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 Symaro™  

 Senzori de temperatură 
pentru montaj imersat 

QAE2164...
QAE2174...

 

  
 Senzori activi pentru măsurarea temperaturii din conducte și rezervoare 
 Tensiune de alimentare 24 V c.a. sau 13,5...35 V c.c. 
 Semnal de ieșire 0...10 V c.c. sau 4...20 mA  

Utilizare 

Senzorii sunt destinați utilizării în aplicații HVAC pentru: 
 Reglarea sau limitarea temperaturii pe tur 
 Limitarea temperaturii pe retur  
 Reglarea temperaturii apei calde de consum (a.c.c.) 

Tipuri 

Cod produs Prezentare Lungime imersie Tensiune 
alimentare 

Semnal de 
ieșire 

QAE2164.010 Cu clemă pentru teacă de protecție 1)   100 mm 
24 V c.a. 20 % 
/ 13,5...35 V c.c. 

    0...10 V c.c. 

QAE2164.015 Cu clemă pentru teacă de protecție 1)   150 mm 
24 V c.a. 20 % 
/ 13,5...35 V c.c. 

    0...10 V c.c. 

QAE2174.010 Cu clemă pentru teacă de protecție 1)   100 mm 13,5...35 V c.c. 4...20 mA 

QAE2174.015 Cu clemă pentru teacă de protecție 1)   150 mm 13,5...35 V c.c. 4...20 mA 

1) Este necesară o teacă de protecție (teaca nu este inclusă). De la 1 aprilie 2008 toți senzorii activi pentru imersie sunt livrați fără teacă de protecție. 
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Comandă 

Când comandați produsul, menționați descrierea și codul:  
Senzor de temperatură pentru imersie QAE2164.010 
 

Combinații de echipamente 

Orice sistem și dispozitiv capabil să primească și să utilizeze semnalul de ieșire de 
0...10 V c.c. sau de 4...20 mA al senzorului. 
 

Funcționare 

Senzorul de temperatură pentru imersie determină temperatura agentului termic prin 
elementul său senzitiv, a cărui rezistență electrică se modifică în funcție de 
temperatură. Această modificare este convertită într-un semnal de ieșire de 0...10 V 
c.c. sau de 4...20 mA, în funcție de tipul senzorului. Semnalul de ieșire corespunde 
domeniului de temperatură ales. 

 

Semnal de ieșire, terminal I1 
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Construcție mecanică 

Senzorul de temperatură pentru imersie este alcătuit din carcasă, placa de circuit 
imprimat, terminalele de conectare și tija de imersie. 

Carcasa din 2 secțiuni este compusă din bază și capac detașabil (montat prin clipsare). 
Circuitul de măsurare și elementul de setare se află pe placa de circuit imprimat în 
interiorul capacului iar terminalele de conectare se află pe bază. 

Accesul cablurilor este realizat printr-o presetupă M16 (IP54) livrată împreună cu 
senzorul, ce poate fi înșurubată în carcasă. Tija de imersie și carcasa sunt conectate 
rigid.  

 

 

 

 

 

 

Diagrama rezistență 

electrică / tensiune 
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Range Testfunktion aktiv

10 V

5 V

0 V

5 V

U1

20 mA

12 mA

4 mA

12 mA

I1

 

 

Elementul de setare se află în interiorul capacului. Este alcătuit din 6 pini și o punte.  
Este utilizat pentru a alege domeniul de măsurare dorit și pentru a activa funcția de 
test.   

 
Diferitele poziții ale punții au următoarele semnificații: 
 Pentru domeniul de măsurare a temperaturii: 

Puntea în poziția din stânga (R1) = 0...100 °C, 
Puntea în poziția din centru (R2) = 10...120 °C (setare de fabrică), 
Puntea în poziția din dreapta (R3) = 0. .70 °C 

 Pentru activarea funcției de test:  
Puntea în poziție orizontală: La ieșirea de semnal vor fi generate valori conform 
tabelului "Funcție test activă". 

În cazul unui defect, semnalul de ieșire va ajunge la valoarea 0 V (4 mA) după 60 de  
secunde. 
 
