
 
Instrucțiuni de utilizare 
RDG400  

 

RDG400 –  termostatul electronic de cameră ce permite setarea temperaturii ideale dorite în încăpere. 
Termostatul vă satisface cerințele personale în toate regimurile de funcționare: Confort, Economic și Protecție. 
Vă puteți baza pe setările de fabrică sau puteți face modificări ale setărilor conform propriilor necesități.  
 

 
 
 

 

 Afișaj principal  Regim de funcționare  

  
Temperatura 
în cameră  Regim încălzire 

 
Temperatura exprimată 
în grade Celsius  

Încălzire electrică 
pornită 

 
Temperatura exprimată 
în grade Fahrenheit  Regim răcire 

 Buton blocare activ  Regim Confort 

 Indicator alertă  Regim Economic 

 Condens în cameră  
Regim Protecție: 
protecție la îngheț 

 
Funcție timer temporar 
activă  

Indicator pentru 
alegerea regimului de 
funcționare 

  Informații suplimentare 

  Buton regim de funcționare 

  Buton regim Protecție 

  Buton rotativ 
 

 

Modificarea temperaturii din cameră 

 

 Valoarea poate fi modificată cu butonul rotativ când regimul Confort  este activ 

 Rotiți butonul în sens orar (+) pentru a crește, sau antiorar (-) pentru a reduce valoarea 
actuală setată pentru regimul Confort 

 
 Domeniul de reglare este 5...40 °C, dacă nu este limitat de parametrii P09 și P10 (vezi pagina următoare). 

 

Alegerea regimului Confort  

 

 Apăsați butonul regim de funcționare până când apare simbolul  , indicând că 
este selectat regimul Confort 

 În regimul Confort, termostatul menține valoarea prestabilită, valoare care poate fi 
modificată folosind butonul rotativ 

 

Alegerea regimului Protecție   

 

 Apăsați butonul regim de funcționare până când apare simbolul ,  indicând că 
este selectat regimul Protecție 

 În regimul Protecție, instalația este oprită. Dacă temperatura din camera coboară sub 
8 °C, încălzirea este pornită automat pentru a proteja încăperea împotriva înghețului 

Valorile prestabilite pentru regimul Protecție pot fi modificate la cerere de către specialistul HVAC: 
Modificări făcute de specialist:           Protecție la îngheț: ________ °C   Protecție la încălzire: __________°C 

Alegerea regimului Economic  
În regimul Economic, temperatura din camera este menținută la un nivel mai coborât sau mai ridicat, 
economisind astfel energie și bani. 

 

 

 Când alegeți regimul Economic, asigurați-vă că parametrul P02 are valoarea 2 

 Apăsați butonul regim de funcționare până când apare simbolul  

 Puteți modifica valoarea prestabilită modificând parametrii P11 și P12  
(pentru modificarea parametrilor, vezi pagina următoare) 

 
Important: Valoarea prestabilită pentru regimul Economic poate fi și OFF (oprit). În acest caz termostatul este 
inactivat! Există riscul de îngheț pentru că nu mai este asigurată nici o funcție de protecție. 

 
Recomandări de economisire a energiei fără a renunța la confort: 
 • Aerisiți încăperile doar pentru perioade scurte de timp, dar corespunzător, cu toate ferestrele larg deschise 
 • Nu lăsați temperatura din camera să depășească 21 °C la încălzire și să coboare sub 25,5 °C la răcire 
 

Blocarea butoanelor 

 

 

 Pentru a bloca sau debloca butoanele manual, apăsați timp de 3 secunde butonul din 
dreapta. Butoanele pot fi blocate sau deblocate astfel dacă P14 are valoarea 2 

 Dacă parametrul P14 are valoarea 1, termostatul blochează automat butoanele după 
10 secunde de la ultima modificare 

 

 



Temporizator temporar pentru prezență sau absență extinsă 

 

Regimurile Confort și Economic pot fi extinse temporar cu 0,5 până la 9,5 ore folosind temporizatorul. 
 

 
 
1. Pentru a porni temporizatorul, apăsați butonul regim de funcționare timp de cel mult 3 secunde. În acest 

timp, rotiți butonul rotativ în sens orar sau antiorar după cum este necesar.  

a) Rotiți butonul rotativ în sens orar pentru a prelungi regimul Confort. 

Afișaj:    0....+9:30 

b) Rotiți butonul rotativ în sens antiorar pentru a prelungi regimul Economic. 

