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Control compensat cu temperatura exterioară al temperaturii pe tur, cu acțiune asupra 
circuitului de amestec pentru încălzirea spațiilor  
Preparare a.c.c. compensată cu cererea, cu vas de acumulare și încărcare controlată 
mixtă cu circuit de amestec și panou solar 
Control compensat cu cererea al temperaturii cazanului  
 

 
Diagrama aplicației  

 
 

 
Diagrame  
funcționale 

Setpoint temperatură cazan de-
pendent de cerere cu limitare 

Curba de încălzire  Preparare a.c.c.  

   
      

Pornire protejată cazan  Limitare a temperaturii pe returul 
cazanului  

  

  

   

 

 
 
 1  Punct al curbei la temperatura 

proiectată 
TBoMin  Limită minimă temperatură cazan 

2  Punct al curbei la limita teoretică 
de încălzire 

TBoSP  Setpoint temperatură cazan  

HD  Cerere căldură  TDHW  Temperatură a.c.c.  
M5  Pompă de încărcare  TFl  Temperatură tur 
nH  Inflexiune definită de coeficientul 

elementului radiant 
TOa  Temperatură exterioară  

SDBo  Diferențial comutare cazan  TODe  Temperatură exterioară (proiectată)  
SpTDHW  Setpoint temperatură a.c.c.  TOHL  Temperatură exterioară (limită încălzire)  
SpTFlDe  Temperatură tur (proiectată)  TRt  Temperatură retur  
SpTFlHL  Temperatură tur (limită încălzire)  TRtMin  Temperatură minimă retur 
TBo  Temperatură cazan  Y1  Vană amestec circuit încălzire și circuit a.c.c. 
TBoMax  Limită maximă temperatură cazan     
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Descrierea      
funcțiilor 

Funcții de bază   Opțiuni 

 Control compensat cu temperatura exterioară a 
temperaturii pe tur cu valori setpoint ajustabile 
pentru regimurile Confort, Preconfort, Economic și 
Protecție 

 Protecție la îngheț pentru clădire și instalație 
 Comutare între 3 valori setpoint pentru tempera-

tura din cameră conform programului de timp 
 Ceas anual 
 Program de vacanță și zile speciale cu până la 16 

perioade 
 Program  săptămânal (cel mult 6 puncte de comu-

tare pe zi) 
 Program de timp pentru circuitul de încălzire 
 Limitare a temperaturii pe tur 
 Limitare automată încălzire cu limite ajustabile 
 Control pornire optimă 
 Revenire rapidă 
 Control al temperaturii de încărcare a vasului de 

acumulare cu valori setpoint ajustabile pentru regi-
murile Normal, Redus, Legionella și Protecție 

 Program de timp pentru preparare a.c.c. 
 Preparare solară a.c.c. (extensie la prepararea 

a.c.c. folosind un panou solar) 
 Control compensat cu cererea al temperaturii ca-

zanului  
 Pornire protejată a cazanului prin reducerea valori-

lor setpoint la consumatori 
 Controlul pompei cazanului conform regimului de 

funcționare al cazanului  
 Controlul arzătorului într-o treaptă sau în 2 trepte 
 Controlul temperaturii cazanului prin arzător modu-

lant cu comandă în 3 puncte sau 0…10 V c.c. 
 Contact defect arzător  
 Semnal confirmare arzător 
  

   Influența camerei ajustabilă (senzor de tempera-
tură de cameră necesar) 

 Protecție la supraîncălzire pe turul circuitului de în-
călzire cu termostat de siguranță 

 Senzor suplimentar vas de acumulare pentru de-
terminarea stratificării 

 Control oprire optimizat (senzor de temperatură de 
cameră necesar) 

 Încălzire accelerată  (senzor de temperatură de ca-
meră necesar) 

 Limitare de minim a temperaturii de retur prin redu-
cerea valorilor setpoint la consumatori 

  

Funcții auxiliare      

 Creșterea temperaturii reduse din cameră atunci 
când scade temperatura exterioară 

