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Control al temperaturii aerului introdus (camerei), control al umidității aerului introdus 
cu protecție la îngheț și cu comanda ventilatoarelor 
 
Aplicație de condiționare a aerului pentru încăperi în care temperatura aerului introdus (a camerei) trebuie menți-
nută constantă prin încălzirea sau răcirea aerului introdus, umiditatea aerului introdus trebuie menținută constantă 
prin umidificarea aerului introdus și este folosit un sistem de recuperare a căldurii pentru economisirea energiei de 
încălzire și de răcire.  
 
Opțiuni   Control în cascadă al temperaturii aerului introdus în cameră 

 Funcții dependente de temperatura exterioară 
 Baterie de răcire cu vaporizator cu expansiune directă în 2 trepte 
 Comutare regim Confort / Economic 
 Comutare regim Confort/Protecție 
  

     
 

 
Diagrama aplicației 

 
 

 
Diagrame  
funcționale 

Control temperatură aer introdus Compensare vară / iarnă Control în cascadă al temperaturii 
aerului introdus în cameră 

 
   

 
Control umiditate aer introdus  Comutare economie maximă 

   
 

 
 SU MAX  Valoare limită max. aer introdus  TSu  Temperatură aer introdus  

SU MIN  Valoare limită min. aer introdus  TOa  Temperatură exterioară  
SETHEAT  Setpoint încălzire TR  Temperatură cameră  
SETCOOL  Setpoint răcire HuSu  Umiditate aer introdus  
SET MIN  Setpoint umiditate aer introdus  MECH  Comutare economie maximă  
Sp  Setpoint  MECHSET  Valoare limită MECH  
SpTSu  Setpoint temperatură aer introdus  Yctl   Ieșire reglare  
SpTSuH  Setpoint temperatură aer introdus 

încălzire 
    

SpTSuC  Setpoint temperatură aer introdus 
răcire  
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Descrierea      
funcțiilor 

Funcții de bază   Opțiuni 

Regulatorul electronic (N1) compară temperatura ae-
rului introdus măsurată de senzorul de temperatură 
aer introdus (B1) și umiditatea aerului din cameră mă-
surată de senzorul de umiditate (B15) cu valorile 
setpoint. 
Dacă temperatura aerului introdus scade sub valoa-
rea setpoint, regulatorul va deschide vana (Y6) a sis-
temului de recuperare a căldurii și apoi va deschide 
vana de încălzire (Y3). Dacă temperatura aerului in-
trodus depășește valoarea setpoint, regulatorul va co-
manda bateria de răcire cu evaporator cu expansiune 
directă (M7) prin ieșirea Q4 depinzând de sarcină. 
Dacă umiditatea aerului din cameră scade sub valoa-
rea setpoint, regulatorul va deschide vana umidificato-
rului (Y8). 
Pompa bateriei de încălzire (M3) și pompa umidifica-
torului (M8) sunt activate funcție de sarcină (5 %) și 
dezactivate când nu este sarcină (0 %). Durata funcți-
onării prelungite a pompei este de 1 minut. Această 
valoare poate fi ajustată. 
Ventilatorul este pornit dacă nu există semnal de în-
gheț și mesaj de stare defect pentru regimul de re-
glare și dacă regulatorul nu este în regim de punere 
în funcțiune. 
Când centrala este oprită, vana de încălzire este în-
chisă și pompa dezactivată. 
 
Protecție la îngheț cu monitor de protecție la îngheț  
Dacă este conectat la regulator, monitorul de protec-
ție la îngheț (F3) previne scăderea temperaturii aeru-
lui după bateria de încălzire sub valoarea de protecție 
la îngheț (tipic 5 °C). 
Dacă temperatura aerului la monitorul de protecție la 
îngheț scade sub valoarea de protecție la îngheț, re-
gulatorul va deschide vana de încălzire și, dacă va fi 
necesar, va împiedica pornirea ventilatorului (releul 
Q1 se va deschide).  

  Control al bateriei cu evaporator expansiune directă în 
2 trepte 
Regulatorul poate controla o baterie cu evaporator cu 
expansiune directă în 2 trepte. Controlează treptele 
bateriei cu evaporator (M7) prin comutarea ieșirilor Q4 
și Q5. 
Valorile pentru comutarea treptelor sunt presetate:  
S1-pornit = 33 %, S1-oprit = 1 %,  
S2-pornit = 66 %, S2-oprit = 33 %. 
 
Control în cascadă al temperaturii aerului introdus în 
încăpere 
Dacă este conectat la intrarea X2 a regulatorului, un 
senzor de temperatură de cameră (B5) sau un senzor 
de temperatură pentru aerul extras (B5c) poate asi-
gura controlul în cascadă. Valoarea controlată este 
temperatura din cameră. 
Reglajul temperaturii din cameră predefinește valoa-
rea setpoint pentru reglajul temperaturii aerului intro-
dus între valorile limită setate (SU MAX = 35 °C, SU 
MIN = 16 °C presetate). 
Dacă temperatura din cameră sau temperatura aerului 
extras deviază de la valoarea setpoint, valoarea 
setpoint pentru temperatura aerului introdus va fi de-
plasată corespunzător. 
 
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 para-
metri”). Asta înseamnă că, la temperaturi ridicate și 
respectiv coborâte ale temperaturii exterioare, com-
pensarea valorii setpoint acționează asupra valorilor 
setpoint pentru regimurile Confort și Economic. 
 Încălzire: Pentru a îmbunătăți confortul, valoarea 

setpoint pentru temperatura aerului introdus 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 introdus este crescută conti-
nuu (compensare de vară) când temperatura exte-
rioară urcă în domeniul de la 20 °C la 30 °C (SUM-
STT = 20 °C și SUM-END = 30 °C presetate. 