Afișaj:   0....-9:30 

2. Eliberați butonul regim de funcționare și regimul este modificat temporar, indicat de simbolul . 

După consumarea temporizării, termostatul va trece la noul regim de funcționare după cum urmează: 

 Regim Confort extins  Noul regim de funcționare = Economic 
 Regim Economic extins  Noul regim de funcționare = Confort 
 

 Dacă regimul Economic nu poate fi selectat cu butonul regim de funcționare (P02≠2), în locul său va fi 
utilizat regimul Protecție pentru o absență prelungită! 

 Funcția de temporizare temporară este anulată ori de câte ori este făcută o nouă setare 
 
Notă: 
Regimul Confort extins este posibil și când este activ un contact  extern, cum ar fi un cititor de card sau un ceas central. Pentru a 
activa această funcție, durata perioadei extinse trebuie stabilită folosind parametrul P68. 
 

Trecerea de la regim de încălzire la regim de răcire 

 

 

 
 

 În funcție de tipul aplicației, trecerea de la încălzire la răcire (sau vice versa) se 
face fie automat folosind un senzor extern sau un comutator la distanță, fie 
manual prin apăsarea butonului regim de funcționare (vezi parametrul P01). 

 

 Pentru a alege răcire sau încălzire manual, (P01=2), apăsați butonul regim de 
funcționare până când apare regimul dorit. 

 

 La trecere automată sau la încălzire/răcire continuu, simbolurile  /  arată 
că sistemul funcționează în regimul de încălzire sau în cel de răcire. 

 

 La trecerea manuală, apare simbolul  , indicând că sistemul funcționează în 
regimul de încălzire sau în cel de răcire. 

 

Parametri de reglare 
 

 
 
Pentru a modifica parametrii de reglare, procedați după cum urmează: 
1. Apăsați ambele butoane simultan timp de cel puțin 3 secunde. 
2. Eliberați butoanele și, în interval de 2 secunde, apăsați și mențineți apăsat butonul din dreapta timp de 3 

secunde. Pe afișaj apare P01. 
3. Alegeți parametrul dorit folosind butonul rotativ. 
4. Apăsați butonul  (OK). Valoarea actuală a parametrului selectat începe să clipească și poate fi modificată 

folosind butonul rotativ.  
5. Apăsați butonul  (OK) pentru a confirma valoarea modificată, sau  (Esc) pentru a anula modificarea. 
6. Dacă doriți să modificați și alți parametri, repetați pașii de la 3 la 5, sau apăsați  (Esc) pentru a părăsi 

regimul de modificare a parametrilor. 
 

Lista de parametri 
 

Nr. Denumire parametru Valoare implicită Domeniu Obs. 
P01 Secvența de reglare Canal simplu / 

canal simplu & 
baterie Î/R: 
1 = doar răcire 

0 = doar încălzire 
1 = doar răcire 
2 = comutare Î/R, manual 
3 = comutare Î/R, automat 

 

P02 Selectare regim cu butonul de 
regim de funcționare 

1 1 = regim Confort / Protecție 
2 = regim Confort / Economic /  
 Protecție 

 

P04 Selecție între °C și °F Depinde de setare 
ajutătoare 

0 = °C 
1 = °F 

 

P05 Calibrare senzor 0,0 K 
 

– 3...3 K 
 

 

P06 Afișare temperatură standard 0 0 = Temperatura din cameră 
1 = Valoarea setată 

 

P07 Afișare informații 
suplimentare 

0 0 = --- (nimic) 
1 = ˚C și ˚F 

 

P08 Valoare setată regim Confort 
standard 

21 °C 
 

5...40 °C 
 

 

P09 Limitare minimă valoare 
setată în regim Confort 

5 °C 
 

5...40 °C 
 

 

P10 Limitare maximă valoare 
setată în regim Confort 

35 °C 
 

5...40 °C 
 

 

P11 Valoare setată pentru încălzire 
în regim Economic (WheatE-
saving) 

15 °C 
 

Oprit, 5 °C…WcoolE-saving 
 

 

P12 Valoare setată pentru răcire în 
regim Economic (WcoolE-
saving) 

30 °C 
 

Oprit, WheatE-saving…40 °C 
 

 

P14 Blocare butoane 0 0 = dezactivat 
1 = automat 
2 = manual 

 

 

Parametrii de control afișați depind de pozițiile stabilite pentru microcomutatoarele DIP 
Siemens Switzerland Ltd.
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