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Termostat de cameră cu ecran mare LCD 

RDH100.. 

 

 

    

 

 

 

    Fără program de timp, destinat sistemelor de încălzire  

    ● Reglaj în 2 puncte sau PID pentru controlul pornit/oprit al sistemelor de încălzire 

● Ecran mare LCD 

● Limitări de minim și de maxim pentru valoarea setpoint 

● Alimentare cu baterii: 2 x baterii alcaline tip AA, 1.5 V 
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Utilizare 

RDH 100 este destinat reglării temperaturii din cameră în sistemele de încălzire. 

Aplicații tipice: 

● Locuințe 

● Clădiri rezidențiale 

● Școli 

● Birouri 

Aparatul este utilizat împreună cu următoarele echipamente: 

● Vane termice sau vane de zonă  

● Cazane 

● Arzătoare pe gaz sau pe combustibil lichid 

● Pompe 

  

Funcții 

  

Reglarea temperaturii 

RDH100 oferă reglarea temperaturii atât în 2 puncte cât și PID cu autoînvățare, configurabile 
prin parametrul P01 (comportament reglare). 

Algoritmul de reglare în 2 puncte pentru pornirea și oprirea sistemului de încălzire cu un 
diferențial de comutare (SD) reprezentând diferența dintre valoarea setpoint și temperatura 
măsurată în cameră.  

 
Algoritmul de reglare PID cu autoînvățare pornește și oprește periodic sistemul de încălzire. 
Durata perioadei (T) și durata impulsului (P) semnalului de reglare (PWM) sunt determinate 
de valoarea setpoint și de temperatura măsurată în cameră. 

  
În general, reglajul PID asigură un confort sporit și este mai eficient din punct de vedere 
energetic decât reglajul în 2 puncte. 
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Comportament reglare (P01) 

Setarea de fabrică pentru reglare este “PID lent”, ideal pentru cele mai multe sisteme de 
încălzire. Reglajul optim poate fi ales dacă reglajul nu oferă rezultatele așteptate: 

2 puncte, 1 K 

Reglare în 2 puncte cu histerezis de comutare de 1 [K]. 

● Pentru sisteme de capacitate mică ce par lente. 

● Pentru aplicații ce necesită o funcționare extinsă sau acolo unde comutările frecvente 
cauzează probleme. 

● Pentru bucle de reglare dificile unde pot rezulta oscilații. 

Aplicații tipice: 

● Sisteme de încălzire uscată în pardoseală. 

● Pompe de căldură. 

● Încălzire electrică cu contactori. 

2 puncte, 0,5 K 

● Reglare în 2 puncte cu histerezis de comutare de 0.5 [K]. 

 Pentru situații de reglare uzuale. Asigură un confort sporit față de varianta cu histerezis 
de comutare de 1 [K]. 

● Poate fi de asemenea utilizat în situații de reglare dificile. 

PID lent 

Comportament de reglare PID pentru sisteme de încălzire lente care necesită perioade 
minime de funcționare mai lungi și un număr limitat de cicluri de pornire/oprire pe oră. 

Aplicații tipice: 

● Sisteme de încălzire umedă în pardoseală, cazane cu combustibil lichid 

● Poate fi utilizat și pentru toate celelalte tipuri de aplicații de încălzire (setare alternativă) 
 

Durată minimă de funcționare > 4 minute 

Perioadă minimă Aproximativ 12 minute 
 

 

PID rapid 

Comportament de reglare PID pentru sisteme de încălzire rapide care tolerează un număr 
ridicat de cicluri de pornire/oprire. 

Aplicații tipice:  

● Încălzitoare electrice cu vane de curent 

● Cazane pe gaz 

● Servomotoare electrotermice rapide 
 

Durată minimă de funcționare > 1 minut 

Perioadă minimă Aproximativ 6 minute 
 

 

 

 

 
ATENȚIE 

Nu utilizați PID rapid la cazane pe combustibil lichid sau la servomotoare electrice! 

