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BEMÆRK: Tal skrevet i firkantede parenteser […] svarer til numrene på side 15. 
 
VIGTIGT: Læs vejledningen grundigt igennem før ibrugtagning af styringen, og opbevar den til senere brug. 

I tilfælde af tvivl om korrektheden af den danske oversættelse henvises til den engelske version. 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 
 
 

 

Bemærk: Filterstyring GFCD 32 må kun installeres af kvalificeret personel 
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1. Generelt 
 
Simatek GFCD 32 er udviklet til styring af membranventiler monteret på dysefiltre til støvudskilning.  
De vigtigste faciliteter for Simatek GFCD 32 er: 
 
⋅ Automatisk styring af rensning, afhængig af mængden af aflejringer i filteret (ΔP). 
⋅ Mulighed for at vælge tids- eller trykstyring.  
⋅ Automatisk detektering af antal tilkoblede ventiler (ikke tilkoblede ventiler springes automatisk over). 
⋅ Nedrensning med mulighed for valg af antal renseserier. 
⋅ Overvågning af rensetryk.  
⋅ Fjernstyring af tidsstyring og trykstyring. 
⋅ Mulighed for fjernoverførsel af ΔP-niveau. 
 
 
 
2. Tekniske data 
 
Kasse/indkapsling Grå ABS plastkasse med transparent låg (Valgfri montering af to skruer til 

sikring af låg). 
Beskyttelsesgrad IP65 
Mål Simatek GFCD 32:20 (fra 4 til 20 udgange): udvendige mål 296 x 256 x 118 

mm 
Vægt Simatek GFCD 32: Ca. 3,3 kg 
Klemrækker Plug-in klemblokke, maks. 2,5 mm² 
Temperatur Opbevaring: - 20° C/+ 80° C. Drift: - 10° C/+ 50° C 
Forsynings- og udgangsspænding Indgang: 230 V (± 10 %) – 50/60 Hz / Udgang: 115/230/24 V AC, 24 V DC 

Indgang: 115 V (± 10 %) – 50/60 Hz / Udgang: 115/24 V AC, 24 V DC 
Se side 6, 7.1 
Speciel version: 24 V DC/24 V DC 

Effektforbrug Optaget effekt maks. 2,5 VA 
Belastning pr. udgang: maks. 25 VA/AC eller 20 W/DC 

Maks. tryk 75 kPa 
Relæ 2 A–250 V AC 
Pulstid 0,01–9,99 sek. 
Manuel pausetid 1–999 sek. 
Automatisk pausetid 1–999 sek. 
Nedrensning pausetid 1–99 sek. 
Maks. driftsbelastning 30 % 
Set ΔP 0,01–9,99 kPa 
Set ΔP-alarm 0,01–9,99 kPa 
Nedrensning 0–99 serier 
Low Pressure. eller stand-by Aktiveret fra ekstern potentialefri kontakt  
Sikringer 1 A træg 115-230V; 2 A træg 24-48V AC og 24 V DC 

 

 

Styringen skal bortskaffes i henhold til gældende europæiske regler på 
området. 

 

 

Nul på forsyningsspændingen skal være jordet, hvis dette 
ikke er tilfældet skal der monteres en skilletransformer, og 

nul på afgangssiden skal forbindes til jord. 
Hvis dette ikke følges brænder styringen af.  
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3. Installationsvejledning 
• Styringen må ikke udsættes for direkte sollys, da printkortet derved kan blive overophedet. 

• Det er hensigtsmæssigt, at styringen konstant er forsynet med spænding, således at Nedrensning kan køre når 
ventilatoren er stoppet, og for at opnå en præcis måling af ΔP. 

• Beskyt styringen mod regn, indtrængende vand og fugt. Vand som trænger ind via et låg, der ikke er lukket 
korrekt, kan skade printkortet. 

• Kabler må kun føres ind gennem filterstyringens bund. 

• Elektroniske styringer bør ikke installeres på vibrerende flader. 

• Anvend kun kabelforskruninger med en beskyttelsesgrad på mindst IP65, og af passende størrelse (svarende til 
størrelsen på kablet). 

• Strømforsyningsledningen skal forsynes med en afbryder før styringen. 

• Forsøg ikke at reparere styringen selv – kontakt Simatek! 

• Elektrisk tilslutning skal udføres ved en autoriseret el-installatør for at undgå brandfare og risiko for elektrisk 
stød. 

