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STEROWNIKI CH£ODNICZE

Regulator elektroniczny

OGRZEWANIE

GC209

GC209

ZASTOSOWANIE
GC209 przeznaczony jest do sterowania prostymi
urz¹dzeniami ch³odniczymi pracuj¹cymi zarówno w
niskich, jak i wysokich zakresach temperatur. Jest
zamiennikiem za sterownik G-209-P00.
W urz¹dzeniach ma³ej i œredniej mocy umo¿liwia
bezpoœrednie pod³¹czenie wszystkich sterowanych
przez niego urz¹dzeñ (kompresor, grza³ka,
wentylator, œwiat³o) bez koniecznoœci stosowania
dodatkowych styczników. Jest to mo¿liwe dziêki
zastosowaniu 16A i 30A przekaŸników.

GC209

W£AŒCIWOŒCI
Wbudowany wy³¹cznik ON/OFF z funkcj¹ 5-sekundowego przytrzymania przycisku
Zasilanie sieciowe oraz wyjœcia pracuj¹ce pod napiêciem 230V
Mo¿liwoœæ pracy z jednym lub dwoma czujnikami temperatury jako opcja
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujników NTC 2,2kÙ lub NTC 10kÙ
Sygnalizacja pracy kompresora oraz ca³ego procesu odszraniania
Programowalny wybór drugiego urz¹dzenia (œwiat³o, wentylator, grza³ka lub zawór)
Przyciski bezpoœredniego sterowania odszranianiem oraz œwiat³em
Sterownik standardowo wyposa¿ony w sygnalizacjê dŸwiêkow¹
Sygnalizacja (optyczna i dŸwiêkowa) uszkodzenia w obwodach czujników oraz praca awaryjna
Klawiatura sterownika wyposa¿ona w przyciski dotykowe

DANE TECHNICZNE

GC209

WYJŒCIE

PRZEKANIK

P1 – Kompresor

30A

P2 – Uniwersalny

16A

MAKSYMALNE CI¥G£E OBCI¥¯ENIE
8A cos ö > 0,85
4A

1500W

2HP

800W

-

Napiêcie pracy

~230V AC +10% / -15%

Temperatura otoczenia

od +5oC do +45oC

Wilgotnoœæ

od 20% do 80% RH

Stopieñ ochrony

IP65 od strony czo³owej panelu steruj¹cego

Typy czujników

T1: NTC - zakres od -40oC do +60oC
T2: NTC - zakres od -40oC do +60oC
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Un = 230 VAC 50Hz
Imax = 10A
P1 - Kompresor
R30A* 8A 2HP 1500W
P2 - Œwiat³o
R16A* 4A
800W
* - patrz instrukcja
1-1 Czujnik Temp. - Komora
2-2 Czujnik Temp. - Parownik

L P2

RoHS
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Model: GC209.02
Data Prod.: 32W16

Nr. Ser: 0001
Made in Poland

Oznaczenie modelu:

GC209.0X

gdzie 0X oznacza wersjê wykonania sterownika:
01 - sterownik dwuprzekaŸnikowy z mo¿liwoœci¹
konfiguracji urz¹dzenia pod³¹czonego do drugiego
przekaŸnika w zakresie: grza³ka/wentylator/zawór.
Klawiatura panelu sterownika bez przycisku œwiat³a.

SK£AD ZESTAWU
Termostat
Dodatkowo nale¿y zamówiæ (w zale¿noœci od potrzeb)
jeden lub dwa czujniki temperatury o okreœlonej d³ugoœci.
Typowe d³ugoœci czujników: 2,5m oraz 3,0m.
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02 - sterownik dwuprzekaŸnikowy z mo¿liwoœci¹
konfiguracji urz¹dzenia pod³¹czonego do drugiego
przekaŸnika w zakresie: œwiat³o/grza³ka/wentylator
/zawór. Wersja dedykowana dla u¿ytkowników,
którzy chc¹ wykorzystywaæ drugi przekaŸnik do
sterowania œwiat³em.
Klawiatura panelu sterownika z przyciskiem œwiat³a.
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SPOSÓB OZNACZENIA

GC209 jest sterownikiem przeznaczonym dla
urz¹dzeñ ch³odniczych.
Aby w³¹czyæ lub wy³¹czyæ urz¹dzenie, nale¿y
przytrzymaæ przez 5 sekund przycisk ON/OFF.
Po wy³¹czeniu sterownika za pomoc¹ przycisku
ON/OFF kompresor, grza³ka i wentylator s¹
wy³¹czone.
Je¿eli sterownik posiada funkcjê œwiat³a, dzia³a on
niezale¿nie od przycisku wy³¹czenia.
GC209 stabilizuje temperaturê w komorze za
pomoc¹ kompresora. Sterowanie sprê¿ark¹ zawiera
zabezpieczenia przez zbyt czêstym za³¹czaniem lub
wy³¹czaniem.
Co okreœlony czas urz¹dzenie wchodzi w tryb
automatycznego rozmra¿ania parownika. W
zale¿noœci od funkcji drugiego przekaŸnika
rozmra¿anie ma ró¿ny przebieg
np. przy
zastosowaniu grza³ki lub zaworu, po zakoñczeniu
rozmra¿ania nastêpuje faza ociekania.
GC209 posiada przycisk do za³¹czenia
odszraniania, ma on zastosowanie w przypadku
ciê¿kich warunków pracy urz¹dzenia.
Odszranianie automatyczne ma taki sam przebieg
jak i rêczne.
U¿ytkownik programuje temperaturê zadan¹ w
komorze.
Sterownik wyœwietla temperaturê zmierzon¹ za
pomoc¹ czujnika komorowego. U¿ytkownik mo¿e
w³¹czyæ chwilowy podgl¹d temperatury czujnika
parownika je¿eli czujnik ten jest aktualnie obs³ugiwany
przez sterownik.
Czujnik parownika mo¿e zostaæ zablokowany w
parametrach serwisowych i wówczas sterownik
obs³uguje tylko czujnik komory.
W przypadku przekroczenia zaprogramowanej
przez producenta temperatury w komorze, GC209
zg³asza alarm.
W przypadku awarii czujnika komory sterownik
wyœwietla kod alarmu i steruje kompresorem w trybie
zegarowym.
W przypadku awarii czujnika parownika - je¿eli jest
on obs³ugiwany przez sterownik - wyœwietla siê kod
alarmu i nie pozwala wejœæ w tryb automatycznego, ani
rêcznego rozmra¿ania. Je¿eli zostanie zablokowany
czujnik parownika w parametrach serwisowych
wówczas rozmra¿anie jest realizowane czasowo.
Sterownik posiada wewnêtrzne parametry
serwisowe decyduj¹ce o sposobie funkcjonowania.
Parametry mo¿na zaprogramowaæ po wprowadzeniu
sterownika w specjalny tryb.

GC209

2-2 Czujnik PAROWNIKA
1-1 Czujnik KOMORY
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