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Termostat de cameră 
pentru montaj aparent 

 
RDG400 

 destinat sistemelor de încălzire și de răcire VAV 
 

 

 Control modulant PI 

 Control bazat pe temperatura din cameră sau pe cea din retur 

 Ieșire 0...10 V c.c. pentru servomotor și ieșire auxiliară Pornit/Oprit, PWM sau 
în 3 puncte 

 Comutare încălzire/răcire automat sau manual 

 Regimuri de funcționare: Confort, Economic și Protecție 

 3 intrări multifuncționale pentru cititor de card, senzor extern, etc. 

 Parametri de punere în funcțiune și de reglare posibil de modificat 

 Limitare de minim și de maxim pentru setpoint 

 Limitare de minim și de maxim pentru semnal debit aer 0…10 V c.c. 

 Inversare semnal ieșire ca opțiune 

 Tensiune de alimentare 24 V c.a. 

 Afișaj iluminat pe fundal 

Utilizare 

Termostatul de cameră este destinat următoarelor tipuri de sisteme: 
 
Sisteme VAV controlate prin semnale de reglare Pornit/Oprit sau modulante: 
 Sistem mono-canal 
 Sistem mono-canal cu încălzire electrică 
 Sistem mono-canal și încălzire cu radiatoare/în pardoseală 
 Sistem mono-canal cu baterie de încălzire/răcire 
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Funcții 

 Reglarea temperaturii din cameră folosind senzorul de temperatură încorporat sau un 
senzor extern pentru temperatura din cameră/temperatură retur 

 Comutare automată sau manuală între regimurile de încălzire și de răcire 
 Selectarea aplicației folosind microcomutatoare DIP 
 Selectarea regimului de funcționare folosind butonul dedicat de pe termostat 
 Afișarea temperaturii actuale din cameră sau a valorii setpoint în °C și/sau °F 
 Limitare de minim și de maxim pentru valoarea setpoint 
 Blocarea butoanelor (automat sau manual) 
 3 intrări multifuncționale, liber configurabile pentru: 

– Contact de comutare regim de funcționare (cititor de card, contact fereastră, etc.) 
– Senzor pentru comutare automată regim încălzire/răcire 
– Senzor de temperatură extern pentru temperatura din cameră sau cea a returului 
– Senzor punct de rouă 
– Validare încălzire electrică 
– Defecte 

 Limitare de minim și de maxim pentru semnalul de comandă debit de aer 0…10 V c.c. 
 Limitare temperatură încălzire în pardoseală 
 Reîncărcare setări de fabrică pentru parametrii de punere în funcțiune și de reglare  
 Asistență pentru alegerea unității de măsură a temperaturii de lucru în °C sau °F  

Aplicații 

Termostatul este potrivit pentru următoarele aplicații, care pot fi selectate folosind 
microcomutatoarele DIP de pe spatele aparatului. Semnalul de comandă pentru 
servomotorul de clapete aer este fie 0…10 V c.c. (setare de fabrică) fie în 3 puncte 
(vezi parametrul P47), iar pentru ieșirea auxiliară de încălzire/răcire, Pornit/Oprit, PWM, 
3 puncte sau 0…10 V c.c.. 

Aplicație Comut. DIP Semnal comandă 

Mono-canal 

 Servomotor clapete aer 0…10 V c.c. 
 Servomotor clapete aer 3 puncte YV

T

B1

MV

 

1    2     3    4    5

 ON

OFF

 

0…10 V c.c. 

3 puncte 

Mono-canal cu încălzire auxiliară 

 Servomotor clapete aer 0…10 V c.c. și 
încălzire auxiliară Pornit/Oprit, PWM sau 

3 puncte 

 Servomotor clapete aer 3 puncte și  
încălzire auxiliară 0…10 V c.c. 

YV

YEMV

T

B1

 

1    2     3    4    5

 ON

OFF

 

0…10 V c.c. 

Pornit/Oprit, PWM sau în 
3 puncte 

Single-duct and radiator/floor heating 

 Servomotor clapete aer 0…10 V c.c. și 

radiator Pornit/Oprit, PWM sau 3 puncte 

 Servomotor clapete aer 3 puncte și 
radiator 0…10 V c.c. 

YR

YV

T

B1

 

1    2     3    4    5

 ON

OFF

 

0…10 V c.c. 

Pornit/Oprit, PWM sau în 
3 puncte 
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Aplicație Comut. DIP Semnal comandă 

Mono-canal cu baterie încălzire și răcire  

 Servomotor clapete aer 0…10 V c.c. și 
încălzire și răcire Pornit/Oprit, PWM sau  

3 puncte 

 Servomotor clapete aer 3 puncte și  
încălzire și răcire 0…10 V c.c. 

