
Storingszoeker
GTV voedingsunits met enkelvoudige drukknop

Let op: u werkt met een apparaat waar 230 volt wisselspanning op aangesloten is.
Gelieve hiervoor de benodigde veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

Algemeen

Inschakelverschijnselen:
In sommige installaties springt de F1 zekering van de GTV voedingsunit bij het snel in-, uit- en weer inschakelen van de GTV 
voeding. Dit wordt veroorzaakt door de inschakelstroom van de hoofdtrafo. De F1 zekering wordt door het vele inschakelen te 
heet, en gaat kapot. Andere oorzaken zoals een combinatie van een sterk net, hoge voedingsspanning, en hoge belastingsgraad 
van de voeding kan hier mede de oorzaak van zijn.

Het is in deze omstandigheden geoorloofd de F1 zekering 1 waarde groter te nemen. 
NB: Altijd de GTV spanningsloos maken alvorens de zekering te vervangen.

Let op: Voor de F1 zekering altijd trage zekeringen 5 x 20 mm gebruiken.

Voor storingen en technische support kunt u zich direct richten tot onze afdeling service of de afdeling verkoop industriële 
componenten.

Contact opnemen met de Serviceafdeling van Electroproject Aandrijftechniek

Servicenummer algemeen         : 088-4849281  
Helpdesknummer                      : 088-4849283
Verkoop industriële componenten / aanvraag RBF : 088-4849259 of 088-4849260
(RBF = Retour Begeleiding Formulier)

Meer productinformatie en/of overige nummers kunt u vinden op www.electroproject.nl

Storingszoeker

1. Inschakelvoorwaarde GTV(S) voedingsunits:

Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om de GTV voedingsunit automatisch te laten inschakelen:
1. Brandcommando aanwezig  = klem 1 en 2 moeten gesloten zijn.
2. Extern in commando aanwezig = klem 3 en 4 moeten gesloten zijn.
3. Klokcontact aanwezig  = klem 17 en 18 moeten gesloten zijn.
4. Jumper Hand/Auto   = Jumper moet aanwezig zijn en op “auto” staan
5. 230 volt voeding moet aangesloten zijn op klemmen L en N.

Note:  Indien het “brand”commando, “extern in” commando of “klok”contact niet gesloten is, schakelt de voeding niet in. Bij 
de levering zijn deze verbindingen standaard doorverbonden middels jumpers. 
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Trafo defect.

2. Storingzoeker GTV(S) voedingsunits indien de voeding niet in- of uitschakelt.

Alvorens de voeding te controleren, eerst de netspanning afschakelen, uitgaande 24 volt belasting loskoppelen, bovengenoemde inscha-
kelvoorwaarden controleren en de netspanning weer inschakelen. De voeding zou nu automatisch moeten inschakelen en het lampje op de 
drukknop moet gaan branden.

Uitkomst:
Is de 24 VDC uitgaande spanning aanwezig op de klemmen – en ++ aanwezig en gaat het lampje op de schakelaar branden?

3. LET OP:  klemmen voeren netspanning! 
Meet de spanning op klem 19 en 20 van de 
stuurprint.

Uitkomst: Is de 230 Volt spanning aanwezig?

Note: 
I.v.m. een vonkenblusketen over de relaiscontacten 
kan er in uitgeschakelde toestand een lekspanning van 
circa 10 volt AC op de klemmen 19 en 20 staan.

4. Meet de binnenkomende 230 volt nets-
panning op de klemmen N en L. 

Uitkomst: Is de 230 Volt netspanning aanwezig?

5. Controleer de F1 zekering.

LET OP:  F1 zit in het 230 V circuit. Altijd 
de GTV spanningsloos maken alvorens de 
zekering te vervangen.

Uitkomst: Is de F1 zekering defect?

6. Controleer de voedingstrafo

(GTV) Meet de secundaire spanning van de trafo 
voor de gelijkrichter (circa 29 Volt AC).
(GTVS) Meet de secundaire spanning van de 
ECOpower unit

Uitkomst GTV25: 
Is de sec. trafospanning van circa 29 VAC op 
klem 9 en 12 van de stuurprint aanwezig?

Uitkomst GTV100 en 250: 
Is de secundaire trafospanning van circa 29 VAC 
op klem 9 en op de faston-aansluiting ~ op de 
diodebrug aanwezig?

Uitkomst GTVS: 
Is de secundaire trafospanning van circa 24V 
VDC op de + en - klem van de ECOPOWER aan-
wezig? (groene LED op PSU brandt)

7. Controleer de F2 zekering.

Uitkomst GTV: 
Is de F2 zekering defect?

Uitkomst GTVS: 
Is de F2 zekering defect?

8. Algemene controle 

Schakel de GTV voeding  AAN en UIT middels de 
drukknop op de kast.

Uitkomst: Gaat het lampje op de drukknop  aan 
en uit, en hoor je het relais schakelen? (bij een 
onbelaste GTVS duurt het een aantal sekonden 
voordat het lampje uit is)
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V

V

V

V
Ja

Netspanning ontbreekt! 
(controleer de zekeringen in de 
schakelkast van de netvoeding)

Nee
V

Nee

Nee

Ja

Ja

Zekering vervangen 
en de belasting 
controleren op kort-
sluiting. 

Ja

V

De stuurprint is defect (Artikel-
nummer: 550109110001) of de 
inschakelvoorwaarde ontbreekt 
(zie punt 1)

Nee
V

V

Ja

Ja

Ja

Nee
V

Nee

ECOPOWER PSU (zekering) 
defect.

Nee
V

Zekering vervangen 
en de belasting 
controleren op kort-
sluiting. 

Ja

V

Ja
Zekering vervangen 
en belasting contro-
leren op kortsluiting, 
ga dan naar punt 1.

V

Gelijkrichterbrug is defect (de 
vier diodes op de print bij de 
GTV 25 of de separaat gemon-
teerde diodebrug), deze moeten 
vervangen worden. Neem con-
tact op met Electroproject voor 
vervanging.

Nee
V

Controleer de bedrading vanaf 
de ECOPOWER naar de klem-
men.

Nee
V

JaDe GTV functioneert 
vlgs. specificaties.

V De stuurprint is defect (artikel-
nummer: 550109110001).Nee
V
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