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ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΓΩΝΙΑ ΠΣΕΡΤΓΙΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 
 

    Η απηνξξύζκηζε 
επηηπγράλεηαη κέζσ 
ελόο κεραληζκνύ ν 
νπνίνο αλάινγα κε ηελ 
ζεξκνθξαζία ηνπ 
πξνζαγόκελνπ αέξα 
κεηαηνπίδεη έλαλ άμνλα. 
Η κεηαηόπηζε απηή 
είλαη έληνλε ζηελ 
πεξηνρή κεηαμύ 20-
28oC, ελώ έμσ από 
απηή ηελ πεξηνρή απηή 
ε κεηαηόπηζε είλαη 
αζήκαληε. 

 Επεηδή ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα θαηά ηελ ςύμε είλαη ζπλήζσο θάησ από 
20oC θαη θαηά ηελ ζέξκαλζε πάλσ 28oC κπνξνύκε λα εθκεηαιιεπηνύκε ην θαηλόκελν απηό κε έλαλ 
θαηάιιειν θηλεκαηηθό κεραληζκό θαη λα ξπζκίζνπκε έηζη ηελ γσλία ησλ πηεξπγίσλ ζηελ ζέζε ςύμεο 
ή ζέξκαλζεο. Η ηνπνζέηεζε κεραληζκνύ απηόκαηεο ξύζκηζεο είλαη δπλαηή ζηνπο ηύπνπο GR-AR, 
GR-AR-A θαη GR-RR θαη κέρξη ην κέγεζνο 600. Τα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζόδνπ ξύζκηζεο 
ησλ ζηνκίσλ είλαη όηη ε ηνπνζέηεζε είλαη ίδηα κε ηα απιά ζηόκηα, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε δελ 
ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηελ ξύζκηζή ηνπ θαη επηπιένλ ζε ζρέζε κε ηα ζηόκηα κε 
ειεθηξνθηλεηήξα δελ έρνπκε ηα έμνδα (πιηθώλ θαη εξγαηηθώλ) ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. 

AC 220V ON-OFF: 

 Οη ειεθηξνθηλεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 
ξύζκηζε ηεο γσλίαο ησλ πηεξπγίσλ είλαη δύν ηύπσλ: on-off 
(2 ζεκείσλ) ή αλαινγηθνί.  Οη ειεθηξνθηλεηήξεο on-off καο 
επηηξέπνπλ, κέζσ ελόο δηαθόπηε ν νπνίνο δίλεη ή δηαθόπηεη 
ην ξεύκα ζηελ επαθή 3, λα δίλνπκε ζηα πηεξύγηα ηνπ 
ζηνκίνπ δύν δηαθνξεηηθέο γσλίεο. Καηά ηελ ςύμε ηα 
πηεξύγηα είλαη ζε πιάγηα ζέζε θαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε 
(ζηξνβηιηζκόο) ελώ θαηά ηελ ζέξκαλζε ηα πηεξύγηα είλαη ζε 
θαηαθόξπθε ζέζε. Οη αλαινγηθνί ειεθηξνθηλεηήξεο καο 
επηηξέπνπλ, κέζσ ελόο πνηελζηόκεηξνπ 0-10V ην νπνίν 
δίλεη ζήκα ζηελ επαθή 3,  λα ξπζκίδνπκε ηελ γσλία ησλ 
πηεξπγίσλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε αλάκεζα ζε δύν αθξαίεο 
γσλίεο (ςύμεο-ζέξκαλζεο). Σηνπο αλαινγηθνύο 
ειεθηξνθηλεηήξεο ην ζήκα ηεο επαθήο 5 ην ρξεζηκνπνηνύκε 
γηα λα «δηαβάζνπκε» ηελ ζέζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα 
(position feedback). Η ηνπνζέηεζε ειεθηξνθηλεηήξσλ είλαη 
δπλαηή ζηνπο ηύπνπο GR-AR, GR-AR-A θαη GR-RR. AC/DC 24V ON-OFF: 

AC 220V ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ  AC/DC 24V ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ 

Για τοσς ηλεκτροκινητήρες: 
Μεγ. ζεξκνθξαζία: 50oC, Μεγ. Σρεηηθή Υγξαζία: 95% 


