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BEMÆRK! tal skrevet i firkantede parenteser […] svarer til numrene på side 11. 
 
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 GFC 16 må kun installeres af kvalificeret personel 

 



Filterstyring 
GFC 16 
 
 

 
SIMATEK A/S www.simatek.com 

Hotline: +45 4046 7525 
aftersales@simatek.dk 

 
 
3 

Doc. No.: 1400003_DK 
Rev.: - 

Date: 04.2017 
 

1. Generelt 
 
Simatek GFC 16 er udviklet til at kontrollere membranventiler monteret på dysefiltre til støvudskilning med filterposer 
eller filterpatroner. 
De vigtigste faciliteter for Simatek GFC 16 er: 
 
⋅ Manuel indstilling af pulstid og pausetid. 
⋅ Kan styres fra ekstern switch eller PLC. 
⋅ Nedrensning med mulighed for valg af antal serier. 
 
 
 
2. Tekniske data 
 
Kasse/indkapsling Grå ABS plastkasse med transparent låg. (Valgfri montering af to skruer i låg) 
Beskyttelsesgrad IP65 
Mål Simatek GFC 16: 4 / 8 / 12 / 16 udgange: Udvendige mål: 213 x 185 x 113 

mm 
Vægt Simatek GFC 16: ca. 2 kg 
Klemrækker Plug-in klemblokke, maks. 2,5 mm² 
Temperatur Opbevaring: -20° C/+80° C.  

Drift: -10° C/+50° C med driftsbelastning 30 % 
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 5, afsnit 6.1B 
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 

Pulstid 0,01–9,99 sek. 
Pausetid 1–999 sek. 
Maks. driftsbelastning 30 % 
Fjernbetjenings-funktion Aktiveret fra ekstern potentialefri kontakt 
Nedrensning 1–99 serier. Aktiveret fra ekstern potentialefri kontakt 
Sikringer 500 mA træg 115 V / 230 V. 2 A træg 24 V / 48 V 

 

 

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. 
I modsat fald vil styringen brænde 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. 

• 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 
 
1. Tjek, at elforsyningen til Simatek GFC 16 er afbrudt (On/off [1] på 0 og at klemmerne [4] er frakoblet). 
2. Tjek, at spændingsforsyningen angivet ved “IN” på den gule mærkat [22] stemmer overens med 

forsyningsspændingen (spænding og frekvens). 
3. Tjek, 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. Tjek, 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 spændingen/frekvensen skrevet på magnetventilerne. 
5. Forbind ventilerne til terminalerne [2] imellem 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. Tjek, at magnetventilerne er forbundet korrekt, og at der ikke er forbindelse mellem ventiludgang og C til Jord 

[3], ved en isolationsmåling. 
11. Sæt terminaldækslet [20] på plads og spænd skruerne. 
 
 
 
6. Indstillinger 
 
6.1 Spænding 
 
KONTROLLER: 
1. At forsyningsspændingen til Simatek GFC 16 er afbrudt (on/off [1] på 0 og klemmerne [4] frakoblet). 
2. At forsyningsspændingen angivet på den gule mærkat 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 6.2. 
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 GFC 16. 
2. Fjern 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 jumper [5], svarer til forsyningsspændingen 

(eks. begge sat til 230 V).  
4. Er de to spændinger forskellige, flyttes jumperen [5] så samme spænding vælges. 
5. Fortsæt til 6.1B 
 
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 230 V). 
Jumper [6]: 1HV = 115 V; 2HV = 230 V; LV = 24 V 
Jumper [6A]: HV = 115 V / 230 V; LV = 24 V 

 
2. Hvis de to spændinger er forskellige, flyttes jumperne [6] og [6A] for at vælge samme spænding som angivet 

på magnetventilerne. 
Jumper [6]: 1HV = 115 V; 2HV = 230 V; LV = 24 V 
Jumper [6A]: HV = 115 V / 230 V; LV = 24 V 

Advarsel: Begge jumpere [6] og [6A] skal være placeret på samme spænding! 
3. Fortsæt til afsnit 6.1C. 
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C. Omkobling mellem AC og DC på udgangene 
1. Sørg for, at frekvensen på udgangene, valgbar med jumper [8], svarer til den, der er angivet på 

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

 

Der må IKKE vælges 230 V DC for udgangene! 

 

 
 
 
6.2 Valg af parametre 
 
Tilslutning af strømforsyningen [4]: 
L=fase, N=nul) 
 
On/off-knap [1] sættes på 1. På displayet [7] vises fabrikationskoden for Simatek GFC 16 i tre sekunder. 
Når koden forsvinder, vises bogstavet E (run) sammen med nummeret på næste ventil som aktiveres. Lysdioderne OK 
[18] og Remote [35] lyser. 
 
