fan Hız Anahtarı 8.0A 
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Montaj

A- Ön kapağı çıkartın. 

1- Güvenl�k v�dasını çıkartın.

2- Alt kısa kenarda bulunan

mandala basın.

      3- Açılı şek�lde kend�n�ze

      doğru çek�n ve çıkartın.
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B- Arka kapağı kabloyu geç�rerek duvara montajlayın. 

!
M�n�mum 4 adet v�da
kullanılmalıdır.

1,4m

C- Besleme ve fan motor kablosunu bağlayın. 

!
DİKKAT! Besleme kablosu 
s�gortasının kapalı
olduğundan em�n olun.

!
DİKKAT! Ürün ısı üret�ğ� ve
bu ısıyı dağıtması �ç�n yerden
yaklaşık 1,4m yüksekl�ğe 
montajı yapılmalıdır.
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!
Maks�mum 4mm2(TTR)
kes�t kablo kullanın.

www.beymuhendislik.com.tr

!
Güvenl�k v�dası �steğe
bağlı takılmaktadır.
(3x8mm V�da ve Somun)
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Serv�s Kurulum Ayarları
İlk Enerj�lend�rme

Potu kapalı (off) konumuna

alarak besleme s�gortasına

enerj� ver�n.
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M�n�mum L�m�t Ayarı

Potu m�n�mum(M�n) konumuna get�r�n.
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MIN kademe ayar potunu �sten�len

ayara get�r�n.

Maks�mum L�m�t Ayarı

Potu maks�muma(|||||) konumuna get�r�n.

MAX kademe ayar potunu �sten�len

ayara get�r�n.
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MIN MAX

MIN MAX

Manuel Kullanım Tal�matı
Hız Ayar Düğmes�

Kullanıcı �ht�yacına göre 

fan hız ayarı, hız ayar düğmes�

M�n ve Auto(Max) arasında

arttırılıp azaltılarak yapılır.

Yapılan hız ayarı hız ayar led gösterges�nden 

tak�p ed�leb�l�r. Hız arttırıldıkça led 

ş�ddetl� yanar hız azaltıldıkça led

ş�ddet� azalır. Hız sab�tlend�ğ�nde 

bekleme (Standby) konumuna 

alarak led ş�det� sonük hale gel�r 

ve çalışma konumunu korur.

min.

of
f

au
to

min.

of
f

au
to

+

-

Otomat�k Kullanım Tal�matı

Hız Led Gösterges�

min.off |||||

Fan Hızı

Hız Ayar
Düğmesi

MIN
LIMIT

MAX
LIMIT

Hız

!
UYARI! Fan hız ayarı, hız ayar l�m�t potları �le 
sınırlandırılmaktadır. Bundan ötürü fan hızı ayarı aşağıda
gösterlen gıraf�ktek� g�b� MIN ve MAX l�m�tler� arasında
olacaktır.
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Otomat�k (auto)

Hız ayar düğmes�n� auto

yazan yere get�r�n ve hız led

gösterges�n�n 2 defa flas

yapmasını bekley�n. 

Flas yaptıktan sonra artık fan

hız ayarı oda sıcaklık değer�ne

göre otomat�k ayarlanacaktır.

22°C

Fan Hızı

Oda
Sıcaklık

MIN
LIMIT

MAX
LIMIT

Hız

!
UYARI! Fan hız ayarı, hız ayar l�m�t potları �le 
sınırlandırılmaktadır. Bundan ötürü fan hızı ayarı aşağıda
göster�len gıraf�ktek� g�b� MIN ve MAX l�m�tler� arasında
oda sıcaklığı 22°C derecede tutacak şek�lde çalışacaktır.
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25°C

Otomat�k moddan çıkmak �ç�n düğme sola çevr�l�r ve

2 defa flas yaptıktan sonra manuel kullanıma dönülür.


