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Controlul secvenței cazanelor, controlul arzătoarelor în 2 trepte sau modulante, con-
trolul temperaturii constante pe returul cazanelor, controlul temperaturii cazanelor 
dependentă de cerere, controlul temperaturii pe turul principal dependentă de cerere 
 

 
Diagrama aplicației 

 
 

 
Diagrame  
funcționale 

Setpoint temperatură cazan de-
pendent de cerere cu limitare  

Generarea valorii setpoint pentru 
temperatura pe turul principal 

Control arzător în trepte  

 

 

 

       
 

 
 HD  Cerere de căldură      

SDBo  Diferențial comutare cazan     
TBo  Temperatură cazan      
TBoMax  Limită maximă temperatură cazan      
TBoMin  Limită minimă temperatură cazan     
TBoSP  Setpoint temperatură cazan      
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Descrierea      
funcțiilor 

Funcții de bază   Opțiuni  

 Controlul funcționării în cascadă a cazanelor  
 Comutarea automată a cazanului de bază depin-

zând de numărul de ore de funcționare a cazanului 
 Controlul pompelor cazanelor 
 Controlul temperaturii cazanelor cu arzătoare   

într-o treaptă sau în 2 trepte 
 Controlul temperaturii cazanelor cu arzătoare mo-

dulante prin semnal 0…10 V c.c. 
 Contact de defect cazan 
 Limitare a duratei minime de funcționare a arzăto-

rului 
 Controlul temperaturii constante pe returul cazane-

lor cu vane cu 3 căi și servomotoare în 3 puncte 
 Pornirea protejată a cazanelor 
 Limitare de maxim și de minim a temperaturii ca-

zanelor 
 Selectarea regimului de funcționare a cazanelor 
 Regim de măsurare gaze arse, regim de testare 

cazane 
 Contor pentru număr ore de funcționare și număr 

de porniri arzător  
 Limitare de maxim și de minim a temperaturii pe 

tur 
 Comutare automată pe regim de vară (încălzire 

oprită) 
 Prelungire funcționare și pornire periodică pompe  
 Prelungire funcționare și acționare periodică vane  
 Achiziția și evaluarea semnalelor de cerere de căl-

dură prin magistrala de date KNX 

   Monitorizarea releelor de protecție ale motoarelor 
pompelor cazanelor  

 Contact de stare pentru defecte cazan  
 Contact pentru cerere de căldură și pentru pornirea 

pompei sistemului (de ex. a centralei de ventilație) 
 Controlul pompei sistemului, monitorizarea releului 

de protecție al motorului pompei sistemului 

 

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

N1  Regulator pentru cascadă de cazane  N3132  RMK770..  1  

A9  Modul universal (6UI, 2AO, 4DO)  N3146  RMZ789  1  

B1  Senzor de temperatură de contact LG-Ni1000  N1801  QAD22  1  

B2  Senzor de temperatură de contact LG-Ni1000  N1801  QAD22  1  

B3  Senzor de temperatură pe cablu pentru aplicații cu tem-
peraturi înalte (180°C)  

N1833  QAP21.2  1  

B4  Senzor de temperatură de contact LG-Ni1000  N1801  QAD22  1  

B6  Senzor de temperatură pe cablu pentru aplicații cu tem-
peraturi înalte (180°C) 

N1833  QAP21.2  1  

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

Y1  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  

Y2  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  

F11  Termostat de limitare cu reset termic, 40...120 °C, tub 
capilar de 700 mm, colier de fixare  

N1202  RAK-TW.1200S-H  1  

F21  Termostat de siguranță 90...110 °C, teacă 100 mm, tub 
capilar de 700 mm  

N1204  RAK-ST.1310P-M  1  

F12  Termostat de limitare cu reset termic, 40...120 °C, tub 
capilar de 700 mm, colier de fixare 

N1202  RAK-TW.1200S-H  1  

F22  Termostat de siguranță 90...110 °C, teacă 100 mm, tub 
capilar de 700 mm 

N1204  RAK-ST.1310P-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  

B1a  Senzor de temperatură de contact sau de imersie  
LG-Ni1000, 0...10 V c.c., Pt1000, T1  

+  QAD.. / QAE21..  1  

B2a  Senzor de temperatură de contact sau de imersie  
LG-Ni1000, 0...10 V c.c., Pt1000, T1 

+  QAD.. / QAE21..  1  

B3a  Senzor de temperatură pe cablu LG-Ni1000, Pt1000, T1  +  QAP2..  1  

B4a  Senzor de temperatură de contact sau de imersie  
LG-Ni1000, 0...10 V c.c., Pt1000, T1 

+  QAD.. / QAE21..  1  

B6a  Senzor de temperatură pe cablu LG-Ni1000, Pt1000, T1 +  QAP2..  1  

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

+  QAD.. / QAE21..  1  

F11a  Termostat de limitare cu reset termic  N1202  RAK-TW.1..H  1  

F21a  Termostat de siguranță  N1204  RAK-ST..M  1  

F12a  Termostat de limitare cu reset termic N1202  RAK-TW.1..H  1  

F22a  Termostat de siguranță N1204  RAK-ST..M  1  

Y1a  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  

Y1b  Vană cu sector cu 3 sau cu 4 căi +  VB.. / VC..  1  

  Servomotor vană cu comandă în 3 puncte, 230 V c.a. / 
24 V c.a. 