 
La controlul în cascadă al temperaturii aerului introdus 
în cameră, valoarea setpoint pentru temperatura din 
cameră este deplasată în locul valorii setpoint pentru 
temperatura aerului introdus. 
 
Comutare pentru economie maximă 
Această funcție este activată când este conectat la in-
trarea X2 a regulatorului un senzor de temperatură de 
cameră (B5) sau un senzor de temperatură pentru ae-
rul extras (B5c) iar la intrarea X5 a regulatorului este 
conectat un senzor de temperatură pentru exterior. 
Funcția asigură controlul optim al aplicației în termeni 
de costuri operaționale. Dacă temperatura exterioară 
măsurată de senzorul (B9) depășește temperatura ae-
rului din cameră sau extras cu valoarea limită MECH 
ajustată (3 K), semnalul de ieșire pentru vana (Y6) a 
sistemului de recuperare a căldurii va fi inversat. 
Valoarea limită MECH poate fi ajustată. 
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Activarea pompelor dependentă de temperatura exte-
rioară 
Dacă este folosit un senzor de temperatură pentru ex-
terior sau pentru tubulatură (B9x) pentru măsurarea 
temperaturii exterioare, pompele (M3 și M6) pot fi acti-
vate în funcție de temperatura exterioară (ON-OUTS) 
(vezi “Setări parametri”). Astfel este prevenit înghețul. 
Dacă temperatura exterioară scade sub valoarea li-
mită ajustată, regulatorul va activa pompele. Acestea 
vor fi dezactivate când temperatura exterioară a depă-
șit valoarea limită cu 2 K. Funcția poate fi dezactivată 
prin setarea valorii limită ON-OUTS la -50 °C (cum 
este livrat). 
 
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. 
 
Selecție regim funcționare Confort / Economic 
Un comutator extern (S6) (ex.:. comutator manual) 
poate fi folosit pentru a trece regimul de funcționare al 
regulatorului de pe Confort pe Economic (ECO) sau 
invers. 

    Variante  

    Protecție la îngheț cu senzor de protecție la îngheț 
montat pe tubulatură aer 
Funcția standard de protecție la îngheț este configu-
rată pentru utilizarea unui monitor de îngheț (DIG), dar 
poate fi schimbată pentru utilizarea unui senzor de 
protecție la îngheț (F3b) de tubulatură (0...10 V c.c.). 
 
Protecție la îngheț cu senzor de protecție la îngheț 
montat imersat 
Funcția standard de protecție la îngheț este configu-
rată pentru utilizarea unui monitor de îngheț (DIG), dar 
poate fi schimbată pentru utilizarea unui senzor de 
protecție la îngheț (F3c) imersat (LG-Ni 1000).   

 

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

N1  Regulator electronic universal, 2 bucle de reglare, 3 ieșiri 
analogice și 6 ieșiri pe releu 

N3101  RLU236  1  

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

N1761  QAM2120.040  1  

B15  Senzor de umiditate pentru cameră (0...10 V c.c.)  N1857  QFA2000  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  

Y6  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  

Y8  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  

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

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

 
Opțional  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

B5  Senzor de temperatură pentru cameră LG-Ni1000  N1721  QAA24  1  

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

N1761  QAM2120.040  1  

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

B15a  Senzor de umiditate pentru cameră sau pentru tubulatură 
0...10 V c.c. 

  QF..0..  1  

B15b  Senzor combinat de temperatură și de umiditate pentru 
cameră sau pentru tubulatură 

  QF..  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  

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  

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

F3b  
 

Senzor de temperatură de contact sau imersat  
LG-Ni1000  

  QAD2.. / 
QAE212..  

1   

 
 
Diagrama de            
conectare 
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 M3  Pompă baterie încălzire  M8  Pompă umidificator  
M6  Pompă sistem recuperare căldură  K1  Contactor motor "Acționare ventilator"  
M7  Baterie evaporator expansiune di-

rectă, 1 treaptă sau 2 trepte 
H1  Lampă semnalizare ”Ventilator nevalidat”  

K2, K3  Releu pentru baterie evaporator 
expansiune directă, treptele 1 și 2  

S6  Selector regim funcționare Confort/Economic  

        
 

 
Setări parametri Parametru  Setare  Funcție  Observații   

 

  
 Cale: ... > COMMIS > APPL ID  

Basic type  A10  Selectare aplicație  AEFL01 LU3 HQ   
 

  
  
  
 Cale: ... > COMMIS > PARA > FROST  

TYPE NI  Atribuie LG-Ni 1000   Dacă este folosit un senzor de pro-
tecție la îngheț LG-Ni 1000 de imer-
sie în loc de un monitor de protecție 
la îngheț  

TYPE 0--10  Atribuie 0...10 V c.c. Dacă este folosit un senzor de pro-
tecție la îngheț 0...10 V c.c. de tubu-
latură în loc de un monitor de pro-
tecție la îngheț 

 

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

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

WIN-D  1.0 K  Ajustează valoare Dacă se cere compensare de iarnă 
 

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

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

 

  
  
  
 Cale: ... > COMMIS > PARA > PUMP 2  

ON-OUTS  -10.0 °C  Ajustează valoare Dacă se cere activarea pompei sis-
temului de recuperare căldură 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 
RLU236 Basic type A10 (AEFL01 LU3 HQ)  
 

 
 
 


