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SIEMENS A6V10889954 
 

ro Instrucțiuni de montaj  
 

 

Termostat de cameră 
pentru ventiloconvectori 

RDF510…, RDF530… 
 

                                            
 
                                     
                                            

Instalare live demo 
                                                       

 
  Fișa tehnică   

 

Amplasarea termostatului 
 

 
Dimensiuni (mm) 
 

                                           Vedere A Vedere B 

 

 

Dimensiunile de mai sus sunt pentru termostat și pentru placa sa de montaj. 

 
 

Montare și demontare 
 

 

 

 

Diagrame de cablare 
RDF510… 

 
 
 

RDF530… 

 

   

L, N Alimentare 230 V c.a., fază și nul  

Q1, 
Q2, Q3 

Ieșiri releu SPST pentru viteze 
ventilator mică (Q1), medie (Q2), 
mare (Q3) 

  

N1 RDF510…  

N2 RDF530…  

M Motor ventilator cu 3 viteze  

V1, V2 Vane     

Y1, Y2 Ieșire releu SPST, normal deschis  

Y12 Ieșire releu SPDT, normal închis  

Y14 Ieșire releu SPDT, normal deschis  

T 6.3 A 
Siguranță internă (6.3 A), posibil de 
înlocuit 

 

 

Conectați un singur ventilator la 
ieșirile Q de pe termostat! 

 

Nu conectați Y12 nici la L nici la N, 
nu folosiți Y12 ca ieșire de 
alimentare de 230 V c.a.! 

 
 

 

Siguranță internă (posibil de înlocuit)  

 Tip siguranță fuzibilă 

Dimensiuni Φ5,2 x 20 mm 

Tensiune 250 V 

Curent 6,3 A 
 

 

Siguranța suportă un curent maxim (ventilator și vană) de 5 A. 



Subject to change. 
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ro Instrucțiuni de utilizare  RDF510…, RDF530… 
 

Prezentare generală 
 

 

1) Temporizare oprire cu întârziere  
Dacă P28=0 (setare de fabrică), apăsați  peste 3 secunde 
pentru a seta de fiecare dată durata de funcționare. Dacă P28=1, 
2, 3 până la 23 ore, setare cu o durată fixată, numărătoarea 
inversă începe odată cu pornirea termostatului (vezi lista de 
parametri de mai jos).  
 

 

 

2) Comutare manuală încălzire/răcire  
La comutarea manuală (P01=2), simbolurile  /  indică 
secvența de reglare curentă aleasă, respectiv regim încălzire 
sau regim  răcire.  

 
 

Modificarea parametrilor de reglare 
 

      

     Apăsați + și – simultan timp de 3 secunde. 
     În interval de 2 secunde, apăsați + timp de 3 secunde pentru a trece în regimul de acces 
     parametri. 
     Apăsați < sau > pentru a alege parametrul dorit. 
     Apăsați  pentru a edita parametrul, apoi folosiți + și – pentru a-i schimba valoarea. 
     Apăsați  pentru a confirma schimbarea, apoi continuați să alegeți/editați alți  
     parametri/alte valori. 
     Apăsați  pentru a ieși din regimul de acces parametri. 
 

 

Lista de parametri 
 

Parametru  Descriere Setare de fabrică Domeniu de setare Observații   
P01 Secvența de reglare 

 
RDF510… = 2 
RDF530… = 4 

0:= doar încălzire                                                   
1:= doar răcire 
2:= comutare Î/R manual   

4:= încălzire și răcire 
 

  RDF510…: 0, 1, 2;       RDF530…: 2, 4  
 

P05 Calibrare senzor 0 K -5 … +5 K  
P06 Afișare temperatură standard 0 0:= temperatura din cameră                   1:= valoare setpoint  
P09 Valoare setpoint minimă în regim Confort 5 °C 5 …40 °C  
P10 Valoare setpoint maximă în regim Confort 35 °C 5 …40 °C  
P14 Funcție blocare taste 0 0:= fără blocare        1:= blocare totală         2:= blocare parțială  
P15 Zonă neutră control ventilator în regim Confort 1 0:= ventilator oprit 

1:= viteza 1 ventilator în regim încălzire sau răcire 
 

P27 Setări regim de funcționare la întrerupere alimentare 0 0:= revenire la regimul de funcționare anterior sau la setările utilizatorului 
1:= regim Protecție 

 
 

P28 Temporizare oprire cu întârziere 0 0:= durata stabilită de utilizatori 
1 la 23:= prestabilită cu o durată fixată în ore 

 

P30 Diferențial comutare în regim încălzire 1 K 0,5…6 K  
P31 Diferențial comutare în regim răcire 1 K 0,5...6 K  
P33 Zona neutră în regim Confort 2 K 0,5...5 K (RDF530)  
P59 Durată minimă funcționare ventilator (timp de acționare) 2 minute 1...6 minute  
P65 Valoare setpoint Protecție încălzire 8°C OFF, 5°C…Wcoolpro; Wcoolpro=40°C max.  
P66 Valoare setpoint Protecție răcire OFF (oprit) OFF, Wheatpro…40°C; Wheatpro=5°C min.  
P71 Revenire la setările din fabrică OFF (oprit) OFF:= dezactivat                                              ON:= pornire reîncărcare 

 
“---” este afișat timp de 3 secunde în timpul procesului de reîncărcare 

 Vă rugăm să notați toate modificările pe care le faceți. 
Pentru a descărca cele mai noi documente și aplicații, vizitați: https://www.downloads.siemens.com/download-center/。 