 
1) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 1 blinker på displayet [7]: 

Vælg nummeret på de ventiler, du ønsker at forbinde ved hjælp af “+/-” 
knapperne [10]. 
Eksempel: Ønsker du at forbinde 6 ventiler til Simatek GFC 16, vælg 6. 
Springes dette menupunkt over, vil Simatek GFC 16 registrere antallet af 
ventiler, som var de alle forbundet. For Simatek GFC 16:4 vil 4 ventiler blive 
registreret; for Simatek GFC 16:8 vil 8 ventiler blive registreret. 
 

2) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 2 blinker på displayet [7]: 
Pulstid (0,01-9,99) vælges ved hjælp af “+/-” knapperne. 
 

3) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 3 blinker på displayet [7]: 
Pausetid (1-999 sek.) vælges ved hjælp af “+/-” knapperne. 
 

4) Tryk SELECT MENU [9]: Tallet 4 blinker på displayet [7]: 
Vælg antal serier af nedrensning ved hjælp af “+/-” knapperne [10]. 
Vælg 0 hvis nedrensning ønskes udeladt. 
Pausetid i nedrensning er den samme som den, der vælges i punkt 3. 
 

5) Tryk SELECT MENU [9]: E1 blinker på displayet [7] og rense-serien begynder. 
 
Lysdiode 1 [11] fortæller, at en ventil er aktiveret. 
Lysdiode 2 [12] fortæller, at Simatek GFC 16 venter på at aktivere den næste 
ventil.  
 

 
BEMÆRK! ⋅ Ventiler tilføres en impuls begyndende med ventil nr. 1 og fremefter. 

⋅ Tjek, at ingen ventiler springes over i første serie. 
⋅ Det anbefales at sætte Simatek GFC 16 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. 
⋅ Pausetid bør aldrig være kortere end den tid, det tager at genopbygge trykket 

i trykluftbeholderen. 
⋅ Under valg af parametre (i Select menu) vil Simatek GFC 16 returnere til 

almindelig drift indenfor 5  
⋅ min., hvis ingen taster betjenes. 
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7. Fjernbetjenings-funktion 
 
BEMÆRK! 
Simatek GFC 16 leveres med en lus mellem klemmerne Remote [26] og Common [37]. 
Ønskes fjernbetjenings-funktionen anvendt, følg instruktionen herunder. 
Hvis fjernbetjenings-funktionen ikke ønskes anvendt, må lusen ikke fjernes. 
 
 
Aktivering af fjernbetjenings-funktionen: 
1. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20]. 
2. Fjern lusen mellem klemmerne Remote [26] og Common [37]. 
3. Det eksterne signal føres via en potentialefri kontakt (eksempel: Kontakt fra DP monitor) til terminalerne 

Remote [26] og Common [37]. 
4. Sæt terminaldækslet [20] på plads og spænd skruerne. 
5. Slut kontakten mellem Remote [26] og Common [37] for at aktivere fjernbetjenings-funktionen. 
6. Hvis forbindelsen mellem Remote [26] og Common [37] afbrydes, stopper Simatek GFC 16, og displayet viser 

SB (Stand by), og LED Remote [35] og LED Pause [12] er slukket. Slut kontakten for at genoptage rensning 
ved den ventil, hvor den blev afbrudt. 

 
 
 
8. Nedrensning 
 
Det anbefales at køre en eller flere serier af nedrensning efter hver kørsel for at fjerne udskilt støv fra filteret. 
Nedrensning bør påbegyndes, hver gang ventilatoren stoppes. 
 
For at aktivere nedrensning: 
1. Vælg antal serier i nedrensning (Se afsnit 6.2) 
2. Løsn skruerne og fjern terminaldækslet [20]. 
3. Tilslut en ekstern kontakt mellem klemme Fan [36] og Common [37] (sluttes når ventilator er slukket). 
4. Sæt terminaldækslet tilbage på plads og spænd skruerne [20]. 
5. Slut kontakten mellem Fan [36] og Common [37] for at begynde nedrensning. Den igangværende serie 

betragtes som første nedrensnings-serie. 
6. Hvis der er valgt 0 ved trin 4) i afsnit 6.2, vil Simatek GFC 16 stoppe med at køre, så snart kontakten mellem 

Terminals Fan (ventilator) [36] og Common [37] sluttes. 
7. Lysdiode nr. 3 [33] blinker under nedrensning. 
8. Når nedrensning er afsluttet, vil lysdiode nr. 3 [33] lyse fast og displayet vise E1. 
9. Slut kontakten for at starte nedrensning igen og slukke lysdiode nr. 3 [33]. 
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9. Fejlsøgning 
 
Problem Mulig årsag Løsning 
Displayet er blankt/slukket 
og alle LED er slukket. 
 