• Ved elektrisk tilslutning skal de forskellige kabeltyper holdes adskilt (elforsyning, relækontakter, ventiludgange, 
4-20 mA udgang) og det skal samtidig sikres, at ledningerne ikke føres tæt forbi printkortet. 

• Før styringen åbnes, skal det sikres at spændingsforsyningen er afbrudt (on/off-knap [1] på 0 og klemmer [4] 
afbrudt), inklusive forbindelsen til alarm/signal-relæer. 

• Alle elektriske forbindelser til styringen, inklusive til magnetventiler, skal fremføres adskilt fra andre effekt-
kabler. 

• Jumpere til forsyningsspændingen må kun flyttes af kvalificeret personel og kun ifølge vejledningen. 

• Forkert placering af en jumper (til forsyningsspænding) kan betyde fare for personalets sikkerhed. 
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4. Før tilslutning 
 

TJEK: 
1. at elforsyningen til Simatek GFCD 32 er afbrudt (On/off [1] på 0 og at klemmerne [4] er frakoblet).  
2. at spændingsforsyningen angivet ved “IN” på den gule mærkat [22] stemmer overens med 

forsyningsspændingen (spænding og frekvens). 
3. at udgangsspændingen til ventilerne angivet ved “OUT” på den gule mærkat [22] stemmer overens med 

spændingen/frekvensen angivet på magnetventilerne. 
 
 
 
5. Elektrisk tilslutning 
 
1. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20]. 
2. Kontroller, at forsyningsspændingen til Simatek GFC 16 er afbrudt (on/off [1] på 0 og klemmerne [4] er 

frakoblet). 
3. Træk klemrækkerne ud [2]. 
4. Tjek, at udgangsspændingen til ventilerne angivet ved “OUT” på den gule mærkat [22] stemmer overens med 

den spænding/frekvens der er angivet på magnetventilerne. 
5. Forbind ventilerne til terminalerne [2] mellem terminal C og de nummererede udgange. 
6. Jordforbindelse [3] af ventilerne er påkrævet, når udgangsspændingen er ≥ 48 V. 
7. Forbind ALDRIG C eller ventiludgang til jord [3]. 
8. C er indbyrdes forbundet på printkortet. 
9. Udgangene er statiske, med nulgennemgangsaktivering, for at forebygge elektrisk støj. 
10. Kontroller, at magnetventilerne ventilerne er forbundet korrekt, og at der ikke er forbindelse mellem 

ventiludgang og C til jord [3] ved en isolationsmåling. 
11. Sæt klemrækkerne tilbage på plads [2]. 
12. Sæt terminaldækslet [20] på plads og spænd skruerne. 
 
 
 
6. DP-tilslutning 
 
Det er meget vigtigt, at støv og væsker ikke trænger ind i slangestudsene, da dette vil skade styringen. Støv som 
hober sig op i slangeforbindelserne, kan resultere i forkert visning, og det anbefales derfor, at beskytte med et 
filterelement. 
 
For dokumentation vedrørende disse DP-filtre, se den tilhørende dokumentation. 



Filterstyring 
GFCD 32 
 

 
SIMATEK A/S www.simatek.com 

Hotline: +45 4046 7525 
aftersales@simatek.dk 

 
 

6 

Doc. No.: 1400001_DK 
Rev.: - 

Date: 05.2017 
 

7. Indstillinger 
 
7.1 Spænding 
 
TJEK: 
1. At forsyningsspændingen til Simatek GFCD 32 er afbrudt (on/off-knap [1] på 0 og klemmerne [4] frakoblet. 
2. At forsyningsspændingen angivet på den gule mærkat [22] ved “IN” svarer til netspændingen. 
3. At udgangsspændingen angivet på den gule mærkat [22] ved “OUT” svarer til den spænding/frekvens, som er 

angivet på magnetventilerne. 
 
Hvis kriterierne i disse 3 punkter er opfyldt, fortsæt til afsnit 7.2. 
Ellers skal vejledningen herunder følges nøje! 
 
A. Omkobling af forsyningsspænding 
 
1. Løsn de to skruer [21] (hvis monteret), og åbn det transparente låg på Simatek GFCD 32. 
2. Løsn de fire skruer i frontpanelet. Løft frontpanelet uden at fjerne det, da det er forbundet til styringens bund! 
3. Tjek, at forsyningsspændingen, som kan omkobles ved hjælp af jumperne [5], svarer til forsyningsspændingen 

(eks. begge sat til 230 V). 
4. Er de to spændinger forskellige, flyttes jumperne [5], så samme spænding vælges. 
5. Fortsæt til 7.1B. 
 
