
  

OPIS: 
Zadaniem sterownika jest pełna automatyzacja pracy kotła wodnego. Steruje on pracą 

układu podawania paliwa, w celu stabilizacji zadanych temperatur wody zasilającej, 

obiegów CWU, CO, przy zachowaniu minimalnej temperatury kotła. Możliwe jest również 

ręczne zadawanie temperatury kotła, oraz ręczne zadawanie obciążenia. Sterownik 

posiada niezbędne funkcje do sterowania zapalarką – w celu automatycznego rozpalania, 

oraz steruje układem odpopielania. Poprzez pomiar temperatury kotła i spalin urządzenie 

dokonuje oceny obecności płomienia i w razie wygaśnięcia kotła możliwe jest 

autorozpalanie. Sterowanie wydajności kotła odbywa się w sposób ciągły, w zależności 

od zapotrzebowania na ciepło poprzez ilość dostarczanego paliwa i powietrza do jego 

spalania. W celu uzyskania jak najlepszego spalania paliwa istnieje możliwość dołączenia 

zewnętrznego analizatora tlenu. Dla ułatwienia obsługi Sterownik posiada 7” kolorowy, 

dotykowy panel operatorski. Urządzenie ponadto kontroluje pracę urządzeń, informuje o 

awariach/przekroczeniach wartości przez rozbudowany system alarmowy. Posiada 

możliwość archiwizacji danych dotyczących pracy i nastaw na zewnętrznej karcie pamięci 

typu SD. Istnieje możliwość podłączenia sterownika do zewnętrznego systemu SCADA 

poprzez złącze RS485/MODBUS RTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DLC-200 
Sterownik kotła wodnego na biomasę 

typ: DLC-200 

BUDOWA 
Obudowa urządzenia wykonana z aluminium. 

Listwa zaciskowa przystosowana do podłączenia 

przewodu max. 2,5 mm
2
.  

 

MONTAŻ 
Regulator przystosowany do montażu w 

elewacji rozdzielnicy sterowniczej. 
 

DANE TECHNICZNE 
1. Napięcie zasilania: 24VDC ±10% 

2. Prąd znamionowy: 170mA (przy braku połączeń 

zewnętrznych) 

3. Typ wyświetlacza: TFT LCD 65 tys. kolorów 

4. Rozmiar wyświetlacza: 7” 

5. Rozdzielczość ekranu: 800x480 

6. Podświetlanie: LED 

7. Wejścia: 

• binarne – 8 

• analogowe, 0-20mA – 4 

• temperaturowe, CKT – 10 

8. Wyjścia: 

• binarne – 28 

• analogowe, 4-20mA – 2 

• analogowe, 2-10V – 2 

9. Komunikacja: RS485-ModBus 

10. Otwór montażowy:  

• szerokość – 210mm 

• wysokość – 140mm 

11. Zakres temperatur pracy 0, + 25, + 40 °C 
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