 Contacte de monitorizare și de protecție a motoa-
relor pompelor 

 Funcție legionella extinsă 
 Program de timp pentru pompa de circulație a.c.c.  
 Pornirea încălzitorului electric de imersie 
 Afișarea valorilor setpoint, valori actuale, limitări 

active și defecte 
 Comunicarea programului comutărilor, a semnale-

lor de cerere, a defectelor, etc. către alte echipa-
mente Synco™ 700 

 Comunicație cu stația de management (BMS) prin 
KNX 
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Listă echipamente Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

N1  Regulator electronic pentru încălzire  N3133  RMH760B-1 1  

A2(1)  Modul circuit de încălzire  N3136  RMZ782B  1  

A3  Modul preparare a.c.c.  N3136  RMZ783B  1  

A7 Modul universal  N3146  RMZ787 1  

B11  Senzor de temperatură de contact LG-Ni1000  N1801  QAD22  1  

B2  Senzor de temperatură pe cablu PVC 2 m, LG-Ni1000  N1831  QAP22  1  

B3  Senzor de temperatură de contact LG-Ni1000  N1801  QAD22  1  

B4  Senzor de temperatură pe cablu PVC 2 m, LG-Ni1000  N1831  QAP22  1  

B41  Senzor de temperatură pe cablu PVC 2 m, LG-Ni1000  N1831  QAP22  1  

B6 Senzor de temperatură pe cablu pentru aplicații cu tem-
peraturi de până la 180°C, LG-Ni1000 

N1943 QAP21.2 1 

Y11  Vană cu 2 sau cu 3 căi +  VV.. / VX.. / M..  1  

  Servomotor vană cu comandă în 3 puncte, 230 V c.a. +  S..3...  1  

Y5  Vană cu 2 sau cu 3 căi +  VV.. / VX.. / M..  1  

  Servomotor vană cu comandă în 3 puncte, 230 V c.a. +  S..3...  1   

+ Pentru alegerea servomotoarelor, vanelor, etc. folosiți catalogul de produse 
 

 
Opțional  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant  

A10  Consolă operator de tip plug-in N3111  RMZ790  1  

B7  Senzor de temperatură de contact LG-Ni1000  N1801  QAD22  1  

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

B51  Senzor de temperatură de cameră semi-îngropat (LG-
Ni1000) 

N1408  AQR2531ANW/ 
AQR2500N.. 

1  

F1  Termostat de limitare cu reset termic, 40...120 °C, tub 
capilar de 700 mm, colier de fixare 

N1202  RAK-TW.1200S-H  1  

F2  Termostat de siguranță 90...110 °C, teacă 100 mm, tub 
capilar de 700 mm 

N1204  RAK-ST.1310P-M  1  

F11  Termostat de limitare cu reset termic, 45...60 °C, tub ca-
pilar de 700 mm, colier de fixare 

N1206  RAK-TB.1400S-M  1   
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Variante  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

A10a  Consolă operator detașată cu cablu de 3 m N3112  RMZ791  1  

B11a  Senzor de temperatură de contact sau de imersie  
LG-Ni1000, 0...10 V c.c., Pt1000, T1 

+  QAD.. / QAE21..  1  

B2a  Senzor de temperatură pe cablu LG-Ni1000, Pt1000, 
T1  

+  QAP2..  1  

B3a  Senzor de temperatură de contact sau de imersie  
LG-Ni1000, 0...10 V c.c., Pt1000, T1 

+  QAD.. / QAE21..  1  

B4a  Senzor de temperatură pe cablu LG-Ni1000, 0...10 V 
c.c., Pt1000, T1  

+  QAP2.. / QAE21..  1  

B41a  Senzor de temperatură pe cablu LG-Ni1000, 0...10 V 
c.c., Pt1000, T1  

+  QAP2.. / QAE21..  1  

B51a  Unitate de cameră cu comunicație prin KNX  N1633  QAW740  1  

B51b  Senzor de temperatură de cameră LG-Ni1000, 0...10 V 
c.c., Pt1000, T1 fără buton de ajustare setpoint  