 

  

Remanență 

După scoaterea bateriilor, valorile setpoint și informațiile necesare pentru regimul de 
funcționare sunt păstrate timp de cel mult 2 minute. 
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Note de punere în funcțiune 

Lista de parametri 
 

Parametru Descriere Setare de fabrică Domeniu 
setări 

Observații 

P01 Comportament 
reglare 

PID lent (4) 0 = 2P, 1,0 K 

1 = 2P, 0,5 K 

2 = PID rapid 

4 = PID lent 

 

P02 Domeniu maxim 
de temperatură 

30 °C P03…30 °C Limită pentru 
setpoint confort 
și economic 

P03 Domeniu minim 
de temperatură 

5 °C 5 °C…P02 Limită pentru 
setpoint confort 
și economic 

End Ieșire setare 
parametri 

   

 

 

Setare parametri 

Setarea parametrilor rămâne în memoria nevolatilă și nu este ștearsă odată cu scoaterea 
bateriilor. Funcția de reset de pe spatele termostatului reîncarcă setările de fabrică. 
 

 

 

 

 

 

 

Regim setare parametri 

1. Apăsați butonul RESET de pe spate timp de 5 secunde 
până apare “P01”. 

Notă: Apăsarea butonului mai mult de 10 secunde duce 
la resetarea termostatului. 

2. Apăsați din nou butonul RESET și valoarea parametrului 
de pe a doua linie clipește și este gata pentru modificare. 

3. Modificați parametrul folosind butonul rotativ. 

4. Apăsați butonul RESET o dată pentru a confirma 
setarea. 

5. Rotiți butonul rotativ în sens orar pentru următorul 
parametru și repetați pașii de la 2 la 4.  

6. Ieșiți din regimul setare parametri rotind butonul rotativ în 
sens orar până la “End” și apăsând o dată butonul 
RESET. 

 

 

Notă: Termostatul iese automat din regimul setare parametri la un minut după ultima 
acționare. 
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Combinații de echipamente 
 

Descriere Cod produs Fișa tehnică *) 

Servomotor electro-
termic (pentru 
robineți de radiator)  

STA23.. 4884 

Servomotor electro-
termic (pentru vane 
mici 2,5mm) 

 

STP23.. 4884 

Servomotor electric 

 

SFA21.. 4863 

 

 

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

  

Afișaj 

Afișajul digital arată temperatura actuală din cameră și valoarea setpoint pentru temperatura 
de confort. Când ieșirea de comandă încălzire este activă, este afișat simbolul triunghi. 

 
  

Comandă 

Când comandați produsul, menționați atât descrierea cât și codul acestuia, respectiv 
termostat de cameră RDH100. 

Comandați vanele și servomotoarele ca entități separate. 

  

Construcție mecanică 

Aparatul este alcătuit din 3 părți: 

● Carcasa din plastic cu afișajul digital, ce conține circuitul electronic, elementele de 
operare și senzorul de temperatură de cameră încorporat. 

● Placa de bază (placa de montaj) 

● Compartimentul bateriilor 

Carcasa se cuplează la placa de bază și se clipsează. Placa de bază conține terminalele cu 
șurub. Pe spatele aparatului există un buton de reset. 



    

6 
Siemens Fișa tehnică A6V10954413_ro--_f 
Building Technologies  2018-11-20 

 
 
 

Elemente 1 

 

Afișaj al temperaturii din cameră în 
°C / °F 

2 

 

Indică o cerere pentru încălzire 

3  Buton alegere temperatură 

4  Compartiment baterii 

5 

 

Setpoint temperatură confort 

6 

 

Indică descărcarea bateriilor; 
înlocuiți bateriile 

 

 

  

Documentația produsului 
 

Subiect Titlu ID document: 

Utilizare Instrucțiuni de utilizare A6V101035984 

Instalare Instrucțiuni de montaj A6V10974417 

Declarație CE A6V101123363 
 

 

Documentele precum declarația CE, etc., pot fi descărcate de la adresa următoare: 
http://siemens.com/bt/download. 

  

Note 

  

Montaj 

Când montați aparatul, fixați întâi placa de bază. Apoi realizați conexiunile electrice, montați 
și asigurați aparatul (conform instrucțiunilor de montaj A6V10974417 livrate). Montați 
aparatul pe un perete plan și în conformitate cu reglementările locale în vigoare. 

Dacă în camera de referință se află robineți termostatici de radiator, aceștia vor fi lăsați în 
poziția complet deschis. 
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● Aparatul este destinat montajului pe perete. 

