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Zwracamy si� z gor�c� pro�b� o dokładne przestudiowanie instrukcji przed podł�czeniem 
 i uruchomieniem ka�dego z naszych urz�dze�. W przypadku jakichkolwiek w�tpliwo�ci prosimy 

 o kontakt z nasz� firm� w godzinach 8.00 - 16.00. 
Uwaga !!! Na dole ka�dej nast�pnej strony podana jest data ostatniego uaktualnienia, prosimy  

o korzystanie zawsze z najnowszej wersji instrukcji, któr� mo�na otrzyma� bezpłatnie poczt�  
po wcze�niejszym zamówieniu. 
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1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

 
Samodzielny sterownik nazywany dalej G-406-P11 jest urz�dzeniem wygodnym, nowoczesnym 

i łatwym w obsłudze. Wykonany został w technice mikroprocesorowej przy zastosowaniu 
automatycznego monta�u powierzchniowego. 

W zale�no�ci od sposobu zabudowy - dwucz��ciowa obudowa daje mo�liwo�� zamontowania 
pracuj�cego pod bezpiecznym napi�ciem panelu steruj�cego praktycznie w dowolnym miejscu, bez 
potrzeby prowadzenia kabli zasilaj�cych daleko od sterowanych urz�dze�. 

 
Sterownik G-406-P11 wyposa�ony został w: 

czujniki temperatury: 

1. do pomiaru temperatury wody wylotowej z kotła, 

2. do zabezpieczenia temperatury podajnika paliwa  

3. do kontroli płomienia 
 
Posiada równie� wyj�cia umo�liwiaj�ce bezpo�rednie podł�czenie urz�dze� pracuj�cych pod 

napi�ciem 230V,takich jak: wentylator, podajnik paliwa, �limak, pompa obiegowa C.O. i grzałka 
rozpalaj�ca. 

W przypadku zastosowania jako sterownik kotła C.O. na pelety regulator G-406-P11 stabilizuje 
temperatur� wody, oraz steruje procesem rozpalania i spalania paliwa w kotle nie dopuszczaj�c do 
jego wyga�ni�cia. Parametry regulacji mo�na dostosowa

�
 do aktualnych warunków pracy i rodzaju 

kotła. Wyposa�ony został w system ochrony przed skutkami awarii zasilania, oraz ró�nego rodzaju 
zakłóce�. 

W okresie letnim sterownik powinien pozostawa
�
 zał�czony do zasilania, jednak nale�y go 

odł�cza
�
 od sieci zasilaj�cej na okres burzy. 

 

2 DANE TECHNICZNE  
 

Napi�cie pracy  230V +10% -15% 

Temperatura  od +5°C do +40°C 

Wilgotno��  od 20% do 80% RH 

Stopie� ochrony  IP65 od strony czołowej panelu steruj�cego 
 
 

 
Sumaryczny pr�d pobierany przez urz�dzenia nie mo�e przekracza� 10A!!!  
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3  INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY PODŁ �CZENIA 

1. Pomieszczenie kotłowni powinno by
�
 wyposa�one w instalacj� elektryczn� 230V/50Hz 

zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami.  

2. Instalacja elektryczna (bez wzgl�du na jej rodzaj) winna by
�
 zako�czona gniazdem 

wtykowym wyposa�onym w styk ochronny. Stosowanie gniazda bez podł�czonego zacisku 
ochronnego grozi pora�eniem pr�dem elektrycznym!!! 

3. Sterownik nale�y podł�czy
�
 do osobno poprowadzonej linii zasilaj�cej zabezpieczonej 

odpowiednio dobranym szybkim bezpiecznikiem  oraz wył�cznikiem ró�nicowopr�dowym 
(przeciwpora�eniowym). Do tej linii nie wolno podł�cza� �adnych innych urz�dze�!!!  

