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Regulator elektroniczny 

Zastosowanie

Dane techniczne

P2  Uniwersalny

P1  Kompresor

Typy czujników T1: NTC - zakres od
T2: NTC - zakres od 

 -40 C do +60 C
-40 C do +60 C

o o

o o

od 20% do 80% RH

od +5 C do +45 Co o

230 V

Właściwości

Wyjście
Obciążalność

Ia Ib P

Napięcie pracy

Temperatura otoczenia

Wilgotność
Stopień ochrony IP65 od strony czołowej panelu sterującego

Wbudowany wyłącznik ON/OFF
Dwa czujniki temperatury
Zasilanie sieciowe oraz wyjścia pracujące pod napięciem 230V
Możliwość podłączenia czujników NTC 10k (Danfoss, Eliwell i inne)
Sygnalizacja pracy kompresora oraz całego procesu odszraniania
Programowalny wybór drugiego urządzenia (światło, wentylator, grzałka lub zawór)
Możliwość programowania oraz monitornigu za pomocą komputera
Przyciski bezpośredniego sterowania odszranianiem oraz światłem
Optyczna (i opcjonalnie akustyczna) sygnalizacja przekroczenia temperatury w komorze

G-209-P00 przeznaczony jest do sterowania 
prostymi urządzeniami chłodniczymi 
pracującymi zarówno w niskich, jak i wysokich 
zakresach temperatur. Jest zamiennikiem za 
sterownik G-18.

W urządzeniach małej i średniej mocy 
umoż liwia bezpośrednie podłączenie wszystkich 
sterowanych przez niego urządzeń (kompresor, 
grzałka, wentylator, światło) bez konieczności 
stosowania dodatkowych styczników. Jest to 
możliwe dzięki zastosowaniu 
przekaźników. 

16A i 30A 



Parametry serwisoweSchemat podłączenia

Sposób oznaczenia

Skład zestawu

Termostat
Dwa czujniki temperatury

Oznaczenia modelu     G-209-P00Kxx Mxx00 0

Przycisk światła:
L - jest; 0 - nie ma przycisku

sygnalizacja dźwiękowa:
B - jest; 0 - nie ma

Zamontowane przekaźniki:
10 - tylko kompresora
12 - kompresora i programowalny

Parametr Opis

c0

Co jaki czas ma następować rozmrażanie
00 - NIE BĘDZIE odszraniania 
automatycznego a jedynie ręczne!!!
01 - NIE BĘDZIE odmrażania 
automatycznego ani ręcznego

c1

 Maksymalny czas rozmrażania, jeżeli 
parownik nie osiągnie zadanej temperatury 
(parametr d2) W przypadku 
ustawienia tego parametru na „-01” 

ograniczenia czasowego

 Uwaga!!! 

nie będzie 

c2 Minimalny czas postoju kompresora

c3 Czas ociekania parownika

c5 Maksymalny czas pracy kompresora
0 - oznacza brak testu(parametr wyłączony)

c6
Czas postoju kompresora po zadziałaniu 
zabezpieczenia z parametru ‘c5’

c7

Czas, przez który po zakończeniu 
odszraniania (parametr 'c3') będzie 
pokazywana temperatura zmierzona zaraz 
przed rozpoczęciem odszraniania.

c8
Czas pracy kompresora przy uszkodzeniu 
czujnika sterującego

c9 Czas postoju kompresora przy 
uszkodzeniu czujnika sterującego

d0 Temperatura min, jaką będzie mógł 
ustawić sobie klient

d1 Temperatura max, jaką będzie mógł 
ustawić sobie klient

d2 Temperatura parownika, przy której 
nastąpi koniec rozmrażania

d3 Wartość histerezy

d4
Wartość przeskalowania czujnika 
komorowego w stosunku do mierzonej 
faktycznie temperatury

d6 Temperatura w komorze po przekroczeniu 
której włącza się alarm A4

r0
Typ czujnika temperatury:
00 - NTC 2,2 k
01 - NTC 10 k

r1

Urządzenie podpięte do drugiego 
przekaźnika:
00 - oświetlenie
01 - wentylator pracujący razem z   

kompresorem
02 - wentylator pracujący cały czas
03 - grzałka parownika
04 - grzałka tacki
05 - zawór

r5

Warunki za łączenia odszraniania podczas 
startu urządzenia.
00 - rozpoczęcie pracy bez odszraniania
01 - jeżeli podczas odszraniania nastąpił 

zanik zasilania zostanie 
załączone odszranianie

02 - odszranianie po każdym włączeniu 
zasilania urządzenia

G-209-P00Kxx-M1200 

Un = 230 V  50Hz    Imax = 10 A
P1 - KOM PRESOR                R30A*    8A    2HP   1500W
P2 - Świ atło                            R16A*    4A                800W
        * - p atrz instrukcja  
1-1 Czuj nik Temp. -  Komora
2-2 Czuj nik Temp. -  Parownik

~U n

~Un

2-2 Czujnik PAROWNIKA
1-1 Czujnik KOMORA
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