
Микропроцесорен Еднофазен Фазов Регулатор  LFR11/  
Трифазен Фазов Регулатор  LFR31 

 

Ръководство на потребителя и монтажника 
 

I. Общо описание: 
LFR31 е трифазен или LFR11 еднофазен - микропроцесорен Фазов 

регулатор, който служи за плавно регулиране мощността в еднофазни или 
трифазни активно-индуктивни товари, като нагреватели или асинхронни двигатели 
без динамична промяна на натоварването. Има възможност да се задава долна и 
горна граница на мощността или оборотите. Има три вида управление: ръчно от 
самият регулатор, ръчно чрез външен потенциометър и автоматично чрез 
аналогов сигнал 0-10V. Има възможност за дистанционно включване и 
изключване като се осигурява плавен пуск и избягване на пусковите токове. Вход  
за термична защита с индикация. Защита против неправилно подреждане на 
фазите с индикация, като и защита при отпадане на някоя фаза.  

 

II. Препоръки предупреждения: 
Внимание!!!! Внимателно прочетете внимателно преди монтаж.  
- Това ръководство е неразделна част от продукта и следва да бъде съхранявано. То e предназначено като указание за 
инсталирането и работата на продукта и по никакъв начин не е предназначено да замества инструкциите, съдържащи се в 
други продукти. Информацията в него може да бъде обект на промени, без предварително предизвестие. 
- Регулаторът трябва да се монтира само от квалифицирани лица добре запознати с принципа на работа и възможните 
взаимодействия с товара и другите уреди свързани към електрическата мрежа в обекта. 
- Регулаторът е предназначен за монтаж в електрическо табло за индустриална среда. Не използвайте продукта във 
взривоопасна среда. Трябва да се осигури охлаждане според ръководството. 
- Регулаторът не може да се ползва като прекъсвач или защита.  
- Продуктът трябва да се използва само за целта, за която е създаден. Моля, използвайте го според параметрите и 
техническите спецификации. Всяка друга употреба се счита за неправилна.  
- Не се опитвайте сами да ремонтирате продукта - всички ремонти трябва да се извършват само от квалифицирани лица. 

Този знак указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата за 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване и националното законодателство на всяка държава. Продуктът 
трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране 
и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване OЕЕО. 

III. Технически данни: 
Параметър      \        Модел LFR11 LFR31-16 LFR31-40 

Брой фази на товара 1 3 3 

Номинално напрежение 220V AC 380V AC 380V AC 

Максимален пиков ток 40А 16А 40А 

Максимална мощност на товара 5,5Kw Звезда – 6kW 
Триъгълник – 10kW 

Звезда – 15kW 
Триъгълник – 24kW 

Размери 90/80/90 mm 90/80/90 mm 90/80/90 mm 

IV. Характерни възможности: 
1. Защита против неправилен ред на захранващите фази с индикация. 
2. Защита при отпадане на фаза с индикация. 
3. Вход за блокировка/ защита с индикация (термоконтакт вграден в двигателя) 
4. Настройка на долна и горна граница на обхвата на регулиране 
5. Локално или дистанционно включване/изключване  
6. Управление – локално с вграден потенциометър; дистанционно с външен потенциометър; автоматично с аналогов външен 
сигнал 0-10V. Максимален ток на консумация при външен сигнал 10V – 5mA. 
7. Плавен пуск!;  
8. Избор на схема – триъгълник или звезда с изключена защита за следене на фазите. 

 
V. Панел и схема на свързване 
Монтаж и Охлаждане 
1. Радиаторът трябва задължително да бъде заземен! 
2. При мощност до 6кW трябва да се осигури естествена конвекция на 
въздуха, над 6kW – принудително обдухване, а над 9kW – обдухване 
50м3/h! 
 
LFR31 – Трифазен регулатор 

Захранващата мрежа се свързва от долната страна на регулатора 
означена с „IN” като фазите се свързват към “L1”, “L2”, “L3”,  а нулевият 
проводник към “N”. Регулаторът се захранва от фаза “L3” и  “N” 

Товарът се свързва от горната страна на регулатора означена с “OUT” 
като са означени съответните фази и поредността им! Захранването на 
регулатора се включва /изключва с червен бутон “PWR” и ако регулатора 
има захранване ще светне зелена индикация  “PWR”. Ако свети червена 
индикация “LINE”,  това означава, че регулатора не работи, защото фазите 
не са във вярната последователност и трябва да се разменят две фази или 
че липсва някоя фаза! 

Термоконтактът за защита на двигателя се свързва между клема 
“GARD” и клема “GND”. Ако контактът е отворен светва червена индикация 

“GARD” и регулатора изключва! 