 
 

 

REGULATOR ZASILANY JEST Z SIECI 230V/50HZ 
JAKICHKOLWIEK NAPRAW MO�NA DOKONA� TYLKO 
PRZY ODŁ�CZONYM ZASILANIU NA BEZPIECZNIKU 

 

4 SPOSÓB DZIAŁANIA ORAZ REGULACJI SBR G-406-P11 

4.1 Pomiar temperatur 

Sterownik dokonuje pomiaru temperatury z zakresu od 00C do 1000C. Wy�wietlana jest ona  
z opó�nieniem 1 sekundy. W przypadku awarii czujnika temperatury, jak równie� zmierzenia 
temperatury z poza okre�lonego powy�ej zakresu, (je�li urz�dzenie nie znajduje si� w stanie 
oczekiwania przez 60s na stabilizacj� napi�cia zasilania po jego zaniku) sterownik zgłasza awari� 
czujnika, co powoduje wył�czenie wszystkich wł�czonych urz�dze� (tj. wentylatora, grzałki, 
podajników i pompy), przej�cie do trybu pracy r�cznej, oraz wy�wietlenie na wy�wietlaczu napisu 
AL1 w przypadku awarii czujnika temp. wody wylotowej, AL2 awarii czujnika temperatury 
podajnika (je�li jego obsługa jest zał�czona), AL3 w przypadku braku paliwa w podajniku. 
Wyst�pienie temperatury dokładnie równej 1000C spowoduje wy�wietlenie na wy�wietlaczu napisu 
00. 
 

4.2 Przekroczenie dopuszczalnej temperatury paliwa w podajniku 

Sterownik został wyposa�ony w czujnik, informuj�cy o przekroczeniu dopuszczalnej 
temperatury paliwa w podajniku.  

Działa on na zasadzie termostatycznej i jest zamontowany do rury podajnika. Je�li temperatura 
ta osi�gnie 950C sterownik zgłasza alarm AL6, wył�cza wentylator i na około czas 20 minut zostaje 
wł�czony w trybie pracy ci�głej podajnik w celu usuni�cia pal�cego paliwa z podajnika i zagaszenia 
paleniska. Podajnik dosypuj�cy paliwo ze zbiornika jest bezwzgl�dnie zatrzymany. 
 

4.3 Zanik napi�cia zasilania 

Po zaniku napi�cia zasilania sterownik podejmie działanie zale�ne od stanu, w jakim znajdował 
si� przed zanikiem napi�cia. Sterownik odczekuje 1 minut� na ustabilizowanie si� stanu sieci 
energetycznej, po czym powraca do pracy z zaprogramowanymi wcze�niej warto�ciami 
parametrów.  
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5 Ogranicznik temperatury (STB)  

Regulator G-406-P11 wyposa�ony został w dodatkowe, niezale�ne od automatyki 
zabezpieczenie mechaniczne, nazywane ogranicznikiem temperatury bezpiecze�stwa (STB). 

5.1 Sposób działania: 

W przypadku osi�gni�cia przez wod� grzewcz� temperatury 950C ogranicznik temperatury zadziała 
automatycznie (zał�czy funkcj� STB) i przerwie dopływ paliwa oraz doprowadzenie powietrza do 
spalania (wył�czy podajnik paliwa, wentylator i grzałk� rozpalaj�c�). Jednocze�nie zapali si� 
lampka sygnalizuj�ca zadziałanie ogranicznika. 
Gdy temperatura na ograniczniku spadnie o około 200C b�dzie mo�liwe ponowne r�czne zał�czenie 
funkcji STB. 

5.2 Ponowne zał�czenie funkcji STB(r�czne) 

Po zadziałaniu ogranicznika temperatury STB i wył�czeniu podajnika paliwa, grzałki rozpalaj�cej 
oraz wentylatora, nale�y bezwzgl�dnie przywróci

�
 prac� tych urz�dze�  w celu zapewnienia 

prawidłowej pracy sterownika G-406-P11. 
 
W tym celu nale�y przeprowadzi

�
 nast�puj�ce czynno�ci: 

 
1. Odkr�ci

�
 czarn� nakr�tk� ochronn� (1). 

 
 

2. Nacisn�� przycisk RESET (2) celem jej odblokowania. 

 
 

3. Nało�y� i dokr�ci
�
 nakr�tk� ochronn� (1). 

 

 

Przebicie lub złamanie kapilary oznacza nieszczelno�� 
ogranicznika temperatury wypełnionego ciecz�, co prowadzi do  

nieprawidłowej pracy regulatora G-406-P11.  

W przypadku stwierdzenia opisanej usterki nale�y ogranicznik 
temperatury odł�czy� od sterownika G-406-P11,  
wymontowa� i zast�pi� go nowym urz�dzeniem. 
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6 OBSŁUGA G-406-P11 

6.1 Uruchomienie urz�dzenia 

1. Podł�czy
�
 urz�dzenie do sieci zasilaj�cej (wło�y� wtyczk� do gniazdka). 

 
Na wy�wietlaczu pojawi� si� cztery poziome kreski. Wszystkie funkcje (w szczególno�ci 
podł�czone do sterownika urz�dzenia steruj�ce prac� kotła tzn. pompa, wentylator i 
podajniki) s� wył�czone. W stanie tym urz�dzenie nie reaguje na �aden przycisk oprócz 

.  

