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Control în cascadă al temperaturii aerului introdus, cu baterie de încălzire cu apă 
fierbinte și baterie de răcire cu apă răcită 
 

 
Diagrama aplicației 

 
 

 
Diagrame  
funcționale 

Control temperatură în cameră Control temperatură aer introdus Compensare vară / iarnă 

   

       
 

 
 Max  Maxim  SpTSuC  Setpoint temperatură aer introdus răcire 

Min  Minim SpTSuH  Setpoint temperatură aer introdus încălzire 
Sp  Setpoint  TOa  Temperatură exterioară 
SpC  Setpoint răcire  TR  Temperatură cameră  
SpH  Setpoint încălzire  TSu  Temperatură aer introdus  
SpTSu  Setpoint temperatură aer introdus Yctl  Ieșire regulator  
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Descrierea      
funcțiilor 

Funcții de bază   Opțiuni  

 Program de timp săptămânal cu program de va-
canță / zi specială 

 Controlul unui ventilator cu 2 viteze 
 Controlul temperaturii aerului introdus prin vana 

bateriei de încălzire și vana bateriei de răcire în 
secvență 

 Protecție la îngheț cu monitor de protecție la îngheț 
 Supervizarea ventilatoarelor de introducere și de 

extracție aer cu senzori de presiune diferențială 
 Supervizarea filtrului de aer introdus cu un senzor 

de presiune diferențială 
  

   Controlul pompei bateriei de încălzire cu acționare 
periodică a pompei 

 Releu defect 1 pentru mesaje urgente 
 Releu defect 2 pentru mesaje non-urgente 
 Ajustare valoare setpoint de la distanță 
 3 intrări suplimentară pentru semnale de stare de-

fect 
  

Funcții auxiliare    Variante  

 Regim cameră neocupată (senzor de temperatură 
pentru cameră necesar) 

 Răcire nocturnă cu aer exterior (senzori de tempe-
ratură pentru cameră și pentru exterior necesari) 

 Temperatură exterioară pentru funcțiile următoare: 
Compensare vară / iarnă, preîncălzire, blocarea 
celei de-a doua viteze a ventilatorului la tempera-
turi exterioare scăzute, pornirea pompei bateriei de 
încălzire la temperaturi exterioare scăzute 

  

   Control în cascadă al temperaturii aerului din ca-
meră (aerului extras) cu limitări de minim și de ma-
xim pentru temperatura aerului introdus 

 Protecție la îngheț cu senzor de protecție la îngheț 
pe tubulatura de aer și funcție de protecție la în-
gheț în 2 faze a regulatorului 

 Protecție la îngheț cu senzor de protecție la îngheț 
pe instalația hidraulică și funcție de protecție la în-
gheț în 2 faze a regulatorului 

   
 

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

N1  Regulator electronic universal, 1 buclă de reglare N3150  RMU710B..  1  

B1  Senzor de temperatură pentru tubulatură, 400 mm,  
LG-Ni1000 

N1761  QAM2120.040  1  

F3  Monitor îngheț, 2 puncte, tub capilar 6000 mm  N1284  QAF81.6  1  

Y3  Vană cu 2 sau cu 3 căi +  VV.. / VX.. / M..  1  

  Servomotor modulant vană, 24 V c.a., 0...10 V c.c. +  S..6...  1  

Y4  Vană cu 2 sau cu 3 căi +  VV.. / VX.. / M..  1  

  Servomotor modulant vană, 24 V c.a., 0...10 V c.c. +  S..6...  1   

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

 
Opțional  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

A10  Consolă operator de tip plug-in N3111  RMZ790  1  

A7  Modul universal (4UI, 4DO)  N3146  RMZ787  1  

B5  Senzor de temperatură pentru cameră, montaj  
semi-îngropat (LG-Ni1000) 

N1408  AQR2531ANW/ 
AQR2500N..  

1  

B9  Senzor de temperatură pentru tubulatură, 400 mm,  
LG-Ni1000 

N1761  QAM2120.040  1  

F1  Monitor presiune diferențială, 20...300 Pa  N1552  QBM81-3  1  

F2  Monitor presiune diferențială, 20...300 Pa  N1552  QBM81-3  1  

F4  Monitor presiune diferențială, 50...500 Pa  N1552  QBM81-5  1  

R5  Buton ajustare setpoint de la distanță, pasiv, domenii de 
temperatură: -20...20 °C; 20...60 °C; -3...3 K 

N1991  BSG21.5  1  

Y1  Servomotor clapete aer cu comandă în 2 puncte sau  
în 3 puncte 

+  G...2...E  1  

Y2  Servomotor clapete aer cu comandă în 2 puncte sau  
în 3 puncte 

+  G...2...E  1   

+ Pentru alegerea senzorilor, a vanelor și a servomotoarelor, folosiți catalogul de produse 
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Variante  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