Включването и изключването на регулатора става посредством ключ, който се свързва между клема “On/Off” и  клема 
“GND”. Като когато ключът е затворен – светва жълта индикация “On”, регулатора е включен и плавно се достига до 
зададената мощност. Ако ключът е отворен, регулаторът е изключен и жълтата индикация “On” не свети. Ако не желаете да 
включвате и изключвате регулатора дистанционно с ключ, то дайте на късо клема “On/Off” и  клема “GND” и включвайте и 
изключвайте регулатора от бутона “PWR”. 

Управление: на панела има ключета за избор на вида и начин на управление на регулатора. Само едно ключе от позиции 
1, 2, 3 трябва да бъде  включено:   
1. Ръчно локално управление от вътрешният потенциометър „Set”; 2. Автоматично управление с външен аналогов сигнал 0-
10V, който се включва на клема “GND” и клема “IN”; 3. Ръчно дистанционно управление чрез външен потенциометър със 
стойност 1kОм и свързан с двата края съответно към клема “GND” и клема “Vpp”, а средният край се свързва към клема 
“IN”.  

С ключе 4. се избира типа свързване. Ако е изключено - регулаторът работи в схема триъгълник с всички защити за 
поредност и липса на фаза. Ако е включено - регулаторът работи в схема звезда с център, свързан към нулата - – няма 
защити за поредност и липса на фаза. Ако товарът е в схема звезда, но центърът не е свързан, тогава ключе “N.U.” трябва да 
е изключено. Положението на ключето се чете само при включване на регулатора и се индикира на светодиод „LINE” с 
мигане – 1 мигане за триъгълник/ 4 мигания за звезда.    

Границите на регулиране се определят от тримери „Lo” за долна граница и „Hi” за горна граница! 
LFR11 – Еднофазен регулатор 
Захранващата мрежа се свързва от долната страна на регулатора означена с „IN” като фазата се свързва към  “L3”,  а 

нулевият проводник към “N”. Регулаторът се захранва от фаза “L3” и  “N” 
Товарът се свързва от горната страна на регулатора означена с “OUT” като фазата е “L3”, а нулевият проводник се 

свързва от долната страна на клема “N”! 
При еднофазният регулатор защитата за поредност на фазите не функционира!! Всички останали функции и обяснения за 

трифазния регулатор важат и за еднофазният регулатор. 
 

VI. Пускане и настройка. 
6.1. Пускане, 

1. При изключено захранващо напрежение 
1.1. Проверява се дали бутонът “PWR” за захранване на регулатора е в изключено състояние 
1.2. Ключът за включване е положение изключено. Ако няма такъв, клема “On/Off” трябва да е свободна. 
1.3. Управление: включвате ключе „1”  
1.4. Тримери: „Set” – в крайно дясно положение (макс.),  “Lo” и  “Hi” – в крайно ляво положение (мин.) 
2. Включва се захранващото напрежение. 
3. Включва се (натиска се) бутон “PWR” за захранване на регулатора. Ако зелената индикация “PWR” не светне, няма фаза 
“L3” или нула на “N” 
4. Ако свети червена индикация “LINE” значи, че регулатора не работи, защото фазите не са във вярната последователност и 
трябва да се разменят две фази или че липсва някоя фаза! 

6.2. Настройка, 
5. Изключвате захранването на регулатора с бутон “PWR” 
6. Окъсявате клеми “On/Off” и “GND” или  включвате ключа за включване на регулатора! 
7. Термоконтактът трябва да е свързан или да е окъсен към “GND” 

6.3. Максимална мощност (обороти)! 
8. Включва се бутона “PWR” за захранване на регулатора. 
9. Въртите тримера „Set”  в крайно дясно положение (макс.) 
10. Въртите тримера “Hi” по посока на часовниковата стрелка до достигане на желаната максимална мощност (обороти).  

Важно ако се ползва за двигатели: Конкретното положение за максималните обороти зависи от индуктивността на 
двигателя, неговата мощност,  натоварване и се установява опитно! Положението на потенциометъра “Hi” не трябва да 
подминава точката на максималните обороти на двигателя. Точката на максимални обороти е при максимално напрежение (с 
уред може да измерите в кое положение на потенциометъра регулаторът пуска максимално напрежение към двигателя). 

6.4. Минимална мощност (обороти)! 
11. Завъртете тримера „Set”  в крайно ляво положение (мин.) 
12. Въртите тримера “Lo” по посока на часовниковата стрелка до достигане на желаните минимални обороти  (мощност). С 
уред може да измерите напрежението, което се подава към товара.  

Важно ако се ползва за двигатели: Трябва да се има в предвид, че при регулиране на обороти на двигател под 
определена граница могат да нарушат работните и термичните характеристики на двигателя. След настройката на 
минималните обороти наблюдавайте двигателя. Ако избраните от вас минимални обороти не се отразяват добре на 
двигателя – увеличете ги.  

6.5. Работен режим: 
След настройката на долна и горна граница на обороти (мощност) чрез потенциометър „Set” или чрез друг начин на 

управление ще регулирате Оборотите (мощността) в зададените граници. 


