
ΠΗΝΑΚΑ ΛΔΒΖΣΑ ΣΔΡΔΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ

Φεθηαθόο πίλαθαο γηα ιέβεηεο 

ζηεξεώλ θαπζίκωλ κε θνριία 

ηξνθνδνζίαο

GH10RA
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Ο ειεγθηήο GH10RA έρεη θαηαζθεπαζηεί 

γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ιεβήηωλ 

ζηεξεώλ θαπζίκωλ πνπ δηαζέηνπλ 

θνριία ηξνθνδνζίαο γηα ηελ θαύζε 

δηαθόξωλ ηύπωλ θαπζίκωλ βηνκάδαο 

(pellet, θνπθνύηζηα, ππξελόμπιν, 

ηζόθιηα, θαιακπόθη, wood chip θιπ) .
Ο controller GH10RA είλαη κία

microprocessor ζπζθεπή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί Surface Mount Technology 

(SMT).

Έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα ειέγρεη έλαλ 

θπθινθνξεηή ζέξκαλζεο, έλαλ 

θπθινθνξεηή γηα boiler Εεζηνύ Νεξνύ 

Υξήζεο ή έλαλ θπθινθνξεηή γηα αλάκημε 

ηνπ λεξνύ επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα, ηνλ 

αλεκηζηήξα πξνζαγωγήο αέξα ζηελ 

εζηία θαύζεο θαη ηνλ θηλεηήξα ηνπ 

ηξνθνδόηε θαπζίκνπ.

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Ο controller GH10RA κπνξεί λα δερζεί:

Δηζόδνπο:

 Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο λεξνύ ιέβεηα (NTC sensor)

 Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο λεξνύ γηα ην boiler δεζηνύ λεξνύ 

ρξήζεο ή ζεξκνθξαζίαο επηζηξνθήο λεξνύ ιέβεηα (NTC 

sensor)

 Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο θαπζίκνπ ζηνλ ηξνθνδόηε (NTC 

sensor)

 ύλδεζε κε  ζεξκνζηάηε ρώξνπ .

Ο controller GH10NA δηαζέηεη ηξείο (3) εμόδνπο γηα έιεγρν 

ζπζθεπώλ  230V AC θαη ζπγθεθξηκέλα:

 Αλεκηζηήξα πξνζαγωγήο αέξα ζηελ εζηία θαύζεο

 Κπθινθνξεηή ζέξκαλζεο

 Κπθινθνξεηή γηα ην boiler δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο ή γηα ηελ 

αλάκημε ηνπ λεξνύ επηζηξνθήο ηνπ ιέβεηα

 Κηλεηήξα ηνπ ηξνθνδόηε θαπζίκνπ
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 Λεηηνπξγία κε νπνηνλδήπνηε ζεξκνζηάηε ρώξνπ κε ρξνλνθαζπζηέξεζε ζβέζεο ηνπ θπθινθνξεηή 

ζέξκαλζεο

Έιεγρνο ηνπ θηλεηήξα ηνπ ηξνθνδόηε θαπζίκνπ  θαη πξνζηαζία από ηπρόλ «κπινθάξηζκα» ηνπ 

θνριία

 Πξνζηαζία από επηζηξνθή θιόγαο ηνπ θαπζίκνπ πξνο ην ζηιό απνζήθεπζεο κε έιεγρν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαπζίκνπ ζηνλ θνριία.

 Λεηηνπξγία ζπληήξεζεο θιόγαο ηνπ θαπζίκνπ ζηελ εζηία θαύζεο κε απνηξνπή ηεο ζβέζεο θαη ην 

μαλά - άλακκα ηνπ θαπζίκνπ από ηνλ ρεηξηζηή   

Έιεγρνο θπθινθνξεηή ζέξκαλζεο

Έιεγρνο θπθινθνξεηή γηα boiler δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο ή  θπθινθνξεηή αλάκημεο (πξναηξεηηθά, 

αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κε ηα επηπιένλ αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο λεξνύ)

 Ρύζκηζε ηαρύηεηαο αλεκηζηήξα 

 Πξνζηαζία «κπινθαξίζκαηνο» θπθινθνξεηή ζέξκαλζεο ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ είλαη 

απελεξγνπνηεκέλνο

 Πξνζηαζία ηνπ ιέβεηα από ππεξζέξκαλζε (ελεξγνπνίεζε ηνπ θπθινθνξεηή γηα απνζέξκαλζε θαη  

νπηηθή / ερεηηθή έλδεημε ALARM).

 Πξνζηαζία ηνπ ιέβεηα από δηάβξωζε θαη ζπκππθλώκαηα θαύζεο (ζπληήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

λεξνύ ηνπ ιέβεηα πάλω από 50 βαζκνύο Κειζίνπ).

Δηδνπνίεζε κε νπηηθή / ερεηηθή έλδεημε ALARM γηα ηξνθνδνζία θαπζίκνπ.

Πξνζηαζία ηνπ δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο από ην θαηλόκελν ηεο «Λεγεωλέιαο» (πξναηξεηηθά, αλάινγα 

κε ηνλ ηύπν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κε ηα επηπιένλ αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο λεξνύ)

 Απηνδηάγλωζε βιαβώλ κε νπηηθή / ερεηηθή έλδεημε ALARM

 Απνζήθεπζε ξπζκίζεωλ ζε πεξίπηωζε δηαθνπήο ξεύκαηνο

 Γπλαηόηεηα «ιεηηνπξγίαο θαινθαηξηνύ» κε έιεγρν κόλν ηνπ θπθινθνξεηή δεζηώλ λεξώλ ρξήζεο 

(πξναηξεηηθά, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη κε ηα επηπιένλ αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο 

λεξνύ)

 Πξνθαιωδηωκέλνο πίλαθαο, έηνηκνο γηα εγθαηάζηαζε ζηνλ ιέβεηα θαη ζύλδεζε κε ηηο ζπζθεπέο 

ειέγρνπ 
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ΔΙΟΓΟΙ ΔΞΟΓΟΙ
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