B. Omkobling af udgangsspænding 
1. Kontroller, at udgangsspændingen, valgbar med jumperne [6] og [6A], svarer til den spænding der er angivet 

på magnetventilerne (eks. begge sat til 24 V). 
2. Hvis de to spændinger er forskellige, flyttes jumperne [6] og [6A], for at vælge samme spænding som angivet 

på magnetventilerne. 
3. Vigtigt!: Begge jumpere [6] og [6A] skal være placeret på samme spænding. 
4. Fortsæt til 7.1C. 
 
C. Omkobling mellem AC og DC på udgangene 
1. Sørg for, at frekvensen på udgangene, valgbar med jumperne [8], svarer til den, der er angivet på 

magnetventilerne (eks.: Begge sat til AC). 
2. Er dette ikke tilfældet, flyttes jumperne [8], så der vælges den frekvens, der er angivet på magnetventilerne. 
3. Sæt frontpanelet tilbage på plads og spænd de 4 skruer. 
4. Luk det transparente låg og spænd de to skruer [21] (hvis monteret). 
 
 

 

Der må ikke vælges 115 eller 230 V DC for udgangene! 

 



Filterstyring 
GFCD 32 
 

 
SIMATEK A/S www.simatek.com 

Hotline: +45 4046 7525 
aftersales@simatek.dk 

 
 

7 

Doc. No.: 1400001_DK 
Rev.: - 

Date: 05.2017 
 

7.2 Valg af Parametre 
 
Kontroller, at alle elektriske tilslutninger er udført som beskrevet i afsnit 5. 
 
On/off-knappen [1] sættes på 1. På displayet [7] vises fabrikationskoden for Simatek GFCD 32 i få sekunder. 
Umiddelbart efter vises filterets ΔP-værdi. Hvis LED OK [18] og LED Pause [12] tænder, og LED Continous [30] 
blinker, er Simatek GFCD 32 indstillet til Tidsstyring. Hvis kun LED OK [18] tænder, er Simatek GFCD 32 indstillet til 
Trykstyring. 
 
Vælg imellem Tidsstyring og Trykstyring ved hjælp af AUTOMATIC-knappen [16] (ΔP-Cleaning). LED Continous [30] 
blinker ved Tidsstyring, ved Trykstyring er den slukket. 
 
VIGTIGT! Når ventilatoren stopper, skal displayet [7] vise en ΔP filterværdi på 0 kPa. Hvis ikke, nulstilles denne værdi 
vha. regulatoren [15]. 
 
1) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 1 blinker på displayet [7]: 

Vælg Pulstid (0,01-9,99 sek.) vha. ”+/–” -knapperne [10]. 
 

2) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 2 blinker på displayet [7]: 
Vælg pausetid (Tidsstyring) (1-999 sek.) vha. ”+/–”-knapperne [10]. 
 

3) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 3 blinker på displayet [7]: 
Vælg Set ΔP (0,01-9,99 kPa) vha. ”+/–”-knapperne [10]. 
Rensningen starter hver gang ΔP–værdien for filteret overstiger Set ΔP (+0,05 kPa). 
Rensningen stopper hver gang ΔP-værdien for filteret går under Set ΔP. 
 

4) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 4 blinker på displayet [7]: 
Vælg pausetid (Trykstyring) (1-999 sek.) vha. ”+/–”-knapperne [10]. 
 

5) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 5 blinker på displayet [7]: 
Vælg Pause in After Cleaning Cycle (1-99 sek.) vha. ”+/–”-knapperne [10]. 
Nedrensning starter automatisk når ΔP-niveauet for filteret når under 0,10 kPa. 
 

6) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 6 blinker på displayet [7]: 
Vælg antal serier af Nedrensning (0-99 gange) vha. ”+/–”-knapperne [10]. 
(Vælg 0 for at udelade After Cleaning Cycle) After Cleaning Cycle starter automatisk 
når ΔP-niveauet går under 0,10 kPa. 
 

7) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 7 blinker på displayet [7]: 
Vælg Set ΔP-alarm (0,01-9,99 kPa) vha. ”+/–”-knapperne [10]. Når ΔP-værdien for 
filteret overstiger værdien i Set ΔP-alarm, gives en alarm. 
 