2. Wł�czy
�
 sterownik przyciskiem .  

 
Po jego naci�ni�ciu sterownik przechodzi do stanu r�cznego sterowania kotłem C.O. i 
odczytuje ostatnio zaprogramowane przez u�ytkownika nastawy parametrów pracy kotła. 
(Patrz p.6 ) 
 

6.2 Sterowanie r�czne  

Po naci�ni�ciu przycisku  sterownik przechodzi do stanu r�cznego sterowania kotłem 
C.O. Wszystkie urz�dzenia podł�czone do sterownika s� wył�czone. Na wy�wietlaczu pokazywana 
jest zmierzona, przy pomocy czujnika, temperatura wody w kotle C.O. 

 
W tym trybie pracy u�ytkownik mo�e zał�czy

�
 r�cznie nast�puj�ce urz�dzenia: 

1. Podajnik paliwa: 

Naci�ni�cie przycisku  powoduje wł�czenie podł�czonego do sterownika podajnika 

pelet ze zbiornika, oraz zapalenie odpowiadaj�cej mu dolnej kontrolki na przycisku . 
Ponowne naci�ni�cie przycisku wył�cza podajnik, oraz gasi kontrolk�. �limak w palniku  
równie� zostaje uruchomiony. 

2. Wentylator: 

Naci�ni�cie przycisku  powoduje wł�czenie podł�czonego do sterownika wentylatora 

oraz zapalenie odpowiadaj�cej mu górnej kontrolki na przycisku . Ponowne naci�ni�cie 
przycisku wył�cza wentylator, oraz gasi kontrolk�. 

 
W tym trybie pracy podajnik oraz wentylator mo�na wł�cza

�
 i wył�cza

�
 niezale�nie od siebie.  

Naci�ni�cie przycisku  powoduje przej�cie do trybu pracy r�cznej sterownika z trybu pracy 
automatycznej (grzanie i podtrzymanie) i natychmiastowe zatrzymanie pracy wentylatora,  
podajnika i pompy. 
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6.3 Rozpalanie 

Naci�ni�cie przycisku  powoduje przej�cie do trybu rozpalania kotła. 

1. Stan ten sygnalizowany jest miganiem obu kontrolek na przycisku .  
Rozpalanie polega na sterowaniu podajnikiem pelet z zasobnika, wentylatorem i grzałk� tak, 
aby bezobsługowo przej�� do trybu pracy automatycznej. 

�
limak w palniku  zostaje 

uruchomiony na stałe. 

2. W tym stanie sterownik sygnalizuje dodatkowo czy wł�cza podajnik i/lub wentylator 

poprzez zapalenie odpowiadaj�cych im kontrolek na przycisku , oraz prac� grzałki 
poprzez zapalenie dolnego segmentu czwartej cyfry wy�wietlacza. 

3. Wentylator pracuje ci�gle w czasie rozpalania. 

4. Proces rozpalania przebiega według schematu: 
 
 

Podajnik palnika 
+ 

Wentylator 

Zapalarka 
+ 

Wentylator 

c1 
PODAWANIE  

PALIWA 

ROZPALANIE 
FAZA 1 c0 

1 2 

ROZPALANIE 
FAZA 2 

c3 

3 1 2 

PRACA 
AUTOMATYCZNA  

3 

NIE 

Detekcja ognia ?  
 

1 - Cykl 1  

2 - Cykl 2  

3 - Cykl 3  

LEGENDA: 

3 1 2 

NIE 

2 

TAK  Detekcja ognia ?  
PRACA 

AUTOMATYCZNA  

TAK  PRACA 
AUTOMATYCZNA  

Detekcja ognia ?  

NIE 

TAK  TAK  

Wentylator 

3 

WYGA�NI�CIE 
„AL 3” 
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5. Je�li w trakcie rozpalania czujnik płomienia rozpozna ogie�  rozpalanie jest ko�czone i 
sterownik przechodzi do pracy automatycznej. 