+  QAA..  1  

B7a  Senzor de temperatură de contact sau de imersie  
LG-Ni1000, 0...10 V c.c., Pt1000, T1 

+  QAD.. / QAE21..  1  

B9a  Senzor de temperatură pentru exterior LG-Ni1000, 
0...10 V c.c., Pt1000, T1, NTC575  

+  QAC..  1  

F1a  Termostat de limitare cu reset termic  N1202  RAK-TW.1..H  1  

F2a  Termostat de siguranță N1204  RAK-ST..M  1  

F11a  Termostat de lucru sau de limitare  +  RAK-TW.. /     
RAK-TB..  

1  

Y11a  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  

Y11b  Vană cu sector cu 3 sau cu 4 căi +  VB.. / VC..  1  

  Servomotor electric 5...40 Nm pentru vane rotative  +  SQK../SQL..  1  

Y5a  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  

Y5b  Vană cu sector cu 3 sau cu 4 căi +  VB.. / VC..  1  

  Servomotor electric 5...40 Nm pentru vane rotative +  SQK../SQL..  1   
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Diagrame de            
conectare 
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N1 Regulator încălzire RMH760B-1, 

arzător în 2 trepte  
B2 Senzor cazan 

N1a Regulator încălzire RMH760B-1, 
Arzător cu treapta de bază și mo-
dulant (semnal în 3 puncte sau 
0…10 V c.c.)   

B9 Senzor temperatură exterioară 

A21 Modul extensie RMZ782B B7 Senzor retur, cazan 
A3 Modul extensie RMZ783B B11 Senzor tur circuit încălzire 
A7 Modul extensie RMZ787 B51 Senzor cameră circuit încălzire 
E1   Arzător   B3 Senzor tur a.c.c., primar 
E7  Încălzitor electric de imersie  B4 Senzor superior vas acumulare 
M1 Pompă principală, cazan B41 Senzor inferior vas acumulare 
M11 Pompă circuit de încălzire B6 Senzor captator (solar)   
M4 Pompă circulație a.c.c. Y5(a) Vană preparare a.c.c. cu 2 sau cu 3 căi 
M5 Pompă a.c.c., primar Y11(a) Vană circuit încălzire cu 2 sau cu 3 căi 
M6 Pompă captator (solar)   
 

 
Setări parametri Parametru  Setare Funcție Observații   

 

  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Configurație de bază 

Tip aplicație  H3-3       
 

  
 Cale:… > Punere în funcțiune > Configurație de bază 

Poziția 3 RMZ787     

 
Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Circuit încălzire 1 > Intrări 
Senzor cameră   RMZ782 (1).X2       

[Pompă circuit 
încălzire] su-
prasarcină   

RMZ782 (1).X3        

 

  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Circuit încălzire 1 > Ieșiri  

Vană amestec 
modulantă  

RMZ782 (1).Y1        

 

  
 Cale: … > Punere în funcțiune > Extra configurare > a.c.c. > Intrări  

[pompă a.c.c. 
primar] supra-
sarcină   

RMZ783.X4       

Senzor inferior 
vas acumulare 
  

RMZ783.X3        

Regim funcțio-
nare a.c.c. 

Logic 2, digital   

 

  



 

Fișa tehnică a aplicației HDCS01 H6B HQ 

 
Cazan cu pompă de circulație, 1 circuit de încălzire, 1circuit 
de preparare a.c.c. în vas de acumulare cu încălzire mixtă 

Synco™ 700 RMH760B 

Tip aplicație H3-3* 
 

7-13 

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. 

