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Ventiloconvector cu 4 țevi, umbrirea fațadelor cu control al urmăririi solare și urmărire 
a limitei de umbrire, control al iluminării dependent de lumina naturală și de prezență 
(cu DALI)  
 
 Control al temperaturii într-o singură încăpere, încălzire și răcire 
 Control pornit/oprit, PWM sau în 3 puncte pentru regimurile de încălzire și de răcire 
 Control automat sau manual al vitezei ventilatorului cu 1 sau cu 3 viteze 
 Comutare încălzire / răcire automată sau manuală  
 Contact de fereastră 

 
 Umbrire automată a încăperilor în funcție de iluminarea naturală pe parcursul zilei 
 Sincronizarea umbririi pentru întreaga fațadă 
 Controlul umbrei cu comutatoare amplasate în încăpere 
 Protecție la ridicare și la coborâre 
 Protecția fațadei 
 Controlul urmăririi solare 
 Urmărirea limitei umbrei 
 Protecția jaluzelelor 

 
 Condiții optime de lucru prin iluminare controlată 
 Activarea/dezactivarea iluminării automate prin detectori de prezență 
 Economie de energie prin varierea intensității luminoase a grupurilor de corpuri de iluminat  
 Controlul iluminării cu comutatoare amplasate în încăpere 
 Monitorizarea corpurilor de iluminat 
 
 Memorarea scenariilor 
 Control centralizat al umbririi, iluminării și HVAC în clădire 
 Control al temperaturii dependent de prezență 
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N1 Termostat de cameră YL1 Modul comutator/variator iluminare 

NL1 Detector de prezență cu senzor de strălucire Y1 Vană cu 2 sau cu 3 căi 

NB1 Stație meteo Y2 Vană cu 2 sau cu 3 căi 

YB1 Modul acționare jaluzele venețiene B1 Senzor de temperatură pe cablu 

S1 Buton cu revenire, dublu M1 Ventilator 

S2 Buton cu revenire, dublu 
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Descrierea funcțiilor Funcții principale   
 Control al temperaturii într-o singură încăpere 

Măsurarea temperaturii, controlul ventiloconvectorului 
și calculul cererii de încălzire/răcire, care sunt transmi-
se prin magistrala KNX regulatorului primar Synco.  
Vezi ghidul aplicației TABA01 DG1 HQ. 
 

 Controlul încălzirii dependent de prezență  
Crește temperatura în încăpere la un nivel confortabil 
oricând este detectată prezența în încăpere. Tempera-
tura din încăpere este redusă la nivelul de preconfort 
după ce prezența nu mai este detectată. 
Vezi secțiunea următoare. 
 

 Contact de fereastră 
Comutare automată a regimului de funcționare la 
”Economic” odată ce una sau mai multe ferestre ale 
încăperii sunt deschise. Energia pentru încălzire sau 
răcire poate fi economisită întrucât sistemul nu mai 
încearcă să compenseze pierderile de energie. 
Vezi ghidul aplicației TABA01 DG1 HQ. 
 

 Controlul iluminării constante   
Vezi ghidul aplicației L00003 UP2 HQ. 

 
 Controlul iluminării dependent de prezență 

Vezi ghidul aplicației L00003 UP2 HQ. 
 

 Monitorizarea corpurilor de iluminat 
Iluminare fără defect. Echipamentele DALI trimit 
informații de stare cum sunt mesajele de eroare sau 
durata de funcționare a corpurilor de iluminat prin 
magistrala KNX. 
Vezi ghidul aplicației L00004 UP2 HQ. 

 
 Controlul jaluzelelor 

Vezi ghidul aplicației B00003 AP2 HQ. 

 
 Protecția jaluzelelor 

Vezi ghidul aplicației B00003 AP2 HQ. 
 

 Ca rezultat, poate fi economisită energie valoroasă în 
timpul nopții, la sfârșit de săptămână sau în timpul 
vacanțelor. Valoarea de referință este crescută la 
nivelul de preconfort după aceste perioade. 
Vezi ghidul aplicației QCA001 MB7 HQ. 
 