6. Je�li w czasie pracy automatycznej czujnik rozpozna zanik płomienia to rozpocznie ponowne 
rozpalania kotła. 

7. Na wy�wietlaczu pokazywana jest zmierzona temperatura wody. Naci�ni�cie przycisku  
powoduje wył�czenie urz�dze� oraz powrót do trybu sterowania r�cznego.  

8. Naci�ni�cie przycisku  spowoduje przej�cie do trybu programowania, które  
nie wpływa na rozpalanie. 

 

6.4 Praca automatyczna 

Zako�czenie rozpalania powoduje przej�cie do trybu automatycznej pracy sterownika. 

1. Stan ten sygnalizowany jest zapaleniem si� górnej kontrolki na przycisku .  
Praca automatyczna polega na sterowaniu podajnikiem w�gla i wentylatorem tak, aby 
temperatura wody w kotle utrzymywała si� na zadanej (ustawionej) temperaturze przez 
u�ytkownika. 

2. W tym stanie sterownik sygnalizuje dodatkowo czy wł�cza podajnik i/lub wentylator 

poprzez zapalenie odpowiadaj�cych im kontrolek na przycisku . 

3. Po wł�czeniu trybu pracy automatycznej sterownik wł�czy pomp� C.O. (nastawa fabryczna 
400C). Zapala si� równie� kontrolka pracy pompy - kontrolka pompy to pionowa kreska po 
lewej stronie wy�wietlacza.  

4. Sterownik wył�czy pomp�, je�li temperatura wody spadnie do temperatury wł�czenia pompy 
minus 40C. 

5. Po odczekaniu nastawionego czasu wył�czenia (postoju) podajnika sterownik wł�cza  
go na nastawiony czas ładowania, po czym wył�czy go itd. – cykl si� powtarza.  

6. 
�

limak w palniku  zostaje uruchomiony na stałe. 

7. Na wy�wietlaczu pokazywana jest zmierzona temperatura wody. Naci�ni�cie przycisku  
powoduje wył�czenie urz�dze� oraz powrót do trybu sterowania r�cznego.  

8. Naci�ni�cie przycisku  spowoduje przej�cie do trybu programowania, które  
nie wpływa na prac� automatyczn�.  

 

6.5 Praca w podtrzymaniu 

Stan ten sygnalizowany jest zapaleniem si� dolnej kontrolki na przycisku .  
 
W tym trybie pracy kotła pompa c.o. pracuje tak samo, jak podczas pracy automatycznej. 
 
Po przej�ciu do trybu podtrzymania wentylator pracuje dłu�ej ni� podajnik paliwa w celu 

rozpalenia  dosypanego paliwa, a nast�pnie zostaje wył�czony. 
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Po upływie czasu podtrzymania (parametr u�ytkownika „u3” ) sterownik wł�czy podajnik i 

wentylator na okre�lony czas, pomimo działania termostatu pokojowego. Wentylator b�dzie 
pracował odpowiednio dłu�ej ni� podajnik w celu rozpalenia dosypanego w�gla zgodnie z warto�ci� 
parametru u�ytkownika „u4”    

 

Naci�ni�cie przycisku  powoduje przej�cie do trybu programowania, analogicznie jak przy 
pracy automatycznej.  

Naci�ni�cie przycisku  powoduje wył�czenie urz�dze�, oraz powrót do trybu r�cznego 
sterowania. 

 

6.6 Stany alarmowe 

Sterownik rozró�nia 5 stanów alarmowych. W ka�dym z nich (oprócz ‘AL4’) wy�wietlony 
zostanie numer alarmu, oraz zał�czone akustyczne wyj�cie alarmowe. Wyj�cie ze stanu alarmu 

(oprócz AL4) mo�liwe jest tylko po naci�ni�ciu przycisku .  
    

Rodzaje alarmów: 
 

• AL1 → Uszkodzenie czujnika temperatury wody wylotowej z kotła 

• AL2 → Uszkodzenie czujnika temperatury podajnika 

• AL3 → Brak paliwa w podajniku lub awaria w rozpalaniu 

• AL4 → Osi�gni�cie przez wod� wylotow� temperatury wy�szej ni� 85 °C 

• AL6 → Przekroczenie maksymalnej temperatury w podajniku albo awaria czujnika 
temperatury podajnika 

 
W przypadku wyst�pienia alarmu AL4 zostaje na przemian wy�wietlana zmierzona temperatura i 
informacja o alarmie (napis ‘AL4’), a w trybie pracy r�cznej zał�czona zostaje pompa C.O..  
Alarm ten zostanie wył�czony samoczynnie po spadku temperatury w kotle poni�ej 850C.   
 
