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Controlul temperaturii aerului extras cu baterii de încălzire și de răcire 
 
Centrală de tratare aer cu o baterie de încălzire (cu pompă), o baterie de răcire, ventilatoare de introducere și de 
extracție și clapete aer exterior 
 
Utilizare  Aplicație de ventilație pentru încăperi în care temperatura trebuie menținută constantă prin în-

călzirea sau prin răcirea aerului introdus. 
 

Opțiuni   Limitare de minim a temperaturii aerului introdus 
 Valoarea setpoint a temperaturii aerului extras poate fi modificată din cameră 
 Temperatura din cameră este crescută progresiv în funcție de temperatura exterioară       

(compensare vară / iarnă) 
  

     
 

 
Diagrama aplicației 

 
 

 
Diagrame  
funcționale 

Control temperatură aer extras  Compensare vară / iarnă   

  

   

 

 
 SETHEAT  Setpoint încălzire  TOa  Temperatură exterioară  

Xdz  Zona neutră  TEx  Temperatură aer extras  
Sp  Setpoint  Yctl  Ieșire de reglare  
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Descrierea  
funcțiilor 

Funcții de bază   Opțiuni  

 Regulator (N1) compară temperatura aerului ex-
tras, măsurată cu senzorul încorporat, cu valoarea 
setpoint. Dacă există o deviație, regulatorul ajus-
tează corespunzător vana de încălzire (Y3) sau 
vana de răcire (Y4). 

 Pompa bateriei de încălzire (M3) este pornită când 
există o cerere de încălzire (mai mult de 5 %) și 
oprită când nu există cerere (mai puțin de 1 %), 
plus o perioadă extinsă de 6 minute. 

 Dacă sistemul este oprit, atât vana de încălzire cât 
și vana de răcire vor fi închise iar pompa circuitului 
asociat CTA va fi oprită. 

  

  Dacă este necesar, poate fi utilizat un buton de modifi-
care setpoint de la distanță (R5) pentru a permite mo-
dificarea valorii setpoint din cameră. 
 
La nevoie, poate fi utilizat un comutator extern (S5) 
pentru a schimba regimul de funcționare al regulatoru-
lui din Confort în Economic. 
Dacă se conectează un senzor de temperatură de ex-
terior sau de tubulatură aer (B9), regulatorul asigură 
compensarea cu temperatura exterioară în funcție de 
regimul actual de funcționare: 
 Încălzire: Valoarea setpoint a temperaturii aerului 

extras (camerei) este crescută progresiv odată cu 
scăderea temperaturii exterioare (compensare de 
iarnă) 

 Răcire: Valoarea setpoint a temperaturii aerului ex-
tras (camerei) este crescută progresiv odată cu 
creșterea temperaturii exterioare (compensare de 
vară) 

 
 
Limitare de minim 
Poate fi instalat un regulator suplimentar pentru limita-
rea temperaturii (N2) pentru a împiedica scăderea 
temperaturii aerului introdus sub o valoare minimă. 

       
 

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

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

N3332  RLM162  1  

Y3  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  

Y4  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 
 

 
Opțional  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

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

N3332  RLM162  1  

B9  Senzor de temperatură pt. tubulatură 400 mm, LG-Ni1000  N1761  QAM2120.040  1  

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

Y1  Servomotor clapete aer în 2 puncte, funcție de siguranță, 
2 contacte auxiliare 

  G..A..26..E  1  

Y2  Servomotor clapete aer în 2 puncte, funcție de siguranță, 
2 contacte auxiliare 

  G..A..26..E  1  

R5  Buton modificare setpoint, pasiv, scală 0...50 °C (posibil 
de înlocuit) * 

N1991  BSG21.1* 1  

S5  Ceas digital, 1 canal, cu program săptămânal N5243  SEH62.1  1   

 * Un set complet de scale pentru BSG21.1 poate fi descărcat de pe www.siemens.com 
folosind Hit-Tool. 

 
 
Variante  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

B9a  Senzor de temperatură pt. tubulatură LG-Ni1000    QAM2120..  1  

F3a  Monitor îngheț, 2 puncte N1284  QAF81..  1   
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Diagramă de            
conectare 

 
 

 
Setări parametri Funcție Nr  Setare  Comutatoare DIP 

 

  
 RLM162 (regulator N1)   
  

 
 

Regim funcționare 1  Încălzire și răcire în secvență ON  

  2    ON  

Aplicație (P/PI) 3  Control temperatură aer extras (LENT)  ON  

  4  Constanta de integrare PI = 600 s  OFF  

Test  5  Regim test = oprit OFF  

Compensare  6  REDUSĂ (vara + 5 K, iarna + 2 K)  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 temperatură aer introdus (MEDIU)  OFF  

  4  Constanta de integrare PI = 180 s  OFF  

Test  5  Regim test = oprit OFF  

Compensare  6  -- nefolosit -- OFF   
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Note aplicație  Generalități 
Pentru acest tip de control, valorile implicite preconfigurate în regulator vor oferi în mod normal un reglaj bun. Toate 
valorile implicite prezentate trebuie verificate și / sau amendate pentru a corespunde exact cerințelor aplicației. 
 
Element senzitiv 
Distribuiți elementul senzitiv al regulatorului de-a lungul întregii secțiuni a tubulaturii. 
 
Setpoint de la distanță 
Setați cursorul pentru setpoint al RLM162 pe "Ext"; domeniul de setare al BSG21.1 trebuie să fie 0…50 °C. Dacă 
este necesară reajustarea valorii setpoint, cursorul pentru setpoint al RLM162 trebuie poziționat pe valoarea dorită 
și atunci trebuie aleasă o scală –5…+5 K. 
 
Scheme 
Diagramele de cablare reprezintă doar funcțiile de control HVAC. Nu sunt incluse echipamentele de siguranță și 
interblocările, care intră în responsabilitatea instalatorului. 
Circuitele hidraulice prezentate trebuie utilizate doar orientativ și trebuie modificate pentru a corespunde aplicației.  
 
Îngheț 
La nevoie, poate fi instalat un termostat de protecție la îngheț după bateria de încălzire și interblocat cu ventilatoa-
rele și cu servomotoarele clapetelor de aer (nu este o funcție de control). Este recomandată utilizarea unui contact 
normal închis (NÎ) pentru o funcționare sigură. 
Elementul senzitiv al termostatului de protecție la îngheț trebuie montat în tubulatură imediat după bateria de încăl-
zire, acolo unde apar cele mai scăzute temperaturi. 
   
 

 
Note regulator  Punere în funcțiune 

Funcțiile oferite de senzorul opțional (B9) sunt activate automat când intrarea (B9) este conectată la regulator.  
Dacă sursa de alimentare este deconectată sau regulatorul este defect, toate echipamentele de reglare vor fi aduse 
în pozițiile implicite (de siguranță). 
 
Tensiune de alimentare 
Pentru această buclă de reglare este necesară o tensiune de funcționare de 24 V c.a. (±10 %). Capacitatea tran-
sformatorului necesar trebuie determinată prin însumarea tuturor consumurilor echipamentelor individuale (regula-
toare, servomotoare, echipamente active, etc.). 
 
Notă  
La dimensionarea transformatorului, recomandăm adăugarea unei capacități de rezervă suplimentare. 
La instalarea circuitelor de alimentare și de joasă tensiune, respectați toate reglementările locale în vigoare. 
   
 

 
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 

  
 
 Acest document oferă informații generale despre aplicație și trebuie utilizat doar orientativ; documentul 

este supus modificărilor ulterioare fără notificare prealabilă.  
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