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 Termostat de cameră cu comutator manual pentru încălzire și răcire 
 Semnal de comandă în 2 puncte 
 Comutator manual pentru 3 viteze ale ventilatorului 
 Tensiune comutare 250 V c.a. 
 Ieșire de reglare pornit/oprit 
 
Variante pentru termostatul de cameră 
 RAB31: Termostat pentru ventiloconvectori cu 4 țevi pentru încălzire și răcire, comutator manual 
 RAB31.1: Termostat pentru ventiloconvectori cu 4 țevi pentru încălzire și răcire, comutator manual; funcție 

suplimentară de ventilație 
  

 
 
Diagrama aplicației 

 
  

 
 
Diagrame funcționale Încălzire Răcire 

  

  
 
 T Temperatura din cameră Y1 Semnal de ieșire vană "Încălzire" 

SD Diferențial de comutare Y2 Semnal de ieșire vană "Răcire" 
w Setpoint temperatură cameră   
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Descrierea funcțiilor Secvență Măsurare temperatură cameră 

 Reglaj P 
 Control al servomotoarelor termice sau electrice 

pentru vane (pornit/oprit) 
 Încălzire și răcire (comutator manual) 

Senzor intern 

 

Modificare setpoint 

Local pe termostatul de cameră 

  

Control ventilator Regimuri funcționare cameră 

 1…3 viteze, manual 
 Control viteză manual pe termostatul de cameră 

Schimbarea regimului de funcționare prin comutatorul de 
pe termostat 

   

 
 
Listă echipamente Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

N1  Termostat de cameră electromecanic pentru 
ventiloconvectori cu 4 țevi, selector încălzire/răcire 

N3017  RAB31  1  

Y1  Vană cu 2 căi, cu 3 căi, sau cu 3 căi cu bypass în T +  V..I46 / V..P46 
/ V..P47  

1  

  Servomotor pentru vane mici, 2 puncte, 230 V c.a.  +  S..21..  1  

Y2  Vană cu 2 căi, cu 3 căi, sau cu 3 căi cu bypass în T +  V..I46 / V..P46 
/ V..P47  

1  

  Servomotor pentru vane mici, 2 puncte, 230 V c.a. +  S..21..  1   

 

  
 + Pentru alegerea servomotoarelor și a vanelor, folosiți catalogul de produse 
  

 
Variante Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

N1a  Termostat de cameră electromecanic pentru ventilocon-
vectori cu 4 țevi, selector încălzire/răcire/doar ventilație 

N3017  RAB31.1  1  

 

  
  

 
 
Diagrama de 
conectare 

 
 
 D1 Vană de zonă sau vană termică pentru 

încălzire  
Q1 Ieșire comandă Viteza I ventilator 

D2 Vană de zonă sau vană termică pentru răcire Q2 Ieșire comandă Viteza II ventilator 
L Tensiune comutare 250 V c.a. Q3 Ieșire comandă Viteza III ventilator 
M1 Ventilator cu 3 viteze Y1 Ieșire comandă "încălzire" 
N Nul Y2 Ieșire comandă "răcire" 
N1 Termostat de cameră RAB31 / RAB31.1   
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