 2017-07-14 
HDCS01H6BHQa_ro 

 

 Cale: … > Punere în funcțiune > Extra configurare > a.c.c. > Ieșiri  
Vană amestec 
primar modu-
lantă 

RMZ783.Y1      

Încălzitor elec-
tric imersie   

RMZ783.Q3       

Pompă circula-
ție   

RMZ783.Q4        

 

  
 Cale: … > Punere în funcțiune > Extra configurare > Cazan > Intrări 

Senzor retur  ----  Fără senzor retur 
(setare opțională) 

Deconectat dacă nu este necesar 

Semnal confir-
mare arzător 

RMH760.X4       

Defect arzător   RMH760.X5       

[Pompă cazan] 
suprasarcină  

RMH760.X6        

 

  
 Cale: … > Punere în funcțiune > Extra configurare > Cazan > Ieșiri 

Arzător tr. 2   RMH760.Q4       

Arzător modu-
lant 3 pct.   

RMH760.Q1/Q2      

Arzător modu-
lant mod   

RMH760.Y1       

Pompă cazan   ----  Fără pompă cazan 
(setare opțională) 

Deconectat dacă nu este necesar 

 

  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Funcții logice > Logic 1 

Logic A 
intrare 1 

Comparator 1  
digital 

  

Logic A 
intrare 2 

RMZ783.X2   

Logic A 
funcție 

AND   

Logic B 
funcție 

NOR   

Logic C 
funcție 

AND   

Releu logic RMZ787.Q1   

Selector operare Nu/Da Setare opțională  

Format timp m:s   
 

  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Funcții logice > Logic 2 

Logic A 
intrare 1 

Logic 1 
digital 

  

Logic A 
intrare 2 

RMZ783.X2   

Logic A 
funcție 

AND   

Logic B 
funcție 

NOR   

Logic C 
funcție 

AND   

Selector operare Nu/Da Setare opțională  

Format timp m:s   
 

  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Comparator > Comparator 1 

Val. comutare A RMZ787.X1   

Val. comutare B RMZ783.X3   

Format timp m:s   
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 Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Diverse > Intrări 

Senzor exterior  ----  Fără senzor, dacă valoarea tem-
peraturii exterioare vine prin KNX 

Deconectat  

 

  
  
  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Comunicație > Setări de bază  

Adresă echipa-
ment  

1…253  Activează comunicația    

 

  
 Cale: … > Punere în funcțiune > Comunicație > Circuit încălzire 1  

Zonă geogra-
fică (aparta-
ment)  

1  Comunicație cu unitatea de cameră 
QAW740 prin KNX 

   

 

  
  
  
 Cale: … > Setări > Circuit încălzire 1 > Optimizări / Influențe 

Tip optimizare   Cu senzor de 
temperatură de 
cameră 

Doar dacă există o cameră de refe-
rință 

  

Influență ca-
meră 

----  Doar dacă există o cameră de refe-
rință 

Valoare de referință = 4   

 

  
 Cale: … > Setări > Circuit încălzire 1 > Setări defect > Suprasarcină pompă 

Validare defect   Fără       
 

 Cale: … > Setări > a.c.c. > Setări defect > Suprasarcină pompă primar 
Validare defect   Fără       
 

  
 Cale: … > Setări > a.c.c. > Regulator circuit primar 

Pompă sistem 
necesară   

Nu     Circuitul a.c.c. are propria pompă    

 

  
 Cale: … > Setări > Cazan > Setări defect > Defect arzător 

Validare defect   Validează       
 

  
 Cale: … > Setări > Cazan > Setări defect > Suprasarcină pompă  

Validare defect   Fără       
 

  
 Cale: … > Setări > Cazan > Limitări 

Temperatură 
min cazan   

60 °C      

Temperatură 
min retur cazan   

55 °C       
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 Cale: … > Setări > Funcții logice > Logic 1 
Logic 1 Pompă captator Setare opțională   Pompă captator M6 (solar) 
Întârziere pornire 00.00 m.s Setare opțională  
Întârziere oprire 00.00 m.s Setare opțională  
Timp min. funcț. 00.00 m.s Setare opțională  
Timp min. oprire 00.00 m.s Setare opțională  
Logic A Valoare 1 
Pornit 

1  Activat de comparator 1 
(diferența de temperatură presetată între senzorul 
captatorului (B6; terminal A7.X1) și senzorul inferior 
a.c.c. (B41; terminal A3.X3) este disponibilă.) 