 

Accesorii (nu sunt incluse) 

Denumire Material 
Presiune 
nominală 

Tip de etanșare 
Lungime 

de imersie 
Cod produs 

Fiting de compresie V4A (1.4571) PN16 Filetat cu material de etanșare  --- AQE2102 

Teacă de protecție Alamă (CuZn37) PN10 Filetat cu material de etanșare 100 mm ALT-SB100 

Teacă de protecție Alamă (CuZn37) PN10 Filetat cu material de etanșare 150 mm ALT-SB150 

Teacă de protecție V4A (1.4571) PN16 Filetat cu material de etanșare 100 mm ALT-SS100 

Teacă de protecție V4A (1.4571) PN16 Filetat cu material de etanșare 150 mm ALT-SS150 

Teacă de protecție V4A (1.4571) PN40 Cu flanșă pentru garnitură 100 mm ALT-SSF100 

Teacă de protecție V4A (1.4571) PN40 Cu flanșă pentru garnitură 150 mm ALT-SSF150 

Pentru alte accesorii ale tecilor de protecție, vezi fișa tehnică N1194. 

 

 

 

 

 

 

 

Element de setare 

Defect 
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Note de proiectare 

Dacă presiunea nominală depășește PN10, sunt necesare teci de protecție din oțel 
inoxidabil (V4A). Domeniul de măsurare al temperaturii trebuie ales pe senzor. 

 

Pentru alimentarea senzorului, este necesar un transformator de joasă tensiune 
(SELV) cu înfășurări separate pentru utilizare permanentă. La dimensionarea și 
protecția electrică a transformatorului trebuie respectate reglementările locale.  

 

La dimensionarea transformatorului, trebuie luat în considerare consumul senzorului de 
temperatură. Pentru o cablare corectă, verificați fișele tehnice ale echipamentelor 
împreună cu care este utilizat senzorul. 

 

Trebuie ținut seama de lungimile maxim admisibile pentru cabluri. 

 

La pozarea cablurilor trebuie ținut seama că cu cât este mai mare lungimea comună și 
mai mică distanța dintre cablurile pozate împreună, cu atât cresc interferențele 
electrice.  
Pentru circuitul de alimentare din secundar și pentru semnal sunt necesare perechi de 
cabluri torsadate. 
 
 
 

Note de montaj și de instalare 

În funcție de utilizare, senzorul trebuie amplasat după cum urmează: 
 

 Pentru reglarea temperaturii pe tur (tur încălzire): 
– Imediat după pompă, dacă pompa este montată pe tur 
– Între 1,5 și 2 m după vana de amestec, dacă pompa este montată pe retur 

 
 Pentru limitarea temperaturii pe retur: 

Pe retur într-o poziție în care temperatura poate fi determinată corect. 

 

Senzorul trebuie instalat într-un cot astfel încât tija de imersie sau teaca de protecție să 
se afle pe direcția curgerii. Apa trebuie să fie bine omogenizată în locul în care se 
determină temperatura. Acest loc se află în aval de pompă sau, dacă pompa este 
montată pe retur, la cel puțin 1,5 m după vana de amestec.  

Senzorul trebuie astfel montat încât cablul să nu intre de sus. 

Pentru toate tipurile de senzori, adâncimea de imersie trebuie să fie de cel puțin 60 de 
mm! 

Senzorul nu trebuie acoperit de izolație. 

Pozarea și selecția 
cablurilor 
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Pentru montajul senzorului, trebuie prevăzut un ștuț filetat sau un racord în T cu G ½. 

permise: nepermise: 
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Pentru senzorii cu nipluri filetate G ½ fără etanșare, trebuie utilizate materiale de 
etanșare pentru racorduri filetate (ex. cânepă, bandă de Teflon sau similar).  
Instrucțiunile de montaj sunt tipărite pe interiorul cutiei de ambalaj. 

Îndepărtare 

Aparatul este considerat dispozitiv electronic ce poate fi îndepărtat conform 
Directivei Europene 2012/19/EU și nu poate fi îndepărtat ca reziduu menajer. 

 Îndepărtați aparatul folosind modalitățile destinate acestui scop.  
 Respectați toate reglementările locale în vigoare aplicabile. 
 

Date tehnice 

Sursă de alimentare joasă tensiune (SELV) 

Tensiune de alimentare (QAE2161.xxx) 
 

 

24 V c.a. 20%, sau 13,5...35 V c.c. 
sau 
24 V c.a./c.c. clasă 2 (SUA) 

Tensiune de alimentare (QAE2171.xxx) 13,5...35 V c.c. 
sau 
24 V c.c. clasă 2 (US) 

Frecvență 50/60 Hz la 24 V c.a. 

Protecție circuit alimentare extern (UE) Siguranță fuzibilă max. 10 A 

sau  
Întrerupător automat max. 13 A 

caracteristică B, C, D conform 
EN 60898  
sau 

Sursă de alimentare cu limitare de 
curent de max. 10 A 

Consum 1 VA 

Poziții de montaj 

Montaj 

Notă! 