YV

MV

YHC

T

B2

T

B1

 

1    2     3    4    5

 ON

OFF

 

0…10 V c.c. 

Pornit/Oprit, PWM sau în 
3 puncte 

 

Tipuri 

Tip produs 
Tensiune de 
alimentare 

Număr de ieșiri de reglare 

  Por./Opr. PWM 3 pct 0…10 V c.c. 

RDG400 24 V c.a. 11) 11) 11) 1 

1) Pornit/Oprit, 3 puncte sau PWM 

 

Combinații de echipamente 

 

Descriere Cod produs Fișa tehn.*) 

Senzor de temperatură pe cablu, 
lungime cablu 2,5 m (8 ft) 
NTC (3 k la 25 °C (77 °F)) 

 QAH11.1 1840 

Senzor de temperatură pentru cameră 
NTC (3 k la 25 °C (77 °F))  

QAA32 1747 

Senzor de temperatură pe cablu, 
lungime cablu 4 m (13 ft) 
NTC (3 k la 25 °C (77 °F)) 

 QAP1030/UFH 1854 

Detector condens  
QXA2000/ 

QX2000 
1542 

Servomotor electric, 0…10 V c.c.  
(pentru robinet radiator)   

SSA61.. 4893 

Servomotor electric, 0…10 V c.c. 

(pentru vane cu 2 și 3 căi/V..P45)  SSC61.. 4895 

Servomotor electric, 0…10 V c.c. 
(pentru vane mici 2,5 mm (0,1"))  SSP61.. 4864 

Servomotor electric, 0…10 V c.c. 
(pentru vane mici 5,5 mm (0,2"))    

SSB61.. 4891 

Servomotor electric, 0…10 V c.c. 
(pentru vane Combi VPI45)  SSD61.. 4861 

Servomotor electric, 0…10 V c.c. 
(pentru vane 5,5 mm (0,2"))    

SQS65.. 4573 

Servomotor 0...10 V c.c. 
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Servomotor pentru clapete aer    
0…10 V c.c. 

          
GQD161.. 4605 

 

GDB161.. 
4634 

GLB161.. 

 

GMA161.. 4614 

GEB161.. 4621 

       

GCA161.. 4613 

GBB161.. 
4626 

GIB161.. 

Controller compact VAV 

 

GDB181.1E/3 
3544 

GLB181.1E/3 

Ansamblu vană și servomotor electric 
Pornit/Oprit 

(disponibil doar în AP, UAE, SA și IN)    
MVI../MXI.. 4867 

Servomotor electric Pornit/Oprit 
 

SFA71.. 4863 

Servomotor electrotermic (pentru 
robinet radiator)  

STA71.. 4877 

Servomotor electrotermic 
(pentru vane mici 2,5 mm (0,1"))  

STP71.. 4878 

Electrical actuator, 3 puncte 
(pentru robinet radiator)    

SSA81.. 4893 

Servomotor electric, 3 puncte 
(pentru vane mici 2,5 mm (0,1"))  SSP81.. 4864 

Servomotor electric, 3 puncte 
(pentru vane mici 5,5 mm (0,2"))    

SSB81.. 4891 

Servomotor electric, 3 puncte 

(pentru vane Combi VPI45)  SSD81.. 4861 

Servomotor electric, 3 puncte 
(pentru vane 5,5 mm (0,2"))     

SQS85.. 4573 

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

Accesorii 

 

Description Product no. Data Sheet*) 

Set montaj comutare (50 buc/pachet) ARG86.3 1840 

Placă adaptare 120 x 120 mm pentru doze 4" x 4" ARG70  

Placă adaptare 112 x 130 mm pentru cablare aparentă ARG70.2  
*) Documentele pot fi descărcate de pe http://siemens.com/bt/download. 

Comandă 

Când comandați produsul, menționați cantitatea, descrierea și codul acestuia: 

De exemplu: 1 buc. Termostat de cameră RDG400 

Servomotoarele pentru vane pot face obiectul unei poziții separate din comandă. 

Servomotoare 
Pornit/Oprit 24 V c.a. 

Servomotoare în            
3 puncte 24 V c.a. 
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Construcție mecanică 

Termostatul de cameră este alcătuit din două componente: 

 Carcasa din plastic care găzduiește placa de circuit electronic, elementele de operare 
și senzorul de temperatură 

 Placa de montaj cu conectorii cu șurub 
 

Carcasa clipsează pe placa de montaj și este asigurată cu 2 șuruburi. 
 