8) Tryk SELECT MENU [9]: På displayet [7] vises P000: Renseserien begynder. 
 
LED PULSE [11] lyser, når en ventil aktiveres. 
LED PAUSE [12] lyser, mens Simatek GFCD 32 venter på at aktivere den næste ventil. 
 
 
BEMÆRK! 
 ⋅ Ventilerne tilføres en impuls begyndende med ventil nr. 1 og fremefter. 

⋅ Simatek GFCD 32 udelader automatisk ikke tilsluttede udgange. Ventilnumrene vises i hurtig 
sekvens på displayet [7]. Hvis ingen ventiler er tilsluttet, vil numrene på alle ventiler vises på 
displayet. 

⋅ Tjek at ingen (tilsluttede) ventiler springes over i første serie. 

⋅ Det anbefales at sætte Simatek GFCD 32 til at rense filteret med lavest mulige frekvens (lang 
pausetid) for at reducere den lille støvudledning, der opstår i forbindelse med 
trykluftrensningen, opnå forlænget levetid på poserne samt mindske forbruget af trykluft. 

⋅ Pausetiden skal muliggøre tilstrækkelig rensning af filteret under de værst tænkelige forhold, 
men bør aldrig være kortere end den tid det tager at genopbygge trykket i trykluftbeholderen. 

⋅ Tryk på ΔP/Valves [14] inde i Select menu for at vende tilbage til Run Mode. For at ændre en 
parameter og straks vende tilbage til Run Mode: a) gå ind i Select menu, og vælg den 
parameter der ønskes ændret; b) Indstil værdien til det ønskede; c) Tryk på Select menu; d) 
tryk på ΔP-P/Valves [14]. 

⋅ Under valg af parametre (i Select menu) vil Simatek GFCD 32 returnere til almindelig drift 
inden for 5 min. hvis ingen taster betjenes. 
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7.3 Tids- og Trykstyring 
 
BEMÆRK! 
Vælg den kortest mulige Pulstid, mellem de som er kompatible med den størst opnåelige separation af partikler. Dette 
gælder for både Tidsstyring og Trykstyring. 

• Ideel tid for posefiltre: Mellem 100 ms og 400 ms. 

• Ideel tid for standard filterpatroner: Mellem 500 ms og 1 sekund. 

• Ideel tid for filterpatroner med roterende dyse: Mellem 1 og 4 sekunder. 

 
 
7.3.1 Tidsstyring 
 
Under Tidsstyring styres ventilerne efter en fastsat Pausetid, og rensningen afhænger derfor ikke af mængden af 
udskilt støv på poserne. Tidsstyring må kun anvendes i start-up fasen. 
 
Når Simatek GFCD 32 er indstillet til Tidsstyring, blinker LED Manual [30]. 
Ved Tidsstyring er Pausetiden afhængig af den valgte under Manual Pause Time. 
 
 
7.3.2 Trykstyring 
 
Ved Trykstyring er rensningen tilpasset niveauet af udskilt støv på poserne. Rensningen begynder, når ΔP-niveauet for 
filteret overstiger det valgte i Set ΔP (se afsnit 7.2). Hvilken værdi der skal vælges under Set ΔP, afhænger af 
strukturen samt filterets stand og type af proces. 
 
Når Simatek GFCD 32 er indstillet til Trykstyring er LED Manual [30] slukket. 
Ved Trykstyring er Pausetiden afhængig af den valgte i Automatic Pause time. 
 
 
7.3.3  Fjernstyringsfunktion 
Det er muligt at skifte mellem Tids- og Trykstyring ved at slutte Remote-kontakten. Se herunder: 
 
1. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20]. 
2. Tilslut en ekstern potentialefri kontakt til terminalerne A.M og Ground [26]. 
3. Sæt terminaldækslet [20] tilbage på plads og spænd skruerne. 
4. Når Simatek GFCD 32 er indstillet til Trykstyring og der ønskes skiftet til Tidsstyring, sluttes Remote-kontakten 

på terminalerne A.M og Ground [26]. 
5. For at vende tilbage til Trykstyring, afbrydes Remote-kontakten på terminalerne A.M og Ground [26]. 
 
 
 
8. Nedrensning 
 
Det anbefales at køre en eller flere serier af Nedrensning efter hver kørsel for at fjerne udskilt støv fra filteret. 
Nedrensning påbegyndes, når filterets differenstryk når under 0,10 kPa. 
 