● Înălțime recomandată: 1,5 m de la podea. 

● Nu montați aparatul în nișe, rafturi, în spatele perdelelor sau ușilor, deasupra sau lângă 
surse de căldură.  

● Evitați radiația solară directă și curenții de aer. 

● Etanșați doza de montaj sau tubul pentru conductori, dacă există, pentru că măsurătorile 
senzorului sunt afectate de curenții de aer. 

● Asigurați-vă că sunt îndeplinite condițiile de mediu pentru funcționare. 

  

Instalare 
 

 

 ATENȚIE 

Nu există protecție internă pentru circuitul de alimentare al consumatorilor externi. 

Există riscuri de incendiu și de vătămare cauzate de scurt-circuite! 

● Adaptați secțiunile cablurilor conform reglementărilor locale la valoarea nominală a 
curentului dispozitivului de protecție instalat. 

● Circuitele de alimentare trebuie prevăzute cu un întrerupător automat extern, 
dimensionat pentru un curent de cel mult 10 A. 

  

Înlocuirea bateriilor 

Când apare simbolul baterie, bateriile sunt aproape descărcate și trebuie înlocuite. 

  

Reset 

Pentru reset, apăsați butonul reset de pe spatele aparatului. Astfel sunt resetate toate 
setările individuale la valorile inițiale. 

  

Întreținere 

Aparatul nu necesită întreținere. 
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Îndepărtare 
 

  

Aparatul este considerat dispozitiv electronic ce poate fi îndepărtat conform 
Directivelor Europene și nu poate fi îndepărtat ca reziduu menajer. 

● Îndepărtați aparatul folosind modalitățile destinate acestui scop.  

● Respectați toate reglementările locale în vigoare aplicabile. 

● Îndepărtați bateriile consumate doar în punctele speciale de colectare. 

 

 

Instrucțiuni pentru înlocuirea bateriilor alcaline 

 

 

 
ATENȚIE 

Explozie cauzată de incendiu sau de scurt-circuit, chiar pentru baterii descărcate 

Risc de vătămare cauzat de părți în mișcare 

● Evitați contactul bateriilor cu apa. 
● Nu reîncărcați bateriile. 
● Nu deteriorați și nu dezasamblați bateriile. 
● Nu încălziți bateriile peste 85°C. 

 

 

 

 
ATENȚIE 

Pierderi de electrolit 

Arsuri severe 

● Manipulați bateriile deteriorate numai echipați cu mănuși de protecție corespunzătoare. 
● În caz de contact cu electrolitul, clătiți ochii imediat cu multă apă. Apoi consultați un 

medic. 

Țineți seama de următoarele aspecte: 

● Utilizați pentru înlocuire doar baterii de același tip și de la același fabricant. 

● Observați polaritățile (+/-). 

● Bateriile trebuie să fie noi și nedeteriorate. 

● Nu amestecați baterii noi cu baterii uzate. 

● Depozitați, transportați și îndepărtați bateriile în conformitate cu reglementările locale în 
vigoare. De asemenea, țineți seama de instrucțiunile fabricantului bateriilor. 

  

Date tehnice 
 

Alimentare 

Tensiune 3 V c.c. (2 x 1,5 V, baterii alcaline AA) 

Durată de viață pentru baterii >1 an (cu baterii alcaline AA) 
 

 

 
 

Intrări senzor intern 

Termistor 10 kΩ ± 1% la 25 °C 
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Ieșiri de comutare (Lx, L1, L2) 

Contacte releu Tensiune comutare Max. 250 V c.a. Min. 24 V c.a. 

Curent comutare Max. 5 A rezistiv, 2 A inductiv 

La 250 V c.a. Min. 8 mA 

Grad de izolare Între contacte releu 
și bobină  

3750 V c.a. 

Între contacte releu 
(același pol) 

1000 V c.a. 

 

 

 

 

 
ATENȚIE 

Nu există siguranță fuzibilă internă 

În toate situațiile este necesară protecția preliminară externă a circuitului de alimentare cu 
un întrerupător automat de cel mult 10 A, caracteristică C. 

