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Controlul temperaturii din cameră cu limitare de minim a temperaturii aerului introdus 
 
Centrală de tratare aer cu o baterie de încălzire și o baterie de răcire, ventilatoare de introducere și de extracție, 
clapete aer exterior și filtru  
 
Utilizare   Clădiri comerciale 

 Restaurante 
 Școli 
  

     
 

 
Diagrama aplicației 

 
 

 
Diagrame  
funcționale 

Controlul temperaturii      

 

     

 

 
 TR  Temperatura din cameră  Y  Semnal reglare 

SEL  Setpoint  Y1  Secvență încălzire  
    Y2  Secvență răcire 
         
 

 
Descrierea  
funcțiilor 

Funcții de bază    Opțiuni  

 Regulator (N1) cu senzor încorporat pentru regla-
rea temperaturii din cameră printr-un control sec-
vențial al vanei de încălzire (Y1) sau al vanei de 
răcire (Y2) 

 Regulator (N2) cu senzor încorporat pentru a împi-
edica temperatura aerului introdus să coboare sub 
o valoare minimă a temperaturii 

  

   Monitorizare filtru cu un presostat diferențial (F1) 
 Protecție la îngheț cu un termostat de protecție la 

îngheț F2 (independent de regulator) pentru a des-
chide vana de încălzire (Y1), a închide clapetele de 
aer exterior (Y3) și a dezactiva ventilatoarele 

 Servomotor clapete aer cu funcție de siguranță 
(Y3) pentru control ventilatoare cu un contact auxi-
liar 

  

       
 

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

N1  Regulator de temperatură pentru cameră, 24 V c.a.,         
2 ieșiri 0…10 V c.c.  

N3331  RLA162  1  

N2  Regulator de temperatură pentru tubulatură aer, 24 V c.a.,         
2 ieșiri 0…10 V c.c. 

N3332  RLM162  1  

Y1  Vană cu 2 sau cu 3 căi +  VV.. / VX.. / M..  1  

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

Y2  Vană cu 2 sau cu 3 căi +  VV.. / VX.. / M..  1  

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

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

F1  Presostat diferențial, 20...300 Pa  N1552  QBM81-3  1  

F2  Monitor îngheț, 2 puncte, tub capilar 6000 mm  N1284  QAF81.6  1  

Y3(1)  Servomotor clapete aer în 2 puncte, funcție de siguranță, 
2 contacte auxiliare 

+  G..A..26..E  1  

Y3(2)  Servomotor clapete aer în 2 puncte, funcție de siguranță, 
2 contacte auxiliare 

+  G..A..26..E  1  

 
 
Variante  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

F1a  Senzor presiune diferențială, aer, 0...10 V c.c.    QBM..  1  

F2a  Termostat protecție îngheț, 2 puncte  N1284  QAF81..  1   

 
 
Diagramă             
conectare 

 
 

 
 N1  Regulator temperatură cameră  Y1  Vană încălzire  

N2  Control temperatură aer introdus  Y2  Vană răcire  
F2  Termostat protecție îngheț  Y3  Servomotor clapetă aer  
         
 

 
Setări parametri Funcție Nr  Setare  Comutatoare DIP 

 

  
 RLA162 (regulator N1)   
  

 
 

Regim funcționare  1  Încălzire și răcire în secvență  ON  

  2    ON  

Aplicație (P/PI)  3  Constanta de integrare PI = 600 s  ON  

Test  4  Regim test = oprit OFF  

Compensare 5  -- nefolosit --  OFF   
 

  
  
 
Setări parametri Funcție Nr  Setare  Comutatoare DIP 

 

  
 RLM162 (limitare N2)   
  

 
 

Regim funcționare 1  Încălzire într-o treaptă  OFF  

  2    OFF  

Aplicație (P/PI)  3  Control aer introdus (MEDIU)   OFF  

  4  Constanta de integrare = 180 s   OFF  

Test  5  Regim test = oprit  OFF  

Compensare 6  -- nefolosit --  OFF   
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Inginerie   Valorile implicite au fost folosite ori de câte ori a fost posibil 
 Unele setări sunt specifice aplicației și este posibil să trebuiască modificate după punerea în funcțiune inițială a 

regulatorului 
 Nu am arătat în diagrama de conectare toate interblocările, ci doar pe acelea conectate direct la regulatoare sau 

la echipamentele asociate 
 Pentru verificarea cablării de reglare, regulatorul trebuie trecut în regimul test (comutatorul DIP 5 = ON) astfel 

încât răspunsul echipamentului controlat să poată fi verificat. În regimul test, poziția butonului rotativ determină o 
valoare a semnalului de ieșire între 0…10 V c.c. 

 Dacă reglajul este instabil, măriți valoarea benzii de proporționalitate; dacă este prea lent, reduceți valoarea ben-
zii de proporționalitate 

 Pentru verificarea funcției de limitare, regulatorul N2 poate fi trecut în regimul test (comutatorul DIP 5 = ON). O 
creștere a ieșirii de limitare trebuie să forțeze vana de răcire să se închidă (și la nevoie să deschidă vana de în-
călzire) pentru a crește temperatura aerului introdus 

  
 


