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         REV24RF..                                                 RCR10/868  
 

Set radio cu regulator de temperatură 
pentru cameră cu program săptămânal 
REV24RF../SET  

 
Alcătuit dintr-un regulator electronic de temperatură pentru cameră (cu emițător radio 
încorporat) și un receptor cu ieșiri pe releu 

  

  

 Regulator electronic de temperatură pentru cameră alimentat de la baterii, cu 
operare prietenoasă, afișaj ușor de citit și cu numere mari. 

 Regulator electronic în 2 puncte cu auto-învățare și răspuns PID (patentat). 
  Selecție regim de funcționare: 

 - regim săptămânal automat cu cel mult 3 faze de încălzire sau de răcire. 
 - Regim continuu confort. 
 - Regim continuu economic. 
 - Protecție la îngheț sau împotriva supraîncălzirii. 
 - Zi excepțională (24 de ore) cu cel mult 3 faze de încălzire sau de răcire. 

  Pot fi alese valori separate pentru setpoint temperatură în regimurile automat 
și zi excepțională, pentru fiecare fază de încălzire sau de răcire. 

  Control al zonei de încălzire. 
 Posibilitate de control al unui echipament de răcire. 
 Avantaj pentru lucrările de reamenajare, renovare și reconstrucție 

(unitate de cameră complet fără fire). 

Utilizare 

Reglarea temperaturii din cameră în: 
 Locuințe unifamiliale și de vacanță. 
 Apartamente și birouri. 
 Încăperi individuale și spații pentru birouri profesionale. 
 Spații cu destinație comercială. 

Controlul următoarelor echipamente: 

 Electroventile ale unui încălzitor de apă instantaneu. 
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 Electroventile ale unui arzător atmosferic pe gaz. 
 Arzătoare cu tiraj forțat pe gaz sau pe combustibil lichid. 
 Servomotoare electrotermice. 
 Pompe de circulație în sisteme de încălzire. 
 Încălzire directă electrică. 
 Ventilatoare ale radiatoarelor electrice. 
 Vane de zonă (normal deschisă sau normal închisă). 
 Echipament de condiționare aer și de răcire. 

Funcționare 

 Transmisie radio bidirecțională. 
 Reglaj PID cu durate de comutare cu auto-învățare sau selectabile. 
 Reglaj în 2 puncte. 
 Program săptămânal. 
 Regimuri de funcționare preselectate de 24 de ore. 
 Funcție de supracomandă. 
 Regim vacanță. 
 Regim protecție. 
 Funcție de protecție (protecție la îngheț sau la supraîncălzire). 
 Nivel informare pentru verificare setări. 
 Funcție reset. 
 Calibrare senzor. 
 Încălzire sau răcire. 
 Limitare de minim pentru valoare setpoint. 
 Pornire periodică pompă. 

Protecție împotriva blocării vanei. 
 Control a pornirii optimizate dimineața (P.1). 
 Sincronizare cu semnalul de ceas radio de la Frankfurt, Germania (REV24RFDC). 
 Supracomandă manuală a releului receptor. 

Tipuri 

Set radio alcătuit din: 
   - Regulator de temperatură pentru cameră REV24RF cu program săptămânal, 
     Bază și receptor RCR10/868 REV24RF/SET 
Set radio alcătuit din: 
   - Regulator de temperatură pentru cameră REV24RFDC cu program săptămânal, 
     Receptor pentru semnalul de ceas radio de la Frankfurt, Germania (DCF77), 
     Bază și receptor RCR10/868 REV24RFDC/SET 

Comandă 

Când comandați produsul, menționați descrierea și codul acestuia. 

Livrare 

Regulatorul electronic/emițătorul REV24RF.. se livrează cu baterii. 

Construcție mecanică 

Carcasă din plastic cu un afișaj ușor de citit și numere mari, elemente de operare ușor 
accesibile și bază detașabilă. Carcasa găzduiește placa de circuit electronic și 
comutatoarele DIP. Compartimentul ușor accesibil al bateriilor permite înlocuirea facilă a 
celor două baterii alcaline de 1,5 V tip AA. 

Baza permite fixarea regulatorului pe un perete. Suportul pentru masă livrat permite 
amplasarea regulatorului oriunde în încăpere. Suportul pentru masă poate fi montat 
manual fără ajutorul uneltelor. 

Regulatorul electronic de 
cameră și baza 

Baza și suportul pentru 
masă 
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Carcasă din plastic cu elemente de operare mari, capac și bloc de terminale ușor 
accesibil cu spațiu suficient pentru conectarea cablurilor. Poate fi montat și cablat cu 
ușurință pe cele mai răspândite doze de aparat sau direct pe un perete. Contactul 
comutator liber de potențial și antena de recepție sunt integrate în aparat. 

 
 

1
 

Afișaj 

 Înlocuiți bateriile  Ora 

 Alarmă  Temp. din cameră (măsurată) 

  Regim încălzire  
Linie de text în clar  
(max. 18 caractere) 

  Regim răcire 
0         4         8         12          16         20         24  

Interval de timp de 24 ore cu 
model de comutare și cursor 
care clipește  Zi a săptămânii (max. 3 car.) 

Info Info  

 

 

Bloc zi din săptămână 

Bloc zi de weekend 

Zi a săptămânii 

F
ă

ră
 s

e
le

cț
ie

 d
e

 li
m

b
ă
  Setpoint pt. regim confort 

 Setpoint pt. absență h Unitate de măsură pt. timp 

 Temperatura din cameră  
Regim absență/vacanță setat  

 
Setpoint pt. protecție la 
îngheț  Regim absență/vacanță activ 

 Setpoint pt. regim economic  Regim petrecere activ 

 Semnal ceas de la Frankfurt °C / °F 
Unitatea de măsură pentru 
temperatură °C sau °F 

 Data (zi - lună - an)  Pompă încălzire/răcire pornit 

 

Receptorul 

Afișaj și elemente de 
operare 
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Selector regim de funcționare 

 

Regim automat săptămânal cu cel mult trei faze de încălzire sau de răcire 
pe zi.  

 
Zi excepțională cu cel mult trei faze de încălzire sau de răcire. 

 
Regim continuu confort (= continuu temperatura de confort). 

 
Regim continuu economic (=continuu temperatura redusă). 

 
Regim protecție (protecție la îngheț sau la supraîncălzire). 

 

3
 

INFO 

 

Apăsând o dată butonul Info se luminează ecranul. Iluminarea se oprește 
automat după o scurtă perioadă de timp. 

Apăsând din nou butonul Info se activează afișajul de informare:  este 
aprins. Aparatul afișează întâi mesajele de eroare în ordine, urmate de 
informații importante (ex. programe de timp, etc.). 

 

4
 

Buton plus 

 Incrementează valori, stabilește ora sau face o selecție. 

 

5
 

Buton supracomandă / regim petrecere 

 

În timpul programului, acest buton vă permite să treceți rapid de la nivelul de 
temperatură actual la următorul și înapoi. 

Astfel, puteți trece rapid la regimul economic când părăsiți apartamentul 
pentru o scurtă perioadă de timp, economisind astfel energie. 

Afișajul indică schimbarea. Aceasta este valabilă până la următorul moment 
de comutare.  

                     Activarea regimului petrecere: apăsați butonul timp de 3 secunde. 

Regimul petrecere este disponibil doar din regimurile  și . În regim 
petrecere, reglarea se face la o temperatură liber aleasă pentru o perioadă 
de timp liber aleasă.  

În regim petrecere este afișat simbolul  împreună cu ora de sfârșit a 
regimului petrecere. 

 

6
 

Buton minus 

 Decrementează valori, stabilește ora sau face o selecție. 
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Cursor selectare program 

    

                 
 

 Ora 

 
zi– lună – an (câte 2 spații pentru zi, lună și an). 

 
Zi din săptămână, zile de weekend sau blocuri de zile individuale. 

 
1, 2, sau 3 faze de confort. 

 
Început 
Fază confort 1 

 

  
Început 
Fază confort 2 

 

  
Început 
Fază confort 3 

 
Setpoint  
Fază confort 1 

 
 

Setpoint  
Fază confort 2 

 
 

Setpoint  
Fază confort 3 

 
Sfârșit  
Fază confort 1 

 
 

Sfârșit 
Fază confort 2 

 
 

Sfârșit 
Fază confort 3 

 
Temperatura economică în programele de timp pentru regim automat și 
pentru zi excepțională.  

 Începutul perioadei de absență. 

 Setpoint temperatură în timpul absenței. 

 Sfârșitul perioadei de absență. 

RUN Poziționarea cursorului pe RUN permite închiderea capacului. 
 
 

Regimuri de funcționare 

Regulatorul oferă cele două programe de timp  și . 

Alegeți un moment de început și unul de sfârșit pentru fiecare fază de confort. 
Valoarea setpoint pentru temperatură poate fi liber aleasă pentru fiecare fază de 
confort. Între fazele de confort, regulatorul comută întotdeauna pe aceeași valoare 
setpoint liber aleasă pentru temperatura economică. 
 

 

 

Regulatorul oferă și cele 3 regimuri de funcționare încontinuu:  regim confort,  

 regim economic și   regim protecție la îngheț. 
 

Funcționare cu 
program de timp 

 
Exemplu cu 3 faze de  
încălzire 

Regimuri de 
funcționare încontinuu 
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Puteți alege liber valorile setpoint pentru regimurile de funcționare săptămânale și zilnice. 
Domeniul de alegere pentru toate valorile setpoint fără limitare 3…35 °C. 
Domeniul de alegere pentru toate valorile setpoint cu limitare 16…35 °C. 

 

 Setări de fabrică încălzire   Setări de fabrică răcire   

, , ,  20 °C 24 °C 

,  16 °C 28 °C 

 8 °C 35 °C 

 12 °C 30 °C 

 

Setări de fabrică: momente de comutare 

Faze de confort P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1.  07:00 23:00 fără fără fără fără 

2.  06:00 08:00 17:00 22:00 fără fără 

3.  06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 22:00 
 
 

Sunt disponibile trei modele diferite de comutare pentru a simplifica introducerea mo-
mentelor de comutare. Acestea pot fi atribuite ca blocuri pentru zilele corespunzătoare 
1…5 ale săptămânii și 6…7 ale sfârșitului de săptămână. Ca urmare, trebuie să adaptați 
o singură dată momentele de comutare și temperatura din cameră pentru fiecare bloc. 

 

Schemă comutare Blocuri 

 

 

 

Puteți introduce date și pentru zilele individuale  … . 
 
 

Puteți introduce începutul, temperatura dorită și sfârșitul vacanțelor. La începutul 
vacanțelor, regulatorul comută pe temperatura dorită pentru vacanță și revine la regimul 
de funcționare anterior la sfârșitul vacanțelor. 

În regim vacanță, este afișat simbolul  împreună cu sfârșitul regimului vacanță. 

Pentru a introduce setările, procedați după cum urmează: 

 
Mutați cursorul pe poziția 15 (început absență): apăsați  sau  pentru a 
alege data de început a vacanței. 

 
Mutați cursorul pe poziția 16 (temperatură în timpul absenței): apăsați  sau 

 pentru a alege temperatura dorită în timpul vacanței. 

 
Mutați cursorul pe poziția 17 (sfârșit absență):  apăsați  sau  pentru a 
alege data de sfârșit a vacanței. 

RUN 

Readuceți cursorul pe poziția RUN. Simbolul  este afișat în stânga simbolului 

. 

Apăsați , , ,  sau mutați cursorul pentru a termina prematur regimul 
vacanță. 

 

Valori setpoint 

Setări de fabrică 

 

Program săptămânal 

Introducerea vacanțelor 
sau a zilelor de absență  
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Caracteristici tehnice 

Comutatoarele DIP 

  Comut. DIP  ON  /   OFF 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10   

A 

Calibrare senzor Pornit           
Pornire periodică pompă 
și func. anti-blocare Pornit 

E 

Calibrare senzor Oprit           
Pornire periodică pompă 
și func. anti-blocare Oprit 

B 
Limitare setpoint 16…35 °C           Optimizare start: 1 h/°C 

F 
Limitare setpoint 3…35 °C           Optimizare start: ¼ h/°C 

C 
Afișare temperatură °F           Optimizare start: ½ h/°C 

Afișare temperatură °C           Optimizare start: Oprit 

D 

Auto-învățare PID            (Reg. funcț.: Răcire) 
G 

PID 6            (Reg. funcț.: Încălzire) 

PID12           Ceas intern 
H 

2 puncte             Ceas radio 

J 
Resetare comutatoare DIP       

ON

1 3 42

22
11

Z
3

2

5 6 7 8 9

 
După ce modificați poziția unuia sau a mai multor comutatoare DIP, trebuie să apăsați butonul de reset DIP.        
În caz contrar, setarea anterioară rămâne activă! 

J 

Setare de fabrică: Toate comutatoarele DIP pe poziția  OFF 

 
Dacă temperatura din cameră afișată nu corespunde temperaturii măsurate în cameră, 
senzorul de temperatură poate fi recalibrat. 
Puneți comutatorul DIP pe poziția ON și apăsați butonul de reset DIP:  
Este afișat simbolul CAL. Temperatura actuală măsurată clipește. 
Apăsați  sau  pentru recalibrare cu cel mult ± 5 °C.  
Puneți comutatorul DIP pe OFF și apăsați butonul de reset DIP pentru a salva setările.  
 
Limitarea de minim de 16 °C pentru setpoint previne transferul nedorit de căldură către 
spații învecinate în clădiri cu mai multe zone de încălzire. 
Comutator DIP pe poziția ON:   Limitare setpoint 16…35 °C. 
Comutator DIP pe poziția OFF: Limitare setpoint 3…35 °C (setare de fabrică). 
Apăsați butonul de reset DIP pentru a salva setările. 
 
Comutator DIP pe poziția ON:  Afișare temperatură în °F. 
Comutator DIP pe poziția OFF: Afișare temperatură în °C (setare de fabrică). 
Apăsați butonul de reset DIP pentru a salva setările. 
 
REV24… este un regulator în 2 puncte cu reglaj PID. Temperatura din cameră este 
reglată prin comutarea ciclică a unui dispozitiv de acționare. 

Comutatoarele 4 și 5 DIP pe poziția ON: auto-învățare PID  
 Reglaj adaptiv pentru toate aplicațiile. 
Comutatoarele 4 și 5 DIP pe poziția OFF:   PID 6 
 Sistem cu reglaj rapid pentru aplicații aflate  
 în locații cu fluctuații mari de temperatură. 
Comutator 4 DIP pe poziția OFF și 5 pe ON:   PID 12 
 Sistem cu reglaj normal pentru aplicații aflate 
  în locații cu fluctuații normale de temperatură. 
 

A Calibrare senzor:  
    Comutator 1 DIP 

B Limitare setpoint:  
    Comutator 2 DIP 

C Afișare temperatură în  
    °C sau °F:  
    Comutator 3 DIP 

D Comportament reglare:  
  Comutatoarele 4 și 5 DIP 



8 / 18 

Siemens Set radio pentru reglarea temperaturii din cameră REV24RF../SET CE1N2206ro 
Building Technologies  2018-11-07 

 
Comutator 4 DIP pe poziția OFF și 5 pe OFF: 2 puncte 
 Pentru sisteme de reglare complexe, reglare în 2 puncte cu 
 diferențial de comutare de 0,5 °C (setare de fabrică). 
Apăsați butonul de reset DIP pentru a salva setările. 
 
Aplicabilă doar în cazul controlul pompei de circulație sau al vanei de reglare! 
Această funcție protejează pompa sau vana în timpul perioadelor lungi de oprire 
împotriva posibilei blocări cauzate de depuneri. Pornirea periodică a pompei este activată 
la fiecare 24 de ore la 12 p.m. timp de trei minute (indicată prin afișarea simbolul ▲). 
Comutator DIP pe poziția ON:      Protecție pompă Pornit. 
Comutator DIP pe poziția OFF: Protecție pompă Oprit (setare de fabrică). 
Apăsați butonul de reset DIP pentru a salva setările. 
 
Optimizarea devansează momentul de pornire P.1 pentru a permite atingerea valorii 
setpoint la momentul dorit. Setarea depinde de sistemul controlat, respectiv de transferul 
termic (sistem de conducte, radiatoare), dinamica clădirii (masa clădirii, izolația) și de 
sursa de căldură (capacitate cazan, temperatura pe tur).  
Comutatoarele 7 și 8 DIP pe poziția ON:  1 h/°C Pentru sisteme lente. 
Comutator 7 DIP pe poziția ON și 8 pe OFF: ¼ h/°C Pentru sisteme rapide. 
Comutator 7 DIP pe poziția OFF și 8 pe ON: ½ h/°C Pentru sisteme medii. 
Comutatoarele 7 și 8 DIP pe poziția OFF:  Oprit, nici un efect (setare de fabrică). 
Apăsați butonul de reset DIP pentru a salva setările. 
 

 
 
Legendă: 
T Temperatură (°C) 
t Moment de pornire devansat (h) 
TRx Temperatura actuală din cameră 
Pon Moment de pornire optimizat. 
 
Regulatorul poate fi inițializat pentru aplicații de răcire prin comutatorul 9 DIP.  

Comutator 9 DIP pe poziția ON:        Răcire 
Comutator 9 DIP pe poziția OFF:      Încălzire (setare de fabrică). 
Apăsați butonul de reset DIP pentru a salva setările. 
 
Aplicabil doar pentru REV..DC (cu receptor DCF77 integrat pentru recepția semnalului de 
ceas de la Frankfurt, Germania)! 
Comutator DIP pe poziția ON: Ceasul funcționează pe baza semnalului generat intern. 

Comutator DIP pe poziția OFF:  Semnal de ceas DCF77 de la Frankfurt, Germania. 

Apăsați butonul de reset DIP pentru a salva setările. 
 

E Pornire periodică pompă 
   și funcție anti-blocare:  
    Comutator 6 DIP 

F Optimizare start:  
  Comutatoarele 7 și 8 DIP 

G Regim de funcționare   
    încălzire sau răcire:  
    Comutator 9 DIP 

H Ceas radio:  
    Comutator 10 DIP 
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La pornire, REV..DC se sincronizează automat cu semnalul de ceas DCF77 de la  
Frankfurt, Germania. Sincronizarea durează cel mult 10 minute. Sincronizarea 
repornește de fiecare dată când apăsați un buton sau mutați selectorul de programe de 
pe poziția RUN în timpul acestor 10 minute. Siemens recomandă să faceți setările 
necesare la pornire, să instalați REV..DC în locația dorită și apoi să nu mai acționați 
asupra REV..DC pentru următoarele 10 minute.  
În funcționare normală, REV..DC sincronizează ceasul radio zilnic la 3:10 a.m. 

Semnalul de ceas de la Frankfurt este modulat pe un semnal radio. Recepția acestui 
semnal radio depinde de distanța față de Frankfurt, de condițiile atmosferice și de locația 
în care este instalat REV..DC. Siemens nu poate garanta că REV..DC poate recepționa 
semnalul de ceas de la Frankfurt în orice moment și în orice locație. 
Simbolul ceas radio este dezactivat și este afișat un mesaj de eroare dacă ceasul nu s-a putut 
sincroniza timp de 7 zile consecutiv. Regulatorul va funcționa în acest caz cu ceasul intern.  
 
După ce modificați poziția unuia sau a mai multor comutatoare DIP, trebuie să apăsați 
butonul de reset al comutatoarelor DIP pentru a valida modificările făcute.  
În caz contrar, rămân active setările anterioare modificărilor! 
 

Acces la nivelul expert 

Puneți selectorul de program pe poziția RUN. Apăsați  și  simultan timp de 3 secunde, eliberați butoanele și în 

interval de 3 secunde apăsați simultan și mențineți apăsat  și  timp de 3 secunde, eliberați  și apăsați  timp 
de alte 3 secunde. Puteți accesa astfel setările avansate. Este afișat . 
Afișajul indică întâi alegerea limbii cu codul 00. Apăsați butoanele  sau  pentru a naviga prin setări. Confirmați o 

setare apăsând . 
Apăsați selectorul regimurilor de funcționare  pentru a părăsi setările de nivel expert. 

Listă de coduri 

 
Această setare nu are efect dacă ceasul radio este inactiv sau nu este disponibil.  
Semnalul de ceas de la Frankfurt este adaptat cu valoarea aleasă pentru codul 30 (fus 
orar) dacă ceasul radio este activ. 
Ceasul este modificat întotdeauna la ora 2 a.m. în duminica ce precede data setată dacă 
nu este disponibil ceasul radio sau dacă acesta este inactiv. Modificarea este adaptată 
cu valoarea aleasă pentru codul 30 (fus orar) dacă ceasul radio este activ. 
Ceasul este modificat întotdeauna la ora 3 a.m. în duminica ce precede data setată dacă 
nu este disponibil ceasul radio sau dacă acesta este inactiv. 

   Notă pentru 
   sinchronizare 

   Notă pentru 
   recepție 

   Lipsă recepție 

J Reset comutator DIP 
 

ON

1 3 42

2
2

11
Z

3
2

5 6 7 8 9

 

Bloc funcții Code Denumire Setare de fabrică Setare proprie 

Setări de bază 
00 Limba Engleză  

01 Calibrare senzor Off (oprit)  

02 Diferențial comutare 2 puncte 0,5 °C  

Optimizare 
ecran LCD  
 

10 Durată iluminare  10 secunde  

11 Strălucire fundal 0  

12 Contrast 0  

Setări ceas 
30 

Fus orar 
Deviația față de semnalul de ceas de la 
Frankfurt (CET) (vezi Nota 1) 

0 ore 
 

31 Început program oră de vară (vezi Nota 2) 31 martie (03-31)  

32 Sfârșit program oră de vară (vezi Nota 3) 31 octombrie (10-31)  

Notă 1: 

Notă 2: 

Notă 3: 
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Verificarea funcționării 

a) Verificați afișajul. Dacă nu funcționează, verificați bateriile și amplasarea lor corectă. 

b) În regim de funcționare “Confort continuu“ , citiți temperatura afișată. 

c) REV.. în regim încălzire: Alegeți o valoare setpoint pentru temperatură mai mare decât 
valoarea afișată pentru temperatura din cameră (vezi instrucțiunile de utilizare). 
REV.. în regim răcire: Alegeți o valoare setpoint pentru temperatură mai mică decât 
valoarea afișată pentru temperatura din cameră (vezi instrucțiunile de utilizare). 

d) Releul și dispozitivul de acționare trebuie să pornească după cel mult un minut. Este 
afișat simbolul ▲. Dacă nu este afișat: 
 Verificați dispozitivul de acționare și cablarea. 

 Este posibil ca în regimul de încălzire temperatura din cameră să fie mai mare decât 
valoarea setpoint pentru temperatură (respectiv mai mică în regimul de răcire). 

e) Alegeți valoarea setpoint pentru temperatură pe care o doriți în regimul de funcționare 
“Confort continuu“ . 

f) Alegeți regimul de funcționare dorit. 

Reset 

Setări definite de utilizator: 
 

,  și  simultan timp de 3 secunde:  
Astfel resetați toate valorile pentru temperatură și programe de timp ale selectorului de 
programe la valorile implicite (vezi și "Setări de fabrică" în instrucțiunile de utilizare). 
Setările din categoria expert rămân neschimbate. 
Ceasul pornește cu valorile 12 p.m. și 01-01-08 (01 ianuarie 2008). 
La reset, toate segmentele afișajului clipesc și pot fi astfel verificate. 
 
Toate setările definite de utilizator plus setările expert: 

Apăsați butonul reset DIP 

ON

1 3 42

22
1

1Z
32

5 6 7 8 9

,  și  simultan timp de 5 secunde: 
După reset, sunt încărcate toate setările de fabrică. Aceasta se aplică selectorului de 
programe cât și setărilor din categoria expert. 
 
Apăsați simultan butoanele "Test” și "Learn" de pe spatele REV24RF.. timp de 1 secundă. 
Astfel se șterg toate datele salvate de la receptoarele listate ca defecte în regimul Info. 
După acest reset, REV24RF.. arată că toate receptoarele defecte au fost șterse. 
 
Apăsați simultan butoanele "Test” și "Learn" de pe spatele REV24RF.. timp de 5 secunde. 
Astfel se șterg toate datele salvate de la toate receptoarele. 
După acest reset, REV24RF.. arată că nici un receptor nu mai este conectat la regulator. 
 
Deschideți capacul RCR10/886. Apăsați simultan butoanele "Learn" și supracomandă de pe 
fața RCR10/868 timp de 4 secunde. Astfel se șterg toate datele salvate de la regulator. 
LED_1 clipește roșu. Acesta indică faptul că nici un regulator nu este conectat la receptor.  
 

Regulatorul de cameră 
REV24RF..: 
date reglare temperatură 

Regulatorul de cameră 
REV24RF..: 
date de la receptoare 
defecte 

Regulatorul de cameră 
REV24RF..: 
date de la toate 
receptoarele 

Receptorul RCR10/868: 
date de la regulatorul de 
cameră  
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Proiectare 

 Amplasați regulatorul în camera principală ținând seama de următoarele aspecte 
(montaj pe perete sau amplasare liberă folosind suportul). 

 Distanța până la receptor să nu depășească 20 de metri sau 2 etaje. 
 Alegeți locul de instalare astfel încât senzorul să poată determina temperatura aerului 

din cameră cât mai precis cu putință fără să fie afectată de radiația solară directă sau 
alte surse de încălzire sau de răcire (circa1,5 metri înălțime pentru montaj pe perete).  

 Alegeți locația potrivită pentru o transmisie fără interferențe. Țineți seama de 
următoarele aspecte: 
 Nu montați pe suprafețe metalice. 
 Nu montați lângă cabluri electrice sau aparate TV, PC, cu microunde, etc. 
 Nu montați lângă structuri metalice mari sau elemente de construcție cu rețele 

metalice fine cum sunt sticla specială sau betonul special.  
 Folosiți comutatoarele DIP pentru a adapta comportamentul de control. 
 Recalibrați senzorul de temperatură (vezi "Calibrare senzor") dacă temperatura din 

cameră afișată nu corespunde valorii măsurate a temperaturii din cameră. 
 
 Montați soclul regulatorului REV24RF.. în locul dorit. 
 Vezi și  "Note de montaj și punere în funcțiune”. 
 Fixați întâi soclul și apoi glisați regulatorul în soclu de sus în jos. Puteți monta soclul pe 

dozele de aparat uzuale disponibile în comerț sau direct pe perete.  
 La montajul pe un perete, asigurați-vă că lăsați suficient spațiu deasupra aparatului 

pentru a permite cu ușurință scoaterea și repunerea aparatului în soclu. 

min. 