Logic A Valoare 1 
Oprit 

0  Blocat de comparator 1 
(diferența de temperatură presetată între senzorul 
captatorului (B6; terminal A7.X1) și senzorul inferior 
a.c.c. (B41; terminal A3.X3) nu este disponibilă.) 

Logic A Valoare 2 
Pornit 

65°C Temperatura trebuie modificată 
pe aplicație  
 Setare opțională 
 
 

Dacă temperatura a.c.c. la senzorul superior (B4; ter-
minal A3.X2) este sub valoarea setată și există vali-
dare de la Comparator, pompa captatorului (M6; ter-
minal A7.Q1) este pornită. 

Logic A Valoare 2 
Oprit 

70°C Temperatura trebuie modificată 
pe aplicație  
 Setare opțională 
 
Comentariu: Valoarea poate fi 
ajustată temporar peste nece-
sar, de exemplu în timpul verii 

Dacă temperatura a.c.c. la senzorul superior (B4; ter-
minal A3.X2) este peste valoarea setată și există va-
lidare de la Comparator, pompa captatorului (M6; 
terminal A7.Q1) este oprită. 

 

  
 Cale: … > Setări > Funcții logice > Logic 2 

Logic 2 Oprire 
Producător 

Setare opțională  Regim funcționare comutare producător 

Întârziere pornire 00.00 m.s Setare opțională    

Întârziere oprire 00.00 m.s Setare opțională  

Timp min. funcț. 00.00 m.s Setare opțională  

Timp min. oprire 00.00 m.s Setare opțională  

Logic A Valoare 1 
Pornit 

1  Activat de Logic 1 

Logic A Valoare 1 
Oprit 

0  Blocat de Logic 1 

Logic A Valoare 2 
Pornit 

55°C Temperatura trebuie modificată pe 
aplicație  
 Setare opțională 

Dacă temperatura a.c.c. la senzorul superior (B4; 
terminal A3.X2) este peste valoarea setată și 
există validare de la Logic 1, activarea preparării 
a.c.c. este setată de producător pe Oprit  (Logic 2 
(d) la regim funcționare a.c.c.(d)) 

Logic A Valoare 2 
Oprit 

50°C Temperatura trebuie modificată pe 
aplicație  
 Setare opțională 
 
Comentariu: Valoarea poate fi ajus-
tată temporar sub necesar pentru a 
porni producătorul 

Dacă temperatura a.c.c. la senzorul superior (B4; 
terminal A3.X2) estesub valoarea setată și există 
validare de la Logic 1, activarea preparării a.c.c. 
este setată de producător pe Pornit  (Logic 2 (d) 
la regim funcționare a.c.c.(d)) 

 

  
 Cale: … > Setări > Comparator > Comparator 1 

Comparator 1 Solar Setare opțională    

Întârziere pornire 00.00 m.s Setare opțională  

Întârziere oprire 00.00 m.s Setare opțională  

Timp min. funcț. 00.00 m.s Setare opțională  

Timp min. oprire 00.00 m.s Setare opțională  

Valoare limită 
Pornit 

10K Diferența de temperatură 
trebuie modificată pe apli-
cație  
 Setare opțională 

Dacă diferența de temperatură între senzorul capta-
torului (B6; terminal A7.X1) și senzorul inferior a.c.c. 
(B41; terminal A3.X3) este peste valoarea limită se-
tată, Comparator este setat Pornit (Comparator 1 (d) 
la Logic 1; Logic A Valoare 1 (x)) 

Valoare limită 
Oprit 

5K Diferența de temperatură 
trebuie modificată pe apli-
cație  
 Setare opțională 

Dacă diferența de temperatură între senzorul capta-
torului (B6; terminal A7.X1) și senzorul inferior a.c.c. 
(B41; terminal A3.X3) este sub valoarea limită setată, 
Comparator este setat Oprit (Comparator 1 (d) la Lo-
gic 1; Logic A Valoare 1 (x)) 