 Control și monitorizare de la distanță  
Control și monitorizare a tuturor încăperilor pe un 
browser web printr-un server web OZW772. Pot fi 
monitorizați următorii parametri: 

 Starea curentă a ferestrelor și ușilor 

 Temperaturi curente în încăperi 

 Valori de referință ale temperaturii curente în 
încăperi 

 Regimuri de funcționare curente 

 Parametri sistem încălzire (temperaturi, erori, 
alarme) 

Următorii parametri pot fi modificați dacă este nevoie: 

 Regimurile de funcționare ale încăperilor, 
individual sau în grupuri 

 Valorile de referință ale temperaturii din 
încăperi, individual sau în grupuri 

 Programul pentru fiecare încăpere sau grupuri 
de încăperi 

 Parametrii sistemului de încălzire (valori de 
referință, regimuri de funcționare) 

Vezi ghidul aplicației OWAL03 772 HQ. 
 
Monitorizare și control a tuturor încăperilor pe un 
browser web printr-un server web (viewer IP N 151). 
Următorii parametri pot fi vizualizați sau modificați 
dacă este nevoie: 

 Parametrii încăperii și ai sistemului HVAC 
primar (temperaturi, valori de referință, regi-
muri de funcționare, erori, alarme) 

 Stare iluminare (pornit/oprit) 

 Ocuparea încăperilor 

 Starea jaluzelelor (ridicate/coborâte) 

 
 Afișare eficiență energetică 

Afișează eficiența energetică pentru sistemul HVAC 
folosind serverul web OZW772. Această funcție 
notifică utilizatorul când, în termeni de eficiență 
energetică, au fost făcute setări înafara valorilor limită 
permisibile. Utilizatorul este informat prin e-mail sau 
printr-o aplicație pe smartphone în cazul unei stări de 
funcționare ineficientă. Utilizatorul poate specifica 
valorile limită. 

 Opțiuni  

 Încălzire/răcire condusă de cerere 
Încălzire (RMH760B) sau răcire (RMU720B) oricând 
cel puțin un consumator din sistem necesită încălzire 
sau răcire (control condus de cerere). 
Vezi ghidurile aplicațiilor HB0001 H6B HQ și    
CBA001 U2B HQ. 
 

 Program pentru fiecare încăpere 
Definește programul din centrul de control (RMB795B) 
pentru 10 încăperi sau grupuri de încăperi. Un pro-
gram specifică perioadele în care încăperea nu este 
ocupată. Regimul de funcționare este trecut la 
"Economic" în timpul acestor perioade. 
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Listă echipamente Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

N1 Termostat de cameră cu comunicație KNX, 
230 V c.a., pentru ventiloconvectori și aplicații 
universale 

N3191 RDG100KN 1 

NL1 Detector de prezență cu senzor de strălucire + UP 258E22 1 

NB1 Stație meteo (GPS), 8 sectoare de fațadă,  
urmărirea Soarelui 

TPI: Stație meteo 
(GPS), AP 257/22 

AP 257/22 1 

YL1 Modul comutator/variator, 8 x DALI, 8 ECG 
per ieșire DALI 

TPI: Modul co-
mutator/variator 
N 525E 

N 525E01 1 

YB1 Modul acționare jaluzele venețiene, 4 x 230 V 
c.a., 6 A, cu urmărirea Soarelui și detecția 
poziției lamelelor, standard UL 

TPI: Modul jaluzele 
venețiene N 523/04 

N 523/04 1 

Y1 Vană cu 2 sau cu 3 căi + V..P4.. 1 

 Servomotor pentru vane mici, comandă în      
2 puncte, PWM sau în 3 puncte, 230 V c.a. 

+ SS..3../ 
ST..2.. 

1 

Y2 Vană cu 2 sau cu 3 căi + V..P4 1 

 Servomotor pentru vane mici, comandă în      
2 puncte, PWM sau în 3 puncte, 230 V c.a. 

+ SS..3../ 
ST..2.. 

1 

 

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

 
Opțional Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

S1 Buton cu revenire, dublu, cu LED de stare, 
alb-titan 

+ UP 222/13 1 

 Modul de conectare la magistrala KNX, 
adâncime de montaj: 18 mm 

+ UP 117/12 1 

S2 Buton cu revenire, dublu, cu LED de stare, 
alb-titan„ 

+ UP 222/13 1 

 Modul de conectare la magistrala KNX, 
adâncime de montaj: 18 mm 

+ UP 117/12 1 

B1 Senzor de temperatură pe cablu PVC 2,5 m,               
NTC 3 kOhm, cu conectori 2,8 x 0,8 mm 

N1840 QAH11 1 

 