Ingen strømforsyning. Tjek tilslutningen af 
strømforsyningen på klemrækken 
[4]. 

Display viser Sb. Ikke startet fra fjernbetjening eller ledningen 
mellem R (Remote) og C (Common) mangler. 
 

Start fra fjernbetjening eller tjek 
forbindelsen. 
 

Sikringen F1 [31] er sprunget. Udskift sikringen (se afsnit 10). 

Enkelte ventiler 
ignoreres/springes over. 

Simatek GFC 16 er forbundet forkert til 
magnetventilerne. 
 

Kontroller forbindelser [2]. 

Spolerne i magnetventilerne er afbrudt. 
 

Kontroller spolerne i 
magnetventilerne. 
 

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

Transformer på print defekt. 
 

Kontakt Simatek. 

Printet er beskadiget.  
 

Kontakt Simatek. 

Udgangsspændingen til ventilerne er forskellig 
fra den spænding, der er angivet på spolerne. 
 

Tjek omkobling af udgangsspænding 
(Se afsnit 6.1B). 

Forkert forbindelse mellem Simatek GFC 16 og 
ventilerne. 
 
 

Kontroller forbindelser [2]. 

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

 
 
 
10. Sikringstabel 
 
Navn Størrelse Værdi Type Nr. på oversigt Beskrivelse 
F3 5 x 20 500 mA T [23] 115 V/230 V Hovedsikring 
F3 5 x 20 2 A T [23] 24 V/48 V Hovedsikring 
F1 5 x 20 1,6 A T [31] Udgangsspænding 24 V og ventilator – Rem 
F2 5 x 20 630 mA T [32] +5 V intern strømforsyning 

 
 

 

Ved udskiftning af sikringer skal ovenstående respekteres. 



Filterstyring 
GFC 16 
 
 

 
SIMATEK A/S www.simatek.com 

Hotline: +45 4046 7525 
aftersales@simatek.dk 

 
 
9 

Doc. No.: 1400003_DK 
Rev.: - 

Date: 04.2017 
 

11. Fabriksindstillinger/Program-menu 
 
11.1 Pulstid 
Simatek anbefaler en pulstid på 0,2 s. 
 
 
11.2 Pausetid 
Pausetiden beregnes ud fra en tilsigtet gennemskylningstid for 
filteret på 180 sek. 
Se anbefalet pausetid for den aktuelle filtertype, dog skal 
pausetiden modsvare kompressorens kapacitet (kompressor skal 
kunne nå at opbygge trykket i trykluftbeholderen inden næste 
puls). 
 
 
11.3 Nedrensnings-serier 
Poserensning vil fortsætte i det valgte antal serier (første til 
sidste ventil), efter signal mellem Fan [36] og Common [37], 
(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. 

  Anbefalet pausetid for SimPact 4T/4T-R filtre: 
 

 



Filterstyring 
GFC 16 
 
 

 
SIMATEK A/S www.simatek.com 

Hotline: +45 4046 7525 
aftersales@simatek.dk 

 
 

10 

Doc. No.: 1400003_DK 
Rev.: - 

Date: 04.2017 
 

12. Oversigt 
 
 
[1] On/off-knap 

[2] Klemmer til ventiler 

[3] Jordforbindelse til ventiler 

[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] Trykknapper +/- 

[11] LED Puls 

[12] LED Pause 

[18] LED OK 

[20] Terminaldæksel 

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

[22] Gul mærkat med angivelse af IN/OUT spænding og frekvens 

[23] Hovedsikring 

[25] Fabrikationskode og serienummer 

[26] Remote-klemmer (fjernbetjening) 

[31] Sikring til udgange 24 V og Fan – Rem 

[32] Sikring til intern strømforsyning +5 V 

[33] LED Shut down (Nedrensning) 

[35] LED Remote-funktion (fjernbetjening) 

[36] FAN terminal 

[37] Common-klemmer (- eller nul) 
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13. Samlingstegning Simatek GFC 16: 2-16 ventiler 
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14. Eldiagram for Simatek GFC 16: 2–10 ventiler 
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15. Eldiagram - Simatek GFC 16: 12–16 ventiler 
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16. Overensstemmelseserklæring 
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