A10a  Consolă operator detașată cu cablu de 3 m N3112  RMZ791  1  

B1a  Senzor de temperatură pentru tubulatură, LG-Ni1000, 
0...10 V c.c., Pt1000, T1 

+  QAM21..  1  

B5a  Senzor de temperatură pentru cameră, LG-Ni1000,   
0...10 V c.c., Pt1000, T1, fără buton ajustare setpoint 

+  QAA..  1  

B5b  Senzor de temperatură pentru cameră LG-Ni1000,    
0...10 V c.c.,, Pt1000, T1, cu buton ajustare setpoint 

+  QAA..  1  

B5c  Senzor de temperatură pentru tubulatură, LG-Ni1000, 
0...10 V c.c., Pt1000, T1 

+  QAM21..  1  

B5d  Unitate de cameră cu comunicație prin KNX N1633  QAW740  1  

B9a  Senzor de temperatură pentru tubulatură, LG-Ni1000, 
0...10 V c.c., Pt1000, T1 

+  QAM21..  1  

B9b  Senzor de temperatură pentru exterior, LG-Ni1000,    
0...10 V c.c., Pt1000, T1 

+  QAC..  1  

F1a  Monitor presiune diferențială N1552  QBM81..  1  

F2a  Monitor presiune diferențială N1552  QBM81..  1  

F3a  Senzor / monitor îngheț, de tubulatură sau imersat +  QAF..  1  

F3b  Senzor de temperatură de contact sau imersat  
LG-Ni1000 

+  QAD2.. / 
QAE212..  

1  

F4a  Monitor presiune diferențială N1552  QBM81..  1   

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

 
Diagrama de            
conectare 

 
 

 
 

 
 K1  Contact releu "Semnal 1 stare defect extern" K3  Contact releu "Semnal 3 stare defect extern" 

K2  Contact releu "Semnal 2 stare defect extern" M3  Pompă baterie încălzire 
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Setări parametri Parametru  Setare  Funcție  Observații   
 

  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Configurație de bază 

Tip aplicație A03  Selectarea aplicației ADC001 U1B HQ  

Poziția 1  RMZ787  Selectarea modulului de extensie Dacă este necesar (vezi "Opțiuni"); 
pentru activarea opțiunilor pe modu-
lul de extensie RMZ787 

 

 
Inginerie   Unele setări sunt specifice aplicației și este posibil să trebuiască modificate după punerea în funcțiune inițială a 

regulatorului (de ex. echipamentele opționale care nu sunt utilizate) 
 Diagrama de conectare nu arată toate interblocările, ci doar pe acelea conectate direct la regulator sau la echi-

pamentele asociate 
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Eficiență energetică 

Control ventilație și condiționare aer 

E
va

lu
a

re
 

Definirea 
claselor 

R
ef

er
in

ță
 

 Non rezidențial 

D C B A 

Controlul debitului de aer la nivel de încăpere       

0 Fără control       

1 Control manual       

2 Control bazat pe program de timp X      

3 Control bazat pe prezență       

4 Control bazat pe cerere       

Controlul debitului de aer la nivel de centrală de tratare aer       

0 Fără control       

1 Control pornit-oprit bazat pe program de timp  X      

2 Control automat al debitului sau presiunii cu sau fără reset presiune       

Controlul dezghețării schimbătorului de căldură       

0 Fără control al dezghețării X     4 

1 Cu control al dezghețării       

Controlul supraîncălzirii schimbătorului de căldură       

0 Fără control al supraîncălzirii X     4 

1 Cu control al supraîncălzirii       

Răcire mecanică liberă       

0 Fără control       

1 Răcire nocturnă X     8 

2 Răcire liberă       

3 Control direcționat H,x       

Controlul temperaturii aerului introdus       

0 Fără control       

1 Setpoint constant       

2 Setpoint variabil cu compensare cu temperatura exterioară       

3 Setpoint variabil cu compensare dependentă de sarcină X      

Controlul umidității      26 

0 Fără control       

1 Limitare umiditate aer introdus       

2 Control umiditate aer introdus       

3 Control umiditate aer din încăpere sau a aerului extras       
  

 Clasă de eficiență energetică: D 
 
 

Observații  Nr. Observație 
 4 Fără recuperare de căldură 

 8 Senzori de temperatură pentru cameră și pentru exterior necesari 

 26 Nu se aplică, nu există control al umidității 

 Evaluarea clasei de eficiență bazată pe EN15232:2007 
 