 
 
 

1. Selector regim funcționare/Esc  

2. Protecție și Ok 

3. Buton rotativ pentru modificare 
setpoint și parametri 

 

1

2

4

5

6
6

7  8 10

11
12131416

3

1517

 

# Simbol Descriere # Simbol Descriere 

1 
 

Regim încălzire 10 
 

Confirmare parametri 

2 
 

Regim încălzire  
încălzire auxiliară pornită (treapta 2) 

11  

 

Grade Celsius 

Grade Fahrenheit 

3 
 

Regim răcire 12  
Cifre pentru temperatura din cameră și  
setpoint 

4 
 

Regim Confort 13  Blocare butoane activă 

5 
 

Regim Economic 14 
 

Condens în cameră (senzor pentru punct de 
rouă activ) 

6 
 

Protecție 15 
 

Defect 

7 
 

Ieșire 16 
 

Funcție temporizare temporară (vizibil când 
regimul de funcționare este extins temporar 
datorită prezenței sau absenței prelungite) 

8  
Cifre pentru temperatura din cameră,  
setpoint, etc. 

17 
 

Indică afișarea temperaturii din cameră 

 

Operare și setări 

Afișaj 
 

 
 2 

1 

3 
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Montare și instalare 

Nu montați aparatul în nișe sau rafturi, în spatele perdelelor, deasupra sau lângă surse 
de căldură sau expus direct radiației solare. Montați-l la cca 1,5 m (5 ft) de podea. 

7.874 in

15
0

 c
m

 (
4 

ft
 1

1 
in

)

2
26

1
Z

03
..

min. 20 cm

 
 
 Termostatul de cameră trebuie montat într-un spațiu interior curat și uscat, unde să 

nu fie expus stropirii sau udării cu apă.  
 

Vezi instrucțiunile de montaj (M3182) livrate împreună cu termostatul. 

 Respectați reglementările locale pentru cablare, protecție și împământare. 
Atenție! 
Nu există protecție internă pentru circuitele către consumatorii externi (Y1, Y2) 
Există riscul de incendiu și de rănire cauzat de scurt-circuite! 
 Adaptați diametrele cablurilor la valoarea nominală a dispozitivului de protecție la 

supracurent conform reglementărilor locale. 
 Circuitul sursei de alimentare trebuie prevăzut cu un întrerupător automat de cel mult 

10 A. Pentru instalări în SUA utilizați surse de alimentare din Clasa 2.  
  Intrările X1-M, X2-M sau D1-GND pentru diferitele echipamente (de ex. comutator 

 vară/iarnă) pot fi conectate în paralel la un comutator extern. Luați în calcul valoarea 
 totală maximă a curentului prevăzută pentru comutator. 

  Deconectați alimentarea înainte de a demonta termostatul de pe placa de montaj! 
 
1. Alegeți aplicația folosind microcomutatoarele DIP de pe spatele termostatului 

înainte de a fixa termostatul pe placa de montaj. 
2. Alimentați termostatul după ce ați conectat cu succes circuitul de alimentare. 

Termostatul pornește printr-un reset și toate segmentele LCD funcționează 
intermitent, indicând că resetul este corect. 

După reset, care durează circa 3 secunde, termostatul este pregătit pentru punerea în 
funcțiune de către personalul calificat HVAC. Parametrii de reglare ai termostatului pot 
fi modificați pentru a asigura performanța optimă a întregului sistem (vezi Documentația 
de bază P3182). 
 
Asistentul la alegerea unității de măsură pentru temperatură vă permite să alegeți 
unitatea de măsură preferată de afișat pentru temperatură între °C și °F. 
1. Rotiți butonul rotativ pentru a alege unitatea de măsură preferată pentru 

temperatură. 
2. Apăsați butonul  (OK) pentru a confirma alegerea, iar termostatul afișează 

pagina pentru funcționare normală. 

 Apăsarea butonului  (Esc) nu confirmă alegerea unității de măsură pentru 
temperatură. 

 Dacă unitatea de măsură pentru temperatură nu este aleasă, este utilizată 
implicit  °C. 

 
 
 

Montare 

 

Cablare 

 

 

 
 

Punere în funcțiune 

Asistentul la alegerea 
unității de măsură 
pentru temperatură 

Note 
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 Poate fi necesar ca secvența de reglare să fie stabilită prin P01 în funcție de 
aplicație. Setarea de fabrică pentru aplicația mono-canal este ”Doar răcire”.  

 

 Recalibrați senzorul de temperatură dacă temperatura din cameră afișată de 
termostat diferă de temperatura măsurată în cameră. Pentru calibrare, modificați 
parametrul P05. 