 

 

Date funcționale 

Reglaj PID: 

Perioadă minimă 

Lungime minimă impuls 

Lent 

4 min 

12 min 

Rapid 

2 min 

6 min 

RDH100 

Domeniu alegere setpoint 

Setare de fabrică setpoint confort 

 

5…30 °C  

20 °C 

RDH100/SPL 

Domeniu alegere setpoint 

Setare de fabrică setpoint confort 

 

15…30 °C  

20 °C 

Rezoluție setări și 
valori afișate 

Setpoint 
temperatură 

0,5 °C 

Afișare tempera-
tură actuală 

0,5 °C 

 

 

 

Conexiuni electrice 

Terminale conectare (în placa de bază) 

Pentru fire solide 

Pentru fire lițate 

Terminale cu șurub 

2 x 1,5 mm2 

1 x 2,5 mm2 (min. 0,5 mm2 ) 
 

 

 

Condiții de mediu 

Funcționare  

Condiții climatice 

Temperatură 

Umiditate 

IEC 60721-3-3 

Clasă 3K5 

0…+40 °C 

<90% u.r. 

Transport 

Condiții climatice 

Temperatură 

Umiditate  

Condiții mecanice 

IEC 60721-3-2 

Clasă 2K3 

-25…+60 °C 

<95% u.r. 

Clasă 2M2 

Depozitare IEC 60721-3-1 
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Condiții de mediu 

Condiții climatice 

Temperatură 

Umiditate 

Clasă 1K3 

-10…+60 °C 

<90% u.r. 
 

 

 

Standarde, directive și aprobări 

Conformitate UE (CE) A6V101123363 *) 

Conformitate RCM  A6V11161600 *) 

Clasă de siguranță II conform EN 60730-1 

Grad de poluare 2 

Grad de protecție al carcasei IP20 

Compatibilitate cu mediul Declarația de mediu pentru produs 
(A6V101123358 *) conține date despre 
compatibilitatea cu mediul a construcției 
produsului și evaluări (conformitate RoHS, 
compoziția materialelor, ambalaj, beneficii 
pentru mediu, îndepărtare). 

 

 

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

Directive Eco design și etichetare 

 

 

Se aplică următoarele clasificări referitoare la încălzirea spațiilor, bazate pe 
Reglementările UE 813/2013 (directiva Eco design) și 811/2013 (directiva 
etichetare): 

Aplicație cu acționare 
pornit/oprit a ech. de încălzire 

Clasă I Valoare 1% 

Termostat de cameră PWM 
(TPI) pentru utilizare cu ieșire 
pornit/oprit a ech. de încălzire 

Clasă IV Valoare 2% 

 

 

 

Generalități 

Masă (inclusiv ambalajul) 350 g 

Culoare carcasă frontală Alb semnal, RAL9003 

Material carcasă ABS (protecție ecran LCD: PC) 
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Diagrama de conectare 

 
 

 

 

 

 

Lx - fază, 24...250 V c.a. 

Nx - nul, 24...250 V c.a. 

Lx, L2 – contact N.Î. (pentru vane N.D.) 

Lx, L1 – contact N.D. (pentru vane N.Î.) 

 

 

 

  

Exemple de aplicații 
 

 

 

Reglarea temperaturii din cameră cu control 
direct asupra unui cazan mural pe gaz.  

Reglarea temperaturii din cameră cu control 
direct asupra unui cazan de pardoseală pe 
gaz. 

 

 

Reglarea temperaturii din cameră cu control 
direct asupra unei pompe de încălzire (pre-
reglare printr-o vană de amestec manuală) 

 

F1 Termostat de lucru 

F2 Termostat de siguranță 

M1 Pompă de circulație 

N1 Termostat RDH100 

Y1 Vană cu 3 căi cu reglaj manual 

Y2 Electroventil 
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Dimensiuni 

[mm] 
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Istoric produs 
 

Index 
1) 

Data Modificări 

≥C Iunie 2018 ● Adăugare funcții noi pentru limitare temperatură min/max, 
comportament reglare selectabil și setări parametri. 

Z, A Martie 
2017 

Prima lansare. 

 

 

1) Indexul produsului poate fi găsit lângă data fabricației de pe spatele aparatului, în formatul  
“AALLX”. 
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