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Control al temperaturii aerului extras (din cameră) 
 
Aplicație de condiționare a aerului pentru încăperi în care temperatura trebuie menținută constantă prin utilizarea 
aerului recirculat și prin încălzirea sau răcirea aerului introdus. 
 
Opțiuni   Limitare de minim și de maxim a temperaturii aerului introdus 

 Funcții dependente de temperatura exterioară 
 Buton ajustare valoare setpoint relativ de la distanță 
 Comutare regim Confort / Protecție 
  

     
 

 
Diagrama aplicației 

 
 

 
Diagrame  
funcționale 

Control temperatură aer extras Compensare vară / iarnă Limitare de minim și de maxim a 
temperaturii aerului introdus 
 

    

 
Comutare economie maximă 

  
 

 
 LIM MAX  Limitare de maxim  TOa  Temperatură exterioară 

LIM MIN  Limitare de minim TEx  Temperatură aer extras 
SETHEAT  Setpoint încălzire TSu  Temperatură aer introdus 
SETCOOL  Setpoint răcire MECH  Comutare economie maximă  
Sp  Setpoint  MECHSET  Valoare limită MECH  
SpTSu  Setpoint temperatură aer introdus Yctl  Ieșire reglare  
         
 

 



 

Fișa tehnică a aplicației AECD01 LU2 HQ 

 
Centrală de tratare a aerului cu încălzire / răcire 

Synco™ 200 RLU222 

Tip aplicație A24 
 

2-5 

Informațiile tehnice din acest document pot să nu fie actualizate și sunt supuse modificărilor. Desenele au doar 
un rol ilustrativ. Siemens nu este responsabilă pentru conținut sau orice alte modificări făcute manual. 

 01.01.2009 
CE1A3101ro050 

 

Descrierea      
funcțiilor 

Funcții de bază   Opțiuni  

Regulatorul electronic (N1) compară temperatura ae-
rului extras măsurată de senzorul de temperatură aer 
extras (B2) (alternativ: temperatura aerului din ca-
meră măsurată de senzorul de temperatură pentru 
cameră (B2b / c)), cu valoarea setpoint. 
Dacă există o deviație, regulatorul va ajusta poziția 
clapetelor de amestec aer (Y1, Y2, și Y6) și apoi vana 
de încălzire (Y3), sau va controla bateria cu evapora-
tor cu expansiune directă (M7) prin comutarea ieșirii 
Q1 funcție de sarcină. 
Pompa bateriei de încălzire (M3) este activată funcție 
de sarcină (5 %) și dezactivată când nu este sarcină 
(0 %). Durata funcționării prelungite a pompei este de 
1 minut. Această valoare poate fi ajustată. 
Când centrala este oprită, clapetele de aer proaspăt 
și de aer evacuat (Y1 și Y2) sunt închise (MIN POS = 
20 % presetat), clapeta de aer recirculat (Y6) este 
deschisă, vana de încălzire este închisă, pompa bate-
riei de încălzire este dezactivată iar bateria cu evapo-
rator cu expansiune directă este blocată. 

  Comutare pentru economie maximă 
Această funcție este activată când este conectat la in-
trarea X1 a regulatorului un senzor de temperatură 
pentru aerul extras (B2) iar la intrarea X3 a regulatoru-
lui este conectat un senzor de temperatură pentru ex-
terior (B9). Funcția asigură controlul optim al aplicației 
în termeni de costuri operaționale.  
Dacă temperatura exterioară măsurată de senzorul 
(B9) depășește temperatura aerului extras măsurată 
de senzorul pentru temperatura aerului extras (B2) cu 
valoarea limită MECH ajustată (3 K), semnalul de ie-
șire Y2 pentru clapetele de amestec aer (Y1, Y2, și 
Y6) va fi inversat. 
Valoarea limită MECH poate fi ajustată. 
 
Limitare de minim și de maxim a temperaturii aerului 
introdus 
Pentru activarea acestei funcții, trebuie conectat la in-
trarea X2 un senzor de temperatură pentru aerul intro-
dus (B1) ca senzor de limitare.  
Dacă temperatura aerului introdus crește peste sau 
scade sub valoarea limită (LIM MAX = 35 °C, LIM MIN 
=16 °C presetate), funcția normală de reglare va fi în-
locuită de funcția de limitare cu acțiune PI. 
 Dacă temperatura aerului introdus crește peste va-

loarea setpoint, regulatorul va deschide clapetele 
de aer proaspăt și de aer evacuat (Y1 și Y2) și va 
închide clapeta de aer recirculat (Y6). La nevoie, 
va fi pornită bateria cu evaporator cu expansiune 
directă. 

 Dacă temperatura aerului introdus scade sub va-
loarea setpoint, regulatorul va închide clapetele de 
aer proaspăt și de aer evacuat (Y1 și Y2) și va des-
chide clapeta de aer recirculat (Y6). La nevoie, va 
fi deschisă vana de încălzire (Y3) 

 
Compensare vară / iarnă 
Această funcție este activată dacă este folosit un sen-
zor de temperatură pentru exterior sau pentru tubula-
tură (B9x) pentru determinarea temperaturii exterioare  
Valorile SUM-D și WIN-D pentru compensare setpoint 
sunt setate standard la 0 K. În acest caz, nu se va 
face compensarea valorii setpoint. 
Pentru a activa această funcție, valorile pentru SUM-D 
și WIN-D trebuie preselectate (vezi “Setări parametri”). 
Asta înseamnă că, la temperaturi ridicate și respectiv 
coborâte ale temperaturii exterioare, compensarea va-
lorii setpoint acționează asupra valorilor setpoint pen-
tru regimurile Confort și Economic. 
 Încălzire: Pentru a îmbunătăți confortul, valoarea 

setpoint pentru temperatura aerului extras este 
crescută continuu când temperatura aerului exte-
rior coboară în domeniul de la 0 °C la -10 °C (WIN-
STT = 0 °C și WIN-END = -10 °C presetate) (com-
pensare de iarnă) 

 Răcire: Pentru a economisi energia de răcire și a 
evita șocurile termice, valoarea setpoint pentru 
temperatura aerului extras este crescută continuu 
(compensare de vară) când temperatura exterioară 
urcă în domeniul de la 20 °C la 30 °C (SUM-STT = 
20 °C și SUM-END = 30 °C presetate. 