 

 Vă recomandăm să revedeți valorile și domeniile pentru setpoint (parametrii 
P08…P12) și să le modificați la nevoie pentru a obține confort maxim și pentru a 
economisi energie. 

 

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. 

Secvența de reglare 

Calibrare senzor 

Limitare setpoint și 
domeniu setpoint 

  



 8/12 

Siemens Termostat de cameră RDG400 CE1N3182ro 
Building Technologies  2017-11-21 

Date tehnice 

Tensiune de alimentare 
 
24 V c.c.: conectați G la + și G0 la - 

24 Vc.a./ 24 V c .c .  SELV 
sau 
24 V c.a./24 V c.c. clasa 2 (SUA) 

Frecvență 50/60 Hz 

Consum Max. 2 VA 

Protecție sursă externă alimentare (UE) Întrerupător automat max. 10 A 
Caracteristică B, C, D 
conform to EN 60898 
                   sau 
Sursă de alimentare limitată în  
curent de max. 10 A 

Nu dispune de siguranță fuzibilă internă. 
În toate situațiile este necesară o protecție preliminară externă cu un întrerupător 
automat de max. 10 A cu caracteristică C. 

Ieșire de reglare Y10-G0 
Rezoluție 
Curent 

0…10 V c.c. 
39 mV 
Max. 1 mA 

Ieșire de reglare Y1, Y2-G 
Curent 

24 V c.a. 
15 mA…1 A 

Intrări multifuncționale  
X1-M/X2-M 
 Intrare senzor de temperatură 
  Tip 
 Intrare digitală 

  Mod funcționare  
  Sensibilitate contact 

 D1-GND 
   Mod funcționare  

  Sensibilitate contact 

 
 
 
NTC (3 k la 25 °C (77 °F)) 
 

Selectabil (ND/NÎ) 
0…5 V c.c., max. 5 mA 
 
Selectabil (ND/NÎ) 
6…15 V c.c. SELV, 3…6 mA 

Intrare funcțională 
Senzor de temperatură extern, senzor 
comutare, contact comutare regim funcționare, 
contact monitor punct de rouă, contact validare 
încălzire electrică, contact semnalizare defect 

Selectabil 

Diferențial comutare, reglabil 
Regim încălzire                                            (P30) 

 
Regim răcire                                                (P31) 

 
2 K (0,5...6 K) 

4 °F (1...12 °F) 
1 K (0,5...6 K) 
2 °F (1...12 °F) 

Domeniu alegere setpoint 
 Regim Confort      (P08) 

 

  Regim Economic                            (P11-P12) 
 

 Protecție                                         (P65-P66) 

 
21 °C (5...40 °C) 
70 °F (41...104 °F) 
15 °C (59 °F)/30 °C (86 °F) 
OPRIT, 5...40 °C (41...104 °F) 
8 °C (46 °F)/OFF 
OPRIT, 5...40 °C (41...104 °F) 

Intrări multifuncționale X1/X2/D1 
Intrare X1 

 Intrare X2 

 Intrare D1 

Selectabil 

Senzor temperatură ext. (P38=1) 
Senzor comutare (P40=2) 

Comutare regim funcționare 

(P42=3) 

 Alimentare 

 

Ieșiri 

Intrări 

Date funcționale 
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Senzor de temperatură încorporat  
Domeniu măsurare 
Precizie la 25 °C (77 °F) 
Domeniu calibrare temperatură 

 
0…49 °C (32…120 °F) 
< ± 0,5 K (± 1 °F) 
± 3,0 K (± 6 °F) 

Rezoluție setări și afișare 
Valori setpoint 
Valoare afișată temperatură actuală 

 
0,5 °C (1 °F) 
0,5 °C (1 °F) 

Funcționare 
Condiții climatice 

Temperatură 
Umiditate 

Conform IEC 60721-3-3 
Clasă 3K5 

0...50 °C (32…120 °F) 
<95% u.r.. 

Transport 
Condiții climatice 
Temperatură 

Umiditate 
Condiții mecanice 

Conform IEC 60721-3-2 
Clasă 2K3 
25... 60 °C (13…140 °F) 

<95% u.r. 
Clasă 2M2 

Depozitare 
Condiții climatice 
Temperatură 

Umiditate 

Conform IEC 60721-3-1 
Clasă 1K3 
25... 60 °C (13…140 °F) 

<95% u.r. 