 

Alimentare 
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Lungime maximă permisă cabluri Vezi fișa tehnică a aparatului care 
utilizează semnalul 

Domenii de măsurare 10...120 °C (R2 = setare de fabrică),  
0...100 °C (R1), 0...70 °C (R3) 

Lungime de imersie vezi "Tipuri" 

Element senzitiv Pt 1000 clasă B conform DIN EN 60 751 

Constanta de timp 
cu teacă 
fără teacă 

 
30 s la 2 m/s 
8 s la 2 m/s 

Precizie de măsurare în domeniul 
0…70 °C 
–40...120 °C 

 
1 K 
1,4 K 

Semnal ieșire, liniar (terminal U1) 0...10 V c.c.  10...120 °C (setare de 
fabrică) sau 0...100 °C sau 0...70 °C, 
max. 1 mA 

Semnal ieșire, liniar (terminal I1) 
 
sarcină 

4...20 mA  10...120 °C (setare de 
fabrică) sau 0...100 °C sau 0...70 °C 
vezi "Funcționare" 

Presiune nominală PN 16 

Grad de protecție carcasă IP54 conform EN 60529 

Clasă protecție III conform EN 60730-1 

Terminale de conectare pentru 1 x 2,5 mm2 sau 2 x 1,5 mm2 

Presetupă cablu (inclusă) M 16 x 1,5 

Funcționare 
Condiții climatice 
 Temperatură (carcasă) 
 Umiditate (carcasă) 

IEC 721-3-3 
clasă 3K5 
–40...70 °C 
5...95 % u.r. 

Transport 
Condiții climatice 
 Temperatură 
 Umiditate 
Condiții mecanice 

IEC 721-3-2 
clasă 2K3 
–25...70 °C 
<95 % u.r. 
clasă 2M2 

Bază policarbonat, RAL 7001 (gri argintiu) 

Capac policarbonat, RAL 7035 (gri deschis) 

Tijă imersie oțel inoxidabil conform DIN 17 440 
oțel 1.4571 

Presetupă PA, RAL 7035 (gri deschis) 

Ambalaj carton ondulat 

Standard produs EN 60730-1 

Echipamente automate de reglare 
pentru uz domestic și similar 

Compatibilitate electromagnetică (aplicații) Utilizabil în domeniile rezidențial, 
comercial și industrial 

Conformitate UE (CE) CE1T1782xx *) 

Conformitate RCM 8000078879 *) 

UL UL 873,  http://ul.com/database  

Declarația de mediu pentru produs CE1E1762*)  conține date despre compatibilitatea cu 
mediul a construcției produsului și evaluări (conformitate RoHS, compoziția 
materialelor, ambalaj, beneficii pentru mediu, îndepărtare).  

Inclusiv ambalajul 
QAE2164.010 
QAE2164.015 
QAE2174.010 
QAE2174.015 

 
aprox. 0,14 kg 
aprox. 0,16 kg 
aprox. 0,14 kg 
aprox. 0,16 kg 

*) Documentele pot fi descărcate de pe http://siemens.com/bt/download.  

Lungimi de cabluri pt. 
semnal măsurare 

Date funcționale 

Grad de protecție 

Conexiuni electrice 

Condiții de mediu 

Materiale și culori 

Directive și standarde 

Compatibilitate cu 
mediul 

Masă 
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Terminale de conectare 

 
QAE2164... 

 
G0 U1

G
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R3 = 0...70 °C

R1 = 0...100 °C / 
R2 = 10...120 °C /

 

QAE2174... 

I1

G1
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R3 = 0...70 °C

R1 = 0...100 °C / 
R2 = 10...120 °C /

 
 
G, G0 Tensiune de alimentare 24 V c.a. (SELV) sau 13,5...35 V c.c. 
G1 Tensiune de alimentare 13,5...35 V c.c. 
I1 Ieșire semnal 4...20 mA  
 pentru domeniul de măsurare 10...+120 °C (setare de fabrică), 0...100 °C sau 0...70 °C 
U1 Ieșire semnal 0...10 V c.c.  
 pentru domeniul de măsurare 10...+120 °C (setare de fabrică), 0...100 °C sau 0...70 °C 

Dimensiuni 
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Typ L 

QAE2164.010 100 

QAE2164.015 150 

QAE2174.010 100 

QAE2174.015 150 

 
Dimensiuni în mm 

 

2004 – 2014 Siemens Switzerland Ltd. Document supus modificărilor ulterioare 