 

7 Konfiguracja parametrów u�ytkownika 

 

Po naci�ni�ciu przycisku  sterownik przechodzi do trybu programowania, co sygnalizowane 

jest zapaleniem si� kontrolki na przycisku . Programowanie nie wpływa na aktualn� prac� 
sterownika. W czasie programowania nie jest mo�liwe przej�cie pomi�dzy trybem pracy r�cznej i 

automatycznej (sterownik nie reaguje na przyciski  oraz ).
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7.1 Temperatura zadana na kotle (u0) 

Zmiany warto�ci temperatury zadanej  {Tzad} dokonuje si� w nast�puj�cy sposób: 

 

 

7.2 Czas pracy podajnika paliwa (u1) 

Parametr ten informuje o tym, na jaki czas zostanie zał�czony podajnik paliwa w pracy 
automatycznej. Zmiana tego parametru odbywa si� w sposób nast�puj�cy: 

 

Krok 1  Krok 2  Krok 3  Krok 4 

  

� 
  

� 
  lub   

� 
 

Zapala si� zielona 
dioda na przycisku. 

Wy�wietlacz 
pokazuje warto�� 

parametru u0 

 

Przej�cie do  

parametru u1  
Ustawienie ��danej 

warto�ci  
od 5s do 250s. 

 Zapami�tanie  
nowej warto�ci 

parametru. 
Przej�cie do 

parametru u2. 

7.3 Czas postoju podajnika paliwa (u2) 

Jest to czas pomi�dzy kolejnymi podawaniami paliwa do kotła C.O. w trybie pracy automatycznej. 
Zakres jego zmian wynosi od 5 s do 250 s. Modyfikacja tego parametru odbywa si� w sposób 
analogiczny, jak to zostało opisane w p. 7.1 i 7.2. 

 

7.4 Czas podtrzymania (u3) 

Jest to czas, po upływie którego sterownik zał�czy podajnik i wentylator na okre�lony przez 
producenta czas  w trybie podtrzymania, aby zapobiec wyga�ni�ciu kotła. Zakres zmian tego 
parametru wynosi od 5 min do 250 min.  
Modyfikacja tego parametru odbywa si� w sposób analogiczny, jak to zostało opisane w p. 7.1 i 7.2. 
 

Krok 1  Krok 2  Krok 3 

  

� 
  lub   

� 
 

Zapala si� zielona 
dioda na przycisku. 

Wy�wietlacz pokazuje 
ustawion� do tej pory 

temperatur�.  
Ustawienie ��danej 

temperatury 
 

Zapami�tanie  
nowej warto�ci 
temperatury. 
Przej�cie do 

parametru u1. 

Je�li w czasie ustawiania nowej temperatury przez 20 sekund  

nie zostanie wci�ni�ty �aden z klawiszy , , , to nowa 
temperatura nie zostanie zapami�tana i sterownik wyjdzie z 

trybu programowania. 
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7.5 Opó�nienie wył�czenia wentylatora w podtrzymaniu (u4). 

Opó�nienie wył�czenia wentylatora w celu rozpalenia dosypanego przez podajnik w�gla w 
podtrzymaniu. Zakres jego zmian wynosi od 5 s do 250 s. 
Modyfikacja tego parametru odbywa si� w sposób analogiczny, jak to zostało opisane w p. 7.1 i 7.2. 
 

7.6 Wydajno�� wentylatora (u5) 

Wydajno�� wentylatora regulowana w zale�no�ci od jako�ci opału i odbioru ciepła. 
Zakres jego zmian wynosi od 1 do 10 co odpowiada skali  od 10%  do 100%  . 
Modyfikacja tego parametru odbywa si� w sposób analogiczny, jak to zostało opisane w p. 7.1 i 2.2. 
 
 

Kolejne naci�ni�cie przycisku  spowoduje powrót do stanu, z którego wywołano tryb 
programowania, oraz zgaszenie kontrolki programowania.  

 

8 SPOSÓB PODŁ�CZENIA URZ�DZE
�

 DO STEROWNIKA  
G-406-P11 

 

Pompa 
obiegowa 

C.O.

