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Controlul temperaturii pe turul circuitului de încălzire cu compensare cu temperatura 
exterioară 
 
Controlul temperaturii pe turul unui circuit de încălzire cu radiatoare, cu compensare cu temperatura exterioară, 
schimbare setpoint și control al unei pompe bazat pe cerere.  
 
Utilizare   Locuințe unifamiliale 

 Clădiri mici 
  

Opțiuni   Program de timp 
 Comutare pompă circuit de încălzire 
  

     
 

 
Diagrama aplicației 

 
 

 
Diagrame         
funcționale 

Control temperatură Compensare cu temperatura exterioară  

   
 

 
 TFI  Temperatură pe tur  H  Compensare înaltă  

TO  Temperatură exterioară  L  Compensare redusă  
SEL  Setpoint  Y  Semnal control  
    Y1  Secvență încălzire  
         
 

 
Descrierea      
funcțiilor 

Funcții de bază   Opțiuni 

 Regulatorul (N1) cu senzorul de imersie încorporat 
controlează temperatura pe turul de încălzire prin 
controlul modulant al vanei de pe circuitul de încăl-
zire (Y1) 

 Temperatura pe tur este compensată cu tempera-
tura exterioară printr-un senzor de temperatură de 
exterior (B9) 

  

   Program de timp (C1) pentru reducerea valorii 
setpoint în regim de noapte 

 Control bazat pe cerere al funcționării pompei cir-
cuitului de încălzire (M1) 
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Listă echipamente Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

N1  Regulator de temperatură de imersie, 24 V c.a., semnal 
ieșire 0...10 V c.c. 

N3333  RLE162  1  

B9  Senzor de temperatură pentru exterior LG-Ni1000  N1811  QAC22  1  

Y1  Vană cu 3 căi  +  VX.. / M..  1  

  Servomotor vană modulant, 24 V c.a., semnal 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.  

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

 
 
Diagramă de            
conectare 

 
 

 
 N1  Regulator  M1  Pompă circuit de încălzire  

B9  Senzor temperatură exterioară  Y1  Vană încălzire  
C1  Ceas programator 

 
 

    

         
 

 
Setări parametri Funcție Nr  Setare  Comutatoare DIP 

 

  
 RLE162 (regulator N1)   
  

 
 

Regim funcționare 1  Încălzire într-o singură treaptă  OFF  

  2    OFF  

Aplicație (P/PI) 3  Control temperatură (MEDIU)  OFF  

  4  Constanta de integrare PI = 120 s  OFF  

Test  5  Regim test = oprit OFF  

Compensare 6  Înaltă (iarna +28 K la –5 °C)  ON   
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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 cursorului determină la ieșire 
un semnal între 0 și 10 V c.c.  

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

 Valoarea setpoint principală trebuie aleasă ca valoare setpoint dorită (regim ZI sau NORMAL). Când este închis 
contactul D1–M (C1), valoarea aleasă prin cursorul ascuns este dedusă automat din valoarea setpoint principală  
pentru a crea valoarea setpoint ECO (regim NOAPTE sau REDUS). 

 Pentru verificarea funcției de comutare, trebuie testată funcționarea ceasului programator extern (C1). 
 Releul Q13/14 închide când este o cerere de 5 % la terminalul Y1 și deschide când nu există cerere (0 %) pentru 

o perioadă de 12 minute (durată prelungire funcționare pompă). 
  

 