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

 
Variante Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

S1a Buton cu revenire, triplu, cu LED de stare, 
alb-titan 

+ UP 223/13 1 

S1b Unitate de control al încăperii + UP 227 1 

YB1a Modul acționare jaluzele, 2 x 230 V c.a., 6 A + RL 521/23 1 

YB1b Modul acționare jaluzele venețiene, 8 x 230 V 
c.a., 6 A, cu urmărirea Soarelui și detecția 
poziției lamelelor 

+ N 523/11 1 

S2a Buton cu revenire, triplu, cu LED de stare, 
alb-titan 

+ UP 223/13 1 

S2b Unitate de control al încăperii + UP 227 1 

B1a Senzor de temperatură cameră  NTC 3 kOhm N1747 QAA32 1 

 

 + Pentru alegerea modulelor KNX, a servomotoarelor, a vanelor, etc. folosiți catalogul de produse 
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Setări parametri Parametri pentru detectorul de prezență UP 258E22 
Parametru Setare 
Pagina "Generalități"  
Detectori de prezență pentru HVAC Activ 
Pagina "Detectori de prezență HVAC"  

 Început prezență HVAC:  
 Dacă este detectată prezența HVAC, trimite (A) Valoare de 8 biți 
 Valoare (0…255) 1 
 Sfârșit prezență HVAC:  
 Dacă nu mai este detectată prezența HVAC, trimite (C) Valoare de 8 biți 
 Valoare (0…255) 0 
 Durată urmărire:  
 Durată O durată pentru urmărire 
 Minute 5 
   
 Parametri RDG100KN 

 Parametru Setare 
 Pagina "Regim funcționare cameră"  
 Recepționează valoarea de referință 1 byte 

  

 
Obiecte comunicație Detector de prezență UP 258E22 
  
 17: Valoare de 8 biți, început prezență HVAC, A 
 19: Valoare de 8 biți, sfârșit prezență HVAC, C 
  
 Termostat de cameră RDG100KN 
  
 7: Regim funcționare cameră: implicit 
  

 
Adrese de grup Descriere Tip Obiect comunicație 
    
 Regim funcționare UP 258E22 17: Valoare de 8 biți, început prezență HVAC, A 
  UP 258E22 19: Valoare de 8 biți, sfârșit prezență HVAC, C 
  RDG100KN   7: Regim funcționare cameră: implicit 
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Documente 
suplimentare 

Următoarele ghiduri ale aplicațiilor descriu aplicațiile regulatoarelor individuale și conțin informații detaliate. Acestea 
pot fi descărcate de pe următoarea adresă web: www.siemens.com/hit 
 
Numerotare aplicație Denumirea aplicației Tip 

Ghid aplicație Synco, 
încăperi individuale 
TABA01 DG1 HQ 

Ventiloconvector cu 4 țevi 
 

RDG100KN 

   

Ghid aplicație Synco, 
încăperi controlate 
centralizat 
QCA001 MB7 HQ 

Control centralizat al regulatoarelor de temperatură din 
încăperi 
 

RMB795B 

   

Ghid aplicație Synco, 
încălzire 
HB0001 H6B HQ 

Control al temperaturii cazanului bazat pe cerere cu 
menținerea controlată a temperaturii pe retur 
 

RMH760B 

   
H0F001 H6B HQ Precontrol bazat pe cerere pentru consumatorii externi 

 
 

   

Ghid aplicație Synco,  
răcire 
CBA001 U2B HQ 

Generare apă răcită bazată pe cerere 
 

RMU720B 

   

Ghid aplicație Synco, 
monitorizare și control      
de la distanță 
OWAL03 772 HQ 

Funcționare locală și monitorizare a unui sistem printr-o 
rețea locală cu un server web 
 

OZW772 

   
Ghid aplicație GAMMA, 
B00003 AP2 HQ 

Umbrirea fațadelor cu controlul urmăririi Soarelui și 
urmărirea limitei umbrei 

AP 257/22 

   

Ghid aplicație GAMMA, 
L00003 UP2 HQ 
 

Control al iluminării dependent de lumina naturală și de 
prezență (cu DALI) 

UP 258E22 

    

    

Eficiență energetică Clasă de eficiență energetică: A  
  
 Această aplicație de automatizare a încăperii împreună cu aplicațiile menționate anterior pentru control primar 

respectă cerințele clasei A de eficiență energetică. 

Evaluarea clasei de eficiență energetică este bazată pe EN15232:2007. 
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