P1 - Podajnik Palnika        4A   
P2 - Grzałka                        4A      
P3 - Pompa CO                   4A
O   - Podajnik zasobnika   4A
W  - Wentylator   1,5A 
P4 - Ogranicznik temp. (STB)                     

BEZP.  WTA5x203  15A

R

PPUH GECO Sp. Z o.o. 

tel. +48 (12) 6369811 fax 6362002
www.geco.pl e-mail:geco@geco.pl

32-060 Liszki, Cholerzyn 376

Model: G-406-M123450-P11
Ns:0268  Data Prod.:  09-02            

Podajnik
Palnika Wentylator

Ogranicznik
Temperatury

Czujnik Temperatury 
Wody Wylotowej

Czujniki Temp.

Podajnik
Zasobnika

1-1   Czujnik Temp. Wody Wylotowej

3-3   Czujnik Płomienia
4 - Linia dodatkowa

2-2   Czujnik Temp. Podajnika

Czujnik 
Płomienia Link

Zasilanie
220-230

AC
Grzałka
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PROBLEMY I ICH USUWANIE  
 
Objawy uszkodzenia Nale�y sprawdzi� 
1. Wy�wietlacz nie �wieci si� 

pomimo wł�czenia 
sterownika do sieci 

Sprawd�: 
• obecno�� napi�cia 230V na zaciskach zasilaj�cych L i N 
• poprawno�� podł�czenia modułu wykonawczego z panelem steruj�cym 
• wyci�gnij i wsad� gniazda tasiemki 
• podł�cz inn� tasiemk� 

2. Podajnik nie wł�cza si� 
pomimo sygnalizacji jego 
zał�czenia -zielonej diody 

Sprawd�: 
• obecno�� napi�cia 230V na zaciskach wg opisu na górnej �ciance 

modułu wykonawczego 
• sprawno�� podajnika 
• poprawno�� poł�czenia modułu wykonawczego z panelem steruj�cym 
• podł�cz inn� tasiemk� 

3. Wentylator nie wł�cza si� 
pomimo sygnalizacji jego 
zał�czenia -zielonej diody 

Sprawd�: 
• obecno�� napi�cia 230V na zaciskach wg opisu na górnej �ciance 

modułu wykonawczego 
• sprawno�� wentylatora 
• poprawno�� poł�czenia modułu wykonawczego z panelem steruj�cym 
• podł�cz inn� tasiemk� 

4. Pompa nie wł�cza si� 
pomimo sygnalizacji jej 
zał�czenia – czerwonej  
pionowej diody 

Sprawd�: 
• obecno�� napi�cia 230V na zaciskach wg opisu na górnej �ciance 

modułu wykonawczego 
• sprawno�� pompy 
• poprawno�� poł�czenia modułu wykonawczego z panelem steruj�cym 
• podł�cz inn� tasiemk� 

5. Bł�dne wskazanie 
temperatury 

Sprawd�: 
• podł�czenie czujnika do zł�czki 
• poprawno�� mocowania czujnika 
• stan kabla czujnika; kabel nie mo�e mie

�
 �adnych uszkodze� 

• dokładnie wygl�d zewn�trznej powierzchni łuski czujnika, tzn. czy nie 
została mechanicznie uszkodzona 

• podł�cz inn� tasiemk� 
6.  „Nienormalne” lub 

„dziwne” zachowanie si� 
sterownika 

Sprawd�: 
• obecno�� napi�cia 230V na zaciskach zasilaj�cych L i N 
• stan zł�czek zasilaj�cych 
• stan instalacji elektrycznej i ilo�� urz�dze� podł�czonych do jednej fazy 
• czy panel steruj�cy, moduł wykonawczy lub wtyczki tasiemek nie 

zostały poddane działaniu wody lub innej cieczy 
• czy panel steruj�cy, moduł wykonawczy lub wtyczki tasiemek nie s� 

nara�one na działanie wilgoci lub gwałtowne skoki temperatur 
• poprawno�� poł�czenia modułu wykonawczego z panelem steruj�cym 
• podł�cz inn� tasiemk� 

7. Mruganie wy�wietlacza, 
brak mo�liwo�ci wł�czenia 

Sprawd�: 
• warto�� napi�cia zasilaj�cego 
• stan zł�czek zasilaj�cych 
• dokr�cenie zł�czek zasilaj�cych 
• poprawno�� poł�czenia modułu wykonawczego z panelem steruj�cym 
• podł�cz inna tasiemk� 
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