
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ Μοντέλο GAS5     
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο GAS5 είναι ένας θερμοστάτης θέρμανσης για επαγγελματικούς φούρνους. Η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται από ένα αισθητήριο θερμοζεύγος τύπου J κλίμακας                  

(-200÷950 oC) και διαθέτει πέντε ρελέ (αντίσταση, ανεμιστήρα, κλαπέ, προσθήκη υγρασίας και λάμπα).  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 Όταν εκκινεί ο θερμοστάτης, η επιθυμητή θερμοκρασία είναι αυτομάτως ρυθμισμένη στους 0°C. 

 Στην οθόνη απεικονίζεται σταθερά η επιθυμητή θερμοκρασία του θαλάμου. Με τα [ ], [ ] αυξάνουμε ή μειώνουμε την επιθυμητή θερμοκρασία.  

 Πατώντας το κάτω δεξιά κρυφό κουμπί, απεικονίζεται η πραγματική θερμοκρασία του θαλάμου. 

 Όταν ανοίγει η πόρτα του θαλάμου απενεργοποιείται αυτόματα ο ανεμιστήρας. Ενεργοποιείται αμέσως μόλις κλείσει η πόρτα του θαλάμου. 

 Όση ώρα κρατάμε πατημένο το [  ] προσθέτουμε υγρασία στο θαλάμο. 

 Όση ώρα κρατάμε πατημένο το [ CLAPE ] αφαιρούμε τους ατμούς μέσα από το θάλαμο. 

 Πατώντας μια φορά [  ] ανάβει η λάμπα για 15 λεπτά και μετά σβήνει.  

 Πατώντας παρατεταμένα [  ] ανάβουμε ή σβήνουμε τη λάμπα. 

 Όταν απεικονίζεται η ένδειξη [  ], υπάρχει βλάβη στο αισθητήριο του θαλάμου. 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Τροφοδοσία: 230VAC 50/60Hz / Μέγιστη ισχύς λειτουργίας: 3W       
Συνιστάται χρήση ασφάλειας τροφοδοσίας - ασφάλειας τήξεως: 0.5Α (δεν περιλαμβάνεται) 
Αισθητήριο θερμοκρασίας θαλάμου θερμοζεύγος τύπου J  (δεν περιλαμβάνεται) / Ακρίβεια: 1°C 
Ψηφιακή NC επαφή πόρτας θαλάμου  
Ρελέ αντίστασης 250VAC 30A resistive load  
Ρελέ ανεμιστήρα, κλαπέ, προσθήκης υγρασίας και λάμπας 250VAC 10A 
Θερμοκρασία λειτουργίας: -15÷+55°C / Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20÷+80°C 
Χωρίς πλαστικό κέλυφος / Βαθμός προστασίας IP 00                                                                                                                                                                                            
Η συσκευή μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα και συγκρατείται-ασφαλίζεται με 3 βίδες (Φ=3mm) / Συνδεσμολογία με κλέμες 18A         
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

α/α περιγραφή GAS5 Μ.Μ 

1 κατώτερο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας θαλάμου 0 °C 

2 ανώτερο όριο επιθυμητής θερμοκρασίας θαλάμου 350 °C 

3 διαφορικό λειτουργίας ρελέ αντίστασης 3 °C 

4 χρονική διάρκεια αναμμένης λάμπας με το πάτημα μια φορά της [  ] 15 λεπτά 

 

 Κατασκευάζεται στην Ελλάδα. 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, η συσκευή πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη και να προστατεύεται από οποιαδήποτε επαφή με ηλεκτρικά μέρη. Όλα τα μέρη που εξασφαλίζουν 
την προστασία πρέπει να στερεώνονται κατά τρόπο ώστε να μην μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων. ΠΡΟΣΟΧΗ: αποσυνδέστε την τροφοδοσία της συσκευής πριν προχωρήσετε 
σε οποιοδήποτε είδος συντήρησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, σε εξοπλισμό που περιέχει ισχυρούς μαγνήτες, σε περιοχές που επηρεάζονται από το 
άμεσο ηλιακό φως ή τη βροχή. ΠΡΟΣΟΧΗ να μη δημιουργηθούν ισχυρές ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις στις πλευρικές σχισμές της συσκευής και να μην εισέλθουν αιχμηρά αντικείμενα. ΠΡΟΣΟΧΗ: 
διαχωρίστε τα καλώδια του σήματος εισόδου από τα καλώδια τροφοδοσίας προς αποφυγή τυχόν ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών. Ποτέ μη μεταφέρεται καλώδια τροφοδοσίας και σήματος στον 
ίδιο αγωγό. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο να μην χρησιμοποιηθεί η ίδια ως συσκευή ασφαλείας. Η συσκευή πρέπει να 
απορρίπτεται σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα σχετικά με τη συλλογή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσεως. Η συσκευή καλύπτεται από 
εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών. Η εγγύηση ισχύει εφόσον έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσεως. O έλεγχος και η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η 
εγγύηση καλύπτει μόνο την αντικατάσταση ή την επισκευή της συσκευής.  

Η  διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση. 
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Ενδείξεις 

 
αντίσταση ON 

 
ανεμιστήρας ΟΝ 

 βλάβη ON 
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