 



 

Fișa tehnică a aplicației HDCS01 H6B HQ 

 
Cazan cu pompă de circulație, 1 circuit de încălzire, 1circuit 
de preparare a.c.c. în vas de acumulare cu încălzire mixtă 

Synco™ 700 RMH760B 

Tip aplicație H3-3* 
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Cale: … > Setări > Texte  
Nume dispozitiv  Text liber pentru 

descrierea aplicației  
 Setare opțională Afișat în loc de “Bun venit” 

 

  
 
Inginerie   Aplicația HDCS01 H6B HQ este o adaptare a aplicației preprogramate H3-3 

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

 Diagramele de conectare nu arată toate interblocările, ci doar pe acelea conectate direct la regulatoare sau la 
echipamentele asociate 

 Modulele opționale RMZ787 și/sau RMZ789 sunt necesare dacă doriți opțiuni suplimentare sau funcții auxiliare 
(citiți fișa tehnică N3146 sau documentația de bază P3133) 

 Pot fi utilizate cel mult 4 module opționale. 
  



 

Fișa tehnică a aplicației HDCB02 H6B HQ
 
Cazan cu pompă de circulație, 1 circuit de încălzire, 1circuit de preparare a.c.c. în vas de    
acumulare cu încălzire mixtă 

Synco™ 700 RMH760B

Tip aplicație H3-3
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Eficiență energetică 

Control încălzire 

E
va

lu
ar

e 

Definirea 
claselor 

R
ef

er
in

ță
 

 Non rezidențial 

D C B A 

Controlul emisiilor 

Sistemul de control este instalat la nivelul emițător sau încăpere, pentru cazul 1 
un sistem poate controla mai multe încăperi 

      

0 Fără control automat       

1 Control automat centralizat       

2 Control automat al încăperilor individuale prin robineți termostatici sau re-
gulator electronic       

3 Control al încăperilor individuale cu comunicație între regulatoare și cu 
BACS        

4 Control integrat al încăperilor individuale incluzând controlul cererii (prin 
ocupare, calitate aer, etc.) X     1 

Control al rețelei de distribuție temperatură apă caldă (tur sau retur) 

Funcția similară poate fi aplicată controlului rețelelor de încălzire electrică di-
rectă 

      

0 Fără control automat       

1 Control compensat cu temperatura exterioară       

2 Controlul temperaturii interioare X     24 

Control al pompelor de distribuție 

Pompele controlate pot fi instalate la niveluri diferite ale rețelei 

      

0 Fără control       

1 Control pornit oprit       

2 Control turație variabilă pompă cu p constant X     3 

3 Control turație variabilă pompă cu p proporțional       

Control intermitent al emisiilor și/sau al distribuției 

Un regulator poate controla diferite încăperi/zone având aceleași tipuri de ocu-
pare 

      

0 Fără control automat       

1 Control automat cu program de timp fixat       

2 Control automat cu pornire/oprire optimizată X      

Controlul generatorului       

0 Temperatură constantă       

1 Temperatură variabilă dependentă de temperatura exterioară       

2 Temperatură variabilă dependentă de sarcină X      

Acționarea în secvență a diferitelor generatoare      13 

0 Prioritizări bazate doar pe sarcini       

1 Prioritizări bazate pe sarcini și pe capacitățile generatoarelor       

2 Prioritizări bazate pe eficiența generatorului (verificare alt standard)       
  

 Clasă de eficiență energetică: A 
 

Observații  Nr. Observație 
 1 Circuit(e) de încălzire pentru pre-reglare în controlul individual al încăperilor 

 3 Pompa trebuie să aibă controlul ieșirii integrat 

 13 Nu se aplică, există doar un  generator 

 24 Temperatura din cameră în controlul individual al încăperilor prin KNX necesită extra configurare 

 Sistem de automatizare și control și management tehnic al locuinței / clădirii necesare, care să satisfacă cerin-
țele clasei de eficiență A 

 Evaluarea clasei de eficiență bazată pe EN15232:2007 
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