
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ψηφιακός πίνακας 
για λέβητες pellet
και βιοµάζας

GH21PB
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο ελεγκτής GH21PB έχει κατασκευαστεί 
για τον έλεγχο λειτουργίας λεβήτων 
στερεών καυσίµων µε pellet και άλλων 
µορφών βιοµάζας (κουκούτσια, 
τσόφλια, πυρηνόξυλο κλπ) .
Ο controller GH21PB είναι µία
microprocessor συσκευή που 
χρησιµοποιεί Surface Mount Technology 
(SMT).
Έχει κατασκευαστεί για να ελέγχει έναν 
κυκλοφορητή θέρµανσης, έναν 
κυκλοφορητή για boiler Ζεστού Νερού 
Χρήσης ή έναν κυκλοφορητή για ανάµιξη 
του νερού επιστροφής του λέβητα, τον 
ανεµιστήρα προσαγωγής αέρα στην 
εστία καύσης και τον κινητήρα του 
τροφοδότη καυσίµου.
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Ο controller GH21 ΡΒ διαθέτει πέντε (5) εξόδους 
για έλεγχο συσκευών  230V AC και 
συγκεκριµένα:

� Ανεµιστήρα προσαγωγής αέρα στην εστία 
καύσης

� Κυκλοφορητή θέρµανσης
� Κυκλοφορητή για το boiler ζεστού νερού 
χρήσης ή για την ανάµιξη του νερού 
επιστροφής του λέβητα
� Κινητήρα του τροφοδότη καυσίµου – 1
� Κινητήρα του τροφοδότη καυσίµου – 2
� Αντίσταση αυτόµατης έναυσης

Ο controller GH21PB µπορεί να δεχθεί:

Εισόδους:
� Αισθητήριο θερµοκρασίας νερού λέβητα 
(NTC sensor)
� Αισθητήριο θερµοκρασίας νερού για το 
boiler ζεστού νερού χρήσης ή θερµοκρασίας 
επιστροφής νερού λέβητα (NTC sensor)
� Αισθητήριο θερµοκρασίας καυσίµου στον 
τροφοδότη (NTC sensor)
� Αισθητήριο θερµοκρασίας καυσαερίων (PT 
1000)
� Φωτοκύτταρο 
� Σύνδεση µε οποιοδήποτε  θερµοστάτη 
χώρου 
� Σύνδεση µε το θερµοστάτη χώρου – µονάδα 
ελέγχου GA03HA

Θερµοστάτης Χώρου 
Μονάδα Ελέγχου

GA03HA



�Μενού λειτουργίας µε Ελληνικούς χαρακτήρες 
�Λειτουργία µε οποιοδήποτε θερµοστάτη χώρου ή µε τον θερµοστάτη χώρου – µονάδα ελέγχου 
GA03HA µε χρονοκαθυστέρηση σβέσης του κυκλοφορητή θέρµανσης
� Έλεγχος του κινητήρα του τροφοδότη καυσίµου  και προστασία από τυχόν «µπλοκάρισµα» του 
κοχλία

� Προστασία από επιστροφή φλόγας του καυσίµου προς το σιλό αποθήκευσης µε έλεγχο της 
θερµοκρασίας καυσίµου στον κοχλία.
�Λειτουργία συντήρησης φλόγας του καυσίµου στην εστία καύσης µε αποτροπή της σβέσης και το 
ξανά - άναµµα του καυσίµου από τον χειριστή
� Προστασία «µπλοκαρίσµατος» των κινητήρων (κοχλιών) και του ανεµιστήρα όταν είναι 
απενεργοποιηµένοι για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (π.χ καλοκαίρι)  
� Μενού επιλογής καυσίµου (pellet – βιοµάζα - ξύλα) για την αντίστοιχη λειτουργία του controller 
� Έλεγχος κυκλοφορητή θέρµανσης
� Έλεγχος κυκλοφορητή για boiler ζεστού νερού χρήσης ή  κυκλοφορητή ανάµιξης (προαιρετικά, 
ανάλογα µε τον τύπο της εγκατάστασης και µε τα επιπλέον αισθητήρια θερµοκρασίας νερού)
� Μεταβαλλόµενη λειτουργία ανεµιστήρα ανάλογα µε το στάδιο καύσης
� Προστασία «µπλοκαρίσµατος» του κυκλοφορητή θέρµανσης στα χρονικά διαστήµατα που είναι 
απενεργοποιηµένος

� Προστασία του λέβητα από υπερθέρµανση (ενεργοποίηση του κυκλοφορητή για αποθέρµανση και  
οπτική / ηχητική ένδειξη ALARM).
� Προστασία του λέβητα από διάβρωση και συµπυκνώµατα καύσης (συντήρηση της θερµοκρασίας 
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� Προστασία του λέβητα από διάβρωση και συµπυκνώµατα καύσης (συντήρηση της θερµοκρασίας 
νερού του λέβητα πάνω από 50 βαθµούς Κελσίου).
� Ειδοποίηση µε οπτική / ηχητική ένδειξη ALARM για τροφοδοσία καυσίµου.
� Προστασία του λέβητα από ανεπιθύµητη σβέση του καυσίµου
� Έλεγχος θερµοκρασίας καυσαερίων

� Προστασία του ζεστού νερού χρήσης από το φαινόµενο της «Λεγεωνέλας» (προαιρετικά, ανάλογα 
µε τον τύπο της εγκατάστασης και µε τα επιπλέον αισθητήρια θερµοκρασίας νερού)
� Αυτοδιάγνωση βλαβών µε οπτική / ηχητική ένδειξη ALARM και µνήµη ιστορικού βλαβών

� Αποθήκευση ρυθµίσεων σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος
� ∆υνατότητα «λειτουργίας καλοκαιριού» µε έλεγχο µόνο του κυκλοφορητή ζεστών νερών χρήσης 
(προαιρετικά, ανάλογα µε τον τύπο της εγκατάστασης και µε τα επιπλέον αισθητήρια θερµοκρασίας 
νερού)
� Προκαλωδιωµένος πίνακας, έτοιµος για εγκατάσταση στον λέβητα και σύνδεση µε τις συσκευές 
ελέγχου 

Θερµοστάτης Χώρου 
Μονάδα Ελέγχου

GA03HA
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ΕΙΣΟΔΟΙ ΕΞΟΔΟΙ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΧΛΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑ – 1

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Κ0ΟΧΛΙΑ – 2 

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΡΟ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΛΟΓΑΣ) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
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ΕΙΣΟΔΟΙ ΕΞΟΔΟΙ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ BOILER ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ BOILER

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΧΛΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΚΟΧΛΙΑ – 1 (ή και ΚΟΧΛΙΑΣ – 2)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΡΟ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΛΟΓΑΣ)
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