ADVARSEL: 
Nedrensning starter kun hvis Simatek GFCD 32 er indstillet til Trykstyring! 
 
For at aktivere Nedrensning: 
1. Sørg for at styringen er indstillet til Trykstyring. 
2. Vælg antal serier af Nedrensning (se afsnit 7.2) (Vælg 0 for helt at springe Nedrensning over).  
3. Vælg Pausetid i ”Pause in after cleaning cycle” (se afsnit 7.2). 
4. Nedrensning starter når ΔP-niveauet når under 0,10 kPa. Bogstavet P blinker på displayet [7]. Nedrensning 

starter ikke fra ventil nr. 1, men færdiggør den igangværende serie først, og regner den som den første serie af 
Nedrensning. Hvis ΔP-værdien overstiger 0,15 kPa mens Nedrensning kører, stopper Nedrensning.  

5. Når Nedrensning er færdig, viser displayet [7] End. 
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9. Koder og alarmer 
 
9.1 Leds 
 
1) LED Continuous [30] Blinker når Simatek GFCD 32 kører Tidsstyring. Den er slukket når Simatek GFCD 32 

kører Trykstyring. 
2) LED PULSE [11]: Lyser, når en ventil aktiveres. 
3) LED PAUSE [12]: Lyser, mens Simatek GFCD 32 venter på at aktivere den næste ventil. 
4) LED L. PRESS. [15]: Blinker når Simatek GFCD 32 er i Low-pressure Mode (Rensetrykovervågning).  
 
 
9.2 LED OK 
 
Mindre alvorlige fejl på mikroprocessoren vises ved, at LED OK [18] slukkes. Dette kan ikke løses af brugeren selv – 
kontakt Simatek.  
Ønskes signalet fra LED OK overført til en ekstern enhed, sluttes terminalerne WD til C.N.O 
 
 
9.3 Display-Kode “P---” 
 
Displayet [7] viser “P----” hvis filterets ΔP-niveau går under -0,14 kPa. Hvis det er tilfældet:  
 
Kontroller, at differenstrykstudsene er forbundet til slangestudsene [13] se kapitel 6. 
Er problemet stadig ikke løst:  
Frakobl slangerne, som sidder mellem differenstrykstudsene og slangestudsene [13]. 
Drej trimmet (trim 2) på CPU’en for at nulstille visningen.Tilslut på ny slangerne mellem differenstrykstudsene og 
slangestudsene [13].  
 
 
9.4 LED alarm 
 
LED Alarm [17] lyser hver gang filterets differenstryk overstiger den indstillede værdi, eller hvis der er kortslutning på 
en eller flere udgange. 
 
Hvis LED Alarm [17] lyser, tryk på “+” [10]: 
 
a) Hvis displayet [7] viser koden PPP1, har filterets differenstryk oversteget det i ΔP Alarm indstillede niveau. 
          Gør som følger: 
 
1. Stabiliser filterets differenstryk (ΔP). 
2. Tryk på “-” for at vende tilbage til normal drift (run mode). 
3. Tryk på Reset [19]: Alarmen afbrydes. 
 
b) Hvis displayet [7] viser bogstavet A efterfulgt af et nummer, er der fejl på ventilen med det tilsvarende 

nummer. 
 Gør som følger: 
 
1. Tryk på “+” [10] for at aflæse numrene på de ventiler der er fejl på. Bemærk: Når alarmen afbrydes, udelukkes 

den ventil, der er kortsluttet. 
2. Ret fejlen. 
3. Tryk på “-” for at vende tilbage til normal drift (run mode). 
4. Tryk på Reset [19]: Alarmen afbrydes. Alarm-funktionen genstartes. 
 
Ønskes alarm signalet overført til en ekstern enhed, tages signalet fra klemmerne ALL Common [38] og NO [39] eller 
NC [40]. 
 
 
10. Trykknap ΔP/Valves 
 
Simatek GFCD 32 viser filterets differenstryk (ΔP) på displayet [7]. Tryk på ΔP/Valves-knappen [14] for at skifte 
mellem visning af filerets differenstryk, og visning af nummeret på den aktiverede ventil. Når Simatek GFCD 32 startes 
op, vises filterets differenstryk automatisk på displayet.  
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11. Rensetrykovervågning (eller Stand-by) 
 
Det er muligt at aktivere  rensetrykovervågningen (eller Stand-By) ved fjernstyring. Når Simatek GFCD 32 er i Stand-
by mode, er alle funktioner blokkeret.  
 
For at aktivere Stand-by-funktionen:  
1. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20].  
2. Træk klemrækken [27] ud.  
3. Det eksterne signal føres via en potentialefri kontakt til klemme S.B og Ground [27]. 
4. Sæt klemrækken [27] tilbage på plads.  
5. Sæt terminaldækslet [20] tilbage på plads og spænd skruerne.  
6. Slut kontakten mellem terminalerne S.B og Ground [27], for at aktivere Stand-by-funktionen. LED Low 

Pressure (rensetrykovervågning) [15] blinker. 
7. Afbryd forbindelsen mellem terminalerne S.B og Ground [27] for at vende tilbage til normal drift. LED Low 

pressure (rensetrykovervågning) [15] slukker.  
 
 
12. Fjernoverførsel af ΔP-værdi (valgfri) 
 
Ved hjælp af 4-20 mA-tavlen er det muligt at overføre den ΔP-værdi som vises på displayet [7] til et eksternt 
instrument. Tilslut 4-20 mA POS og 4-20 mA NEG til terminalerne. Se side 10. 
 
 
12.1 4-20 mA tilslutning 
 
VIGTIGT! 4-20 mA-udgangen er passiv. Den skal tilsluttes en ekstern strømforsyningskilde! 
1. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet      . 

2. Træk klemrækkerne ud af terminal       og      . 

3. Tilslut fjernstyringsenhedens positive terminal (+) til 4-20 mA POS terminal      . 

4. Tilslut en stabil strømforsyningskildes negative (-) terminal (5-30 V DC) til 4-20 mA NEG terminal      . 

5. Indsæt en modstand på forbindelserne mellem fjernstyringsenhedens NEG terminal (-) og den stabile 

strømforsyningskildes POS terminal (+). 

6. Hvis strømforsyningen er <15 V DC, indsættes ingen modstand.  

7. Hvis strømforsyningen er på mellem 15 og 24 V DC, indsættes en 470 Ω ½ W modstand (*). 

8. Hvis strømforsyningen er >24 V DC, indsættes en 1000 Ω 1 W modstand (*). 

9. (*) Værdierne er kun vejledende! Der bør foretages en test for tilpasning til hver enkel situation. 

10. Brug et afskærmet kabel til tilslutning. 

11. Sæt terminaldækslet       tilbage på plads og spænd skruerne. 

 

3 

1 
1 

2 

2 

3 
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4-20 mA-tavlen 
 
Kontroller, at forsyningsspændingen til Simatek GFCD 32 er 

frakoblet: On/off-knap       på 0 og klemmer       frakoblet. 

Løsn de to skruer     , og åbn det transparente låg på Simatek 

GFCD 32. Fjern de 4 skruer       og løft frontpanelet (uden at fjerne 

det, da det er forbundet til styringens bund!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12.2 Indstilling af 4-20 mA udgang 
 
Hold Reset-knappen inde, mens Simatek GFCD 32 tændes (on/off-knap       på 1), indtil “PPSS” vises på displayet. Slip 
Reset-knappen: displayet viser nu ”A0”. 
Tryk på “-” indtil displayet viser koden “A879”. 
Tryk på Select menu: Displayet viser nu bogstavet C sammen med antallet af tilsluttede udgange på Simatek GFCD 
32. (Eksempel: På Simatek GFCD 32:32 vises “C 32” på displayet).  
Tryk på Select menu: På displayet vises “P 0”. 
Lad “P 0” stå uændret hvis du ønsker et full-scale-niveau på 99,9 kPa. 
Vælg ”P 1” med “+” hvis du ønsker et full-scale-niveau på 1,00 kPa. 
Vælg ”P 2” med “+” hvis du ønsker et full-scale-niveau på 2,00 kPa. 
Vælg ”P 3” med “+” hvis du ønsker et full-scale-niveau på 3,00 kPa. 
Vælg ”P 4” med “+” hvis du ønsker et full-scale-niveau på 4,00 kPa. 
Vælg ”P 5” med “+” hvis du ønsker et full-scale-niveau på 5,00 kPa. 
Tryk på Select menu: På displayet vises filterets ΔP-niveau. 
Tryk på Select menu og serien starter på ny. 

 

 

 

5 6 

7 

8 
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13. Fejlsøgning 
 
Problem 
 

Mulig årsag Løsning 

Displayet er blankt/slukket og alle 
LED er slukket 
 

Ingen spændingsforsyning. Tjek tilslutningen af 
strømforsyningen på klemrækken [4] 
samt at den rigtige 
forsyningsspænding [5] er valgt. 
Tjek hovedsikringen [23]. 
 

Styringen er tilsluttet strøm, men 
displayet og alle LED er slukket. 
 

Sikring[32] er sprunget. Udskift sikringen (se sikringstabel). 

De eksterne kontakter til Stand-by 
og Auto/Manuel virker ikke. 
 

Sikring [31] er sprunget. Udskift sikringen (se sikringstabel). 

På displayet vises numrene på alle 
udgange i hurtig sekvens. 

Ingen udgange tilsluttet. Tjek forbindelser [2] og [3]. 

Enkelte ventiler ignoreres/springes 
over. 

Simatek GFCD 32 er forbundet 
forkert til magnetventilerne. 

Tjek forbindelser [2] og [3]. 

Magnetventilerne er ikke tilsluttet. Tjek magnetventilerne. 
 

Displayet viser rækkefølgen for 
aktivering af ventiler, men ventilerne 
aktiveres ikke. 

Transformer på print defekt. Kontakt Simatek. 
Fejl på bundkort. Kontakt Simatek. 
Udgangsspændingen til ventilerne er 
forskellig fra den spænding der er 
angivet på spolerne. 

Flyt de to jumpere [6] så 
spændingen svarer til den der er 
angivet på magnetventilerne. 

LED OK [18] er slukket. Fejl på mikroprocessor. Kontakt Simatek. 
 

LED ALARM [17] lyser. Hvis “PPP1” vises på displayet ved 
tryk på “+” har filterets differenstryk 
oversteget niveauet for ΔP-ALARM.  

Gør som beskrevet i afsnit 9.4, a). 

Hvis bogstavet A og nummeret på en 
af ventilerne vises på displayet når 
der trykkes på “+” [10], er ventilen 
kortsluttet. 

Gør som beskrevet i afsnit 9.4, a). 

Displayet viser “P----”. Filterets differenstryk er faldet til 
under 0,14 kPa. 

Gør som beskrevet i afsnit 9.3. 

 
 
VIGTIGT! 
Hvis Simatek GFCD 32 anvendes med en forsyningsspænding på 24 V DC, sørg da for at spændingen ikke er lavere 
end 24 V, og at spændingen er tilstrækkelig i forhold til belastningen. 
 
 
14. Sikringstabel 
 

Størrelse Værdi Type Nr. på oversigt Beskrivelse 
5 x 20 1A T [23] Hovedsikring med 115/230 V forsyning 
5 x 20 2A T [23] Hovedsikring med 24/48 V forsyning 
5 x 20 200 mA T [31]   forsyning til eksterne kontakter 
5 x 20 630 mA T [32] Intern +5 V forsyning (mikro, display) 

 
 

 

Ved udskiftning af sikringer skal ovenstående respekteres. 
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15. Fabriksindstillinger/Program-menu 
 
15.1 Pulstid 
Simatek anbefaler en pulstid på 0, 2 sek. 
 
 
15.2 Pausetid 
Ved tidsstyring beregnes pausetiden ud fra en tilsigtet 
gennemskylningstid for filteret på 180 sek. 
Se anbefalet pausetid ved tidsstyring for den aktuelle filtertype. 
 
 
15.3 ΔP Start/stop 
Hver gang filterets differenstryk overstiger den indstillede 
værdi, påbegyndes poserensning.  
Poserensning stoppes, når differenstrykket falder til under den 
indstillede værdi. Differenstrykket indstilles i Kilopascal (1 kPa 
= 100 mm VS). 
 
 
15.4 Pausetid – Trykstyring 
Pausetid ved trykstyring: Ved trykstyring skal pausetiden være 
ganske kort, da styringen selv regulerer, hvor ofte filteret skal 
renses. Dog skal pausetiden modsvare kompressorens 
kapacitet, så der under hele sekvensen er fuldt tryk på tryk-
luften. 
Se Simateks filter-manual vedr. trykluftforsyning. 
 
 
15.5 Pausetid – Nedrensning 
Under nedrensning kan pausetiden sættes så den passer til den enkelte type af støv, dog skal pausetiden modsvare 
kompressorens kapacitet. 
 
 
15.6 Nedrensnings-serier 
Poserensning vil fortsætte i det valgte antal serier (første til sidste ventil), efter at filterets differenstryk er faldet til 
under 0, 10 kPa (ventilatoren er slukket). 
Eventuelt udstyr som fjerner det udskilte støv fra filteret, skal køre under Nedrensning. 
Simatek anbefaler 2-3 serier, idet den igangværende serie betragtes som første nedrensnings-serie. Første serie vil 
altså ikke nødvendigvis være en fuld serie. 
Nedrensning virker kun under trykstyring. Hvis ΔP-værdien i filteret overstiger 0,10 kPa under Nedrensning, afbrydes 
funktionen, og almindelig poserensning påbegyndes. 
 
 
15.7 ΔP Alarm 
Hver gang filterets differenstryk overstiger den indstillede værdi, gives en alarm. Signalet kan om ønsket føres videre 
til et kontrolrum el. lign. 
Alarmsetpunktet indtastes i kPa. 

  Anbefalet pausetid for SimPact 4T/4T-R filtre 
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16. Oversigt 
 
 
[1] On/off-knap 

[2] Plug-in-klemblokke (outlets og C) 

[3] Jordforbindelse til udgange 

[4] Klemmer til strømforsyning 

[5] Jumper til omkobling af forsyningsspænding 

[6] Jumper til omkobling af udgangsspænding 

[6A] Jumper til omkobling af udgangsspænding 

[7] Display 

[8] Jumper til omkobling mellem AC og DC på udgangene 

[9] Trykknap Select menu 

[10] -/+ knapper 

[11] LED Puls 

[12] LED Pause 

[13] Slangestudse 

[14] Trykknap Select ΔP/Valves 

[15] LED LP (Low Pressure) 

[16] Trykknap Automatic/Manual mode (ΔP-Cleaning) 

[17] LED Alarm 

[18] LED OK 

[19] Trykknap Alarm reset 

[20] Terminaldæksel 

[21] Skruer til sikring af transparent låg (valgfrit) 

[22] Gul mærkat med angivelse af ind- og udgangsspænding og frekvens (IN/OUT) 

[23] Hovedsikring 

[24] Relæ ALL og relæ WD terminaler 

[25] Fabrikationskode og serienummer 

[26] Klemmer til fjernstyring af Tidsstyring/Trykstyring 

[27] Klemmer til Low pressure eller Stand-by-funktion 

[28] 4-20 mA positiv terminal 

[29] 4-20 mA negativ terminal 

[30] LED Continuous (tidsstyring) 

[31] Sikring til eksterne kontakter 

[32] Sikring til intern +5 V forsyning (mikro, display) 
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17. Samlingstegning Simatek GFCD 32, 4-20 ventiler 
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18. El-diagram for Simatek GFCD 32, 4-20 ventiler 
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19. Overensstemmelseserklæring 
 

 


	1. Generelt
	2. Tekniske data
	3. Installationsvejledning
	4. Før tilslutning
	5. Elektrisk tilslutning
	6. DP-tilslutning
	7. Indstillinger
	7.1 Spænding
	7.2 Valg af Parametre
	7.3 Tids- og Trykstyring
	7.3.1 Tidsstyring
	7.3.2 Trykstyring
	7.3.3  Fjernstyringsfunktion


	8. Nedrensning
	9. Koder og alarmer
	9.1 Leds
	9.2 LED OK
	9.3 Display-Kode “P---”
	9.4 LED alarm

	10. Trykknap ΔP/Valves
	11. Rensetrykovervågning (eller Stand-by)
	12. Fjernoverførsel af ΔP-værdi (valgfri)
	12.1 4-20 mA tilslutning
	4-20 mA-tavlen
	12.2 Indstilling af 4-20 mA udgang

	13. Fejlsøgning
	14. Sikringstabel
	15. Fabriksindstillinger/Program-menu
	15.1 Pulstid
	15.2 Pausetid
	15.3 ΔP Start/stop
	15.4 Pausetid – Trykstyring
	15.5 Pausetid – Nedrensning
	15.6 Nedrensnings-serier
	15.7 ΔP Alarm

	16. Oversigt
	17. Samlingstegning Simatek GFCD 32, 4-20 ventiler
	18. El-diagram for Simatek GFCD 32, 4-20 ventiler
	19. Overensstemmelseserklæring