Conformitate UE (CE) CE1T3181xx *) 

Conformitate RCM CE1T3181en_C1 *) 

UL 

UL 916 PAZX 
CSA-C22.2 Nr. 205 PAZX7 
http://database.ul.com 

Clasă siguranță III conform EN 60730-1 
Clasă poluare Normală 

Grad de protecție al carcasei IP30 conform EN 60529 

Declarația de mediu pentru produs CE1E3181*) conține date despre compatibilitatea cu 
mediul a construcției produsului și evaluări (conformitate RoHS, compoziția 
materialelor, ambalaj, beneficii pentru mediu, îndepărtare). 
Bazată pe Reglementarea UE 813/2013 (Directiva Eco design) și 811/2013 (Directiva 
Etichetare) referitoare la aparate de încălzire pentru spații închise, se aplică 
următoarele clase: 

- Aplicație cu operare încălzire Pornit/Oprit                   Clasă I           valoare 1,0% 

- Termostat de cameră modulant, utilizat pentru           Clasă V          valoare 3,0% 
aparate de încălzire modulante 

Terminale de conectare Fir solid sau fir lițat cu capete 
de fir: 
1 x 0,4…2,5 mm2 (calibru 14) 
sau 2 x 0,4…1,5 mm2 (calibru 
16) 

Culoare carcasă frontală Alb RAL 9003 

Masă 0,350 kg 
*) Documentele pot fi descărcate de pe http://siemens.com/bt/download. 
 

Condiții de mediu 

Standarde 

Compatibilitate cu 
mediul 

Directive de design Eco și 
de etichetare 

 

Generalități 
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Terminale de conectare 

 

 

G    X1    M    X2           D1    GND

G0

SELV

 

G, G0  Tensiune de alimentare 24 V c.a. 

Y10/G0  Ieșire de comandă pentru servomotor 0…10 V c.c. 

Y1/G, Y2/G Ieșire de comandă pentru servomotoare Pornit/Oprit,  

                                PWM sau în 3 puncte 

X1, X2  Intrare multifuncțională pentru senzori de temperatură    

                               (de ex. QAH11.1) sau contacte libere de potențial 

  Setări de fabrică: 

  - X1 = senzor de temperatură de cameră extern 

  - X2 = senzor sau contact pentru comutare automată      

                                          încălzire/răcire  

M  Nul de măsurare pentru senzor sau contact 

D1, GND  Intrare multifuncțională pentru contact liber de potențial 

  Setare de fabrică: Contact comutare regim de funcționare 

Diagrame de conectare 

Aplicație: Mono-canal 

 

V1 

 

V1 Servomotor pentru clapete aer cu comandă 0…10 V c.c.  V1      Servomotor pentru clapete aer cu 
           comandă în 3 puncte 

N1 Termostat de cameră RDG400 
S1..S3 Contact extern (cititor de card, contact de fereastră, etc.) 
B1, B2 Senzor de temperatură extern (temperatură aer extras, temperatură cameră, comutare, etc.) 

 

Aplicație: Mono-canal cu încălzire electrică, vană radiatoare sau încălzire/răcire 

 

 

V2 
V1 

 

 

V2 
V1 

 

V1 Servomotor pentru clapete aer cu comandă 
0…10 V c.c. 

V2 Încălzire electrică, vană radiatoare sau 
încălzire/răcire Pornit/Oprit sau PWM  

V1 Servomotor pentru clapete aer 
          cu comandă 0…10 V c.c. 
V2 Încălzire electrică, vană 
          radiatoare sau încălzire/răcire 
          în 3 puncte 

V1     Servomotor pentru clapete aer cu 
          comandă în 3 puncte         
V2 Încălzire electrică, vană 
          radiatoare sau încălzire/răcire 
          0…10 V c.c. 

N1 Termostat de cameră RDG400 
S1..S3 Contact extern (cititor de card, contact de fereastră, etc.) 
B1, B2 Senzor de temperatură extern (temperatură aer extras, temperatură cameră, comutare, etc.) 
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Pentru instalări în SUA, utilizați surse de alimentare Clasa 2.  
Pentru alte  instalări, folosiți întrerupătoare automate cu un curent de declanșare de cel mult 10 A. 
 
 
 

Dimensiuni 

 

 

128.0
(5.04’’)

93.0 (3.66’’)
  28.2
(1.11’’)

  27.8
(1.09’’)

  28.5
(1.12’’)

  16.0
(0.63’’)

  9.0
(0.35’’)

  28.3
(1.11’’)

27.7(1.09’’)

4.0(0.16’’)

4.0(0.16’’)

  30.8
(1.21’’)

28.3(1.11’’)

  28.3
(1.11’’)

  28.3
(1.11’’)

  28.3
(1.11’’)

mm (inch).. 
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