 
Activarea pompei dependentă de temperatura exteri-
oară 
Dacă este folosit un senzor de temperatură pentru ex-
terior sau pentru tubulatură (B9x) pentru măsurarea 
temperaturii exterioare, pompa bateriei de încălzire 
(M3) poate fi activată în funcție de temperatura exteri-
oară (ON-OUTS) (vezi “Setări parametri”). Astfel este 
prevenit înghețul. Dacă temperatura exterioară scade 
sub valoarea limită ajustată, regulatorul va activa 



 

Fișa tehnică a aplicației AECD01 LU2 HQ 

 
Centrală de tratare a aerului cu încălzire / răcire 

Synco™ 200 RLU222 

Tip aplicație A24 
 

3-5 

Informațiile tehnice din acest document pot să nu fie actualizate și sunt supuse modificărilor. Desenele au doar 
un rol ilustrativ. Siemens nu este responsabilă pentru conținut sau orice alte modificări făcute manual. 

 01.01.2009 
CE1A3101ro050 

 

pompa. Aceasta va fi dezactivată când temperatura 
exterioară a depășit valoarea limită cu 2 K. Funcția 
poate fi dezactivată prin setarea valorii limită ON-
OUTS la -50 °C (cum este livrat). 
 
Adaptare setpoint relativ 
Regulatorul este livrat standard cu ajustarea valorii 
absolute pentru setpoint. Valoarea setpoint poate fi 
reajustată cu ±3 K. În acest caz, este necesar un bu-
ton pentru ajustare setpoint de la distanță (R5), care 
trebuie conectat la intrarea X4. Acest buton de ajus-
tare a valorii setpoint de la distanță este utilizat pentru 
reajustarea valorii setpoint dintr-o cameră. 
 
Selecție regim funcționare Confort / Protecție 
Un comutator extern (S5) (ex.: program orar) poate fi 
folosit pentru a trece regimul de funcționare al regula-
torului de pe Confort pe Protecție (PRT) sau invers. 
La nevoie, regulatorul poate fi reconfigurat pentru a 
comuta între Confort și Economic (ECO).   

 

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

N1  Regulator electronic universal, 2 bucle de reglare, 2 ieșiri 
analogice și 2 ieșiri pe releu 

N3101  RLU222  1  

B2  Senzor de temperatură pentru tubulatură, 400 mm,  
LG-Ni1000 

N1761  QAM2120.040  1  

Y1  Servomotor modulant clapetă aer 24 V c.a., 0...10 V c.c. +  G...6...E  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   

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

 
Opțional  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

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

N1761  QAM2120.040  1  

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

N1761  QAM2120.040  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  

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

Y2  Servomotor modulant clapetă aer 24 V c.a., 0...10 V c.c. +  G...6...E  1  

Y6  Servomotor modulant clapetă aer 24 V c.a., 0...10 V c.c. +  G...6...E  1   

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

 
Variante  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

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

 + QAM21..  1  

B2a  Senzor de temperatură pentru tubulatură, LG-Ni1000, 
0...10 V c.c., Pt1000, T1 

 + QAM21..  1  

B2b  Senzor de temperatură pentru cameră, LG-Ni1000,   
0...10 V c.c., Pt1000, T1, fără buton ajustare setpoint 

 + QAA..  1  

B2c  Senzor de temperatură pentru cameră LG-Ni1000,    
0...10 V c.c.,, Pt1000, T1, cu buton ajustare setpoint 

 + QAA..  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   

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

 
 

 
 M7  Baterie cu evaporator cu expansi-

une directă, 1 treaptă 
M3  Pompă baterie încălzire 

K1  Releu pentru baterie cu evapora-
tor cu expansiune directă 

    

         
 

 
Setări parametri Parametru  Setare  Funcție  Observații   

 

  
 Cale: ... > COMMIS > APPL ID  

Basic type  A24  Selectare aplicație AECD01 LU2 HQ   
 

  
  
  
 Cale: ... > COMMIS > PARA > MODE  

OPMODE  ECO  Atribuie ECO  Dacă este necesară comutarea între 
Confort / Economic prin S5  

 

  
  
  
 Cale: ... > COMMIS > PARA > CTLOOP 1  

SUM-D  2.0 K  Ajustează valoare Dacă se cere compensare de vară If summer compensation

WIN-D  1.0 K  Ajustează valoare Dacă se cere compensare de iarnă If winter compensation is required  
 

  
  
  
 Cale: ... > COMMIS > PARA > PUMP 1  

ON-OUTS  5.0 °C  Ajustează valoare Dacă se cere activarea pompei de-
pendentă de temperatura exterioară 

 

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

regulatorului  
 Diagrama de conectare nu arată toate interblocările, ci doar pe acelea conectate direct la regulator sau la echi-

pamentele asociate 
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Diagrama de configurare 
RLU222 Basic type A24 (AECD01 LU2 HQ)  
 

 
 
 


