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automatyka i sterowanie

schemat elektryczny

dane techniczne

obudowa

opis
Uniwersalny, mikroprocesorowy sterownik obrotów z funkcją 
pracy wielostopniowej i programatorem czasowym, przeznaczo-
ny do zdalnej lub automatycznej zmiany obrotów wentylatorów 
wyposażonych w wejście sygnału analogowego 0-10V. 

funkcje
1) Trzy wejścia cyfrowe o ustalonym priorytecie, służące do 
przyłączenia zewnętrznych styków bezpotencjałowym: przekaź-
ników, detektorów, termostatów, higrostatów, czujników ruchu 
itp. Zwarcie wejścia oznacza wysterowanie obrotów wentylatora 
zgodnie z priorytetem wejść cyfrowych i wartością napięcia 
przyporządkowan dla wybranego wejścia. Wartości napięć ste-
rujących 0-10V są dowolnie programowalne. 

Typ Un [V] Pmax [W] Uw [V] Temp. pracy [OC]

GT3 1~230, 50Hz 2 0-10 VDC (max 10mA) -25 ÷ +60

Typ szer. [mm] wys. [mm] gł. [mm] IP Dławnice

GT3 177 126 57 65 2xPG11, 1xPG7

2) Programator czasowy pracujący w cyklu tygodniowym,  umożliwia-
jący zaprogramowanie dla każdego z siedmiu dni, do ośmiu przedziałów 
czasowych, w których obroty wentylatora zostaną wysterowane zgodnie 
z priorytetem i dowolnie zdefiniowaną wartością napięcia dla tego prze-
działu czasowego.

3) Programator czasowy pracy cyklicznej, umożliwiający zaprogramowa-
nie, niezależnie od dnia, do czterech przedziałów czasowych, w których 
obroty wentylatora zostaną wysterowane w sposób cykliczny, zgodnie 
z nastawą, priorytetem i dowolnie zdefiniowaną wartością napięcia dla 
tego przedziału czasowego. 

4) Wysterowanie obrotów wentylatora przez ModBus.

Jeżeli funkcje będą wykorzystywane jednocześnie, będą one pracować ze 
ściśle określonym priorytetem. 

Urządzenie zostało wstępnie skonfigurowane i jest gotowe do pracy po 
podłączeniu. Intuicyjne menu pozwala w dowolnej chwili na podgląd 
i edycję parametrów.

Dzięki zastosowaniu uniwersalnego wyjścia sygnału analogowego 
0-10V, urządzenie współpracuje zarówno z wentylatorami wyposażony-

mi w silniki komutowane elektronicznie EC, jak i wentylatorami z silnika-
mi asynchronicznymi, z napędem w postaci przemiennika częstotliwości.

Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w przekaźnik w celu aktywa-
cji podłączonego przemiennika częstotliwości, z definiowanym progiem 
załączenia.

zastosowanie
Zdalna (trójstopniowa) lub automatyczna (programator tygodniowy) 
regulacja obrotów wentylatorów wyposażonych w wejście sygnału 
analogowego 0-10V. Praca na zewnatrz lub wewnątrz budynków, w in-
stalacjach wentylacji mechanicznej w obiektach mieszkalnych, wieloro-
dzinnych, biurowych, użyteczności publicznej, oświatowych, placówkach 
służby zdrowia itp.
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