+  SAL../SQL36.. 1   

Y2a  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  

Y2b  Vană cu sector cu 3 sau cu 4 căi +  VB.. / VC..  1  

  Servomotor vană cu comandă în  3 puncte, 230 V c.a. / 
24 V c.a. 

+  SAL../SQL36.. 1   
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Diagramă de            
conectare 

 
 

 

 
 

 
 E1, E2  Arzătoarele cazanelor 1 și 2      

F1, F2  Contact defect arzător      
F3, F4  Contact releu protecție motor     
F5, F6  Contact defect cazan     
F7  Contact releu protecție motor     
K2  Contact releu protecție motor 

pompă sistem 
    

K3, K4  Contact releu protecție motor 
pompă cazan 

    

M2  Pompă sistem     
M3, M4  Pompă cazan      
S1, S2  Contact semnal validare arzător      
S4  Contact cerere căldură pompă 

sistem 
    

         
 

 
Setări parametri Parametru  Setare Funcție Observații   

 

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

Tip aplicație  K6.2   Selectare aplicație  K6.2 este configurația de start  

Poziția 1  RMZ789(1)  Selectare modul extensie    
 

  



 

Fișa tehnică a aplicației HFF002 MK7 HQ 

 
Centrală termică cu cascadă de 2 cazane, pompe și vane    
cu 3 căi pe returul cazanelor  

Synco™ 700 RMK770 

Tip aplicație K6.2 
 

5-7 

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. 

 2015-04-15 
CE1A3132ro05 

 

 Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Cazan 1 > Intrări  
Semnal vali-
dare arzător 

RMK770.X5      

Defect arzător  RMK770.D1      

Defect intrare 1  RMZ789(1).X1  Defect general cazan  Opțiune 

[Pompă cazan] 
suprasarcină 

RMZ789(1).X2  Supervizare pompă cazan Opțiune 

 

  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Cazan 1 > Ieșiri 

Arzător modu-
lant  

RMK770.Y1  DC 0…10 V control  Opțional control 0…10 V c.c.   

 

  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Cazan 2 > Intrări 

Semnal vali-
dare arzător 

RMK770.X8      

Defect arzător RMK770.D2      

Defect intrare 1  RMZ789(1).X5  Defect general cazan  Opțiune  

[Pompă cazan] 
suprasarcină 

RMZ789(1).X6  Supervizare pompă cazan Opțiune  

 

  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Cazan 2 > Ieșiri 

Arzător modu-
lant 

RMK770.Y2    Opțional control 0…10 V c.c.   

 

  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Regulator primar > Intrări 

[Pompă sistem] 
suprasarcină 

RMZ789(1).X3    Opțiune 

Cerere căldură 
2 puncte  

RMZ789(1).X4  Cerere căldură și activare pompă de 
sistem 

Opțiune   

 

  
 Cale: ... > Punere în funcțiune > Extra configurare > Regulator primar > Ieșiri 

Pompă sistem RMK770.Q7    Opțiune 
 

  
 Cale: ... > Setări > Intrări > Cer. căld. reg. primar 

[2 pct.] setpoint 
normal  

70 °C  Domeniu 0…140 °C  Opțiune  

 

  
 Cale: ... > Setări > Cazan 1 > Setări defect > Intrare defect 1  

Text defect  [K1] Boiler fault    Text liber   
 

  
 Cale: ... > Setări > Cazan 1 > Limitări 

Temperatură 
min. cazan 

60 °C  Domeniu 8 °C … temp. max. cazan    

Temp. min.   
retur cazan  

50 °C  Domeniu 8…140 °C     

 

  
 Cale: ... > Setări > Cazan 2 > Setări defect > Intrare defect 1 

Fault text  [K2] Boiler fault    Text liber  
 

  
 Cale: ... > Setări > Cazan 2 > Limitări 

Temperatură 
min. cazan 

60 °C  Domeniu 8 °C … temp. max. cazan.    

Temp. min.   
retur cazan 

50 °C  Domeniu 8…140 °C     

 

 
Inginerie   Aplicația HFF002 MK7 HQ este o adaptare a aplicației preprogramate K6.2 

 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 regulatoare sau la 
echipamentele asociate 
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Eficiență energetică 

Control încălzire 

E
v

al
u

a
re

 

Definirea 
claselor 

R
ef

e
ri

n
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 

     27 

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.)       

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

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

     
27 

0 Fără control automat       

1 Control compensat cu temperatura exterioară       

2 Controlul temperaturii interioare       

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       

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 

     
27 

0 Fără control automat       

1 Control automat cu program de timp fixat       

2 Control automat cu pornire/oprire optimizată       

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       

0 Prioritizări bazate doar pe sarcini       

1 Prioritizări bazate pe sarcini și pe capacitățile generatoarelor X      

2 Prioritizări bazate pe eficiența generatorului (verificare alt standard)       
  

 Clasă de eficiență energetică: B 
 
 

Observații  Nr. Observație 
 27 Numai împreună cu aplicație de clasă de eficiență B 

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

 Evaluarea clasei de eficiență bazată pe EN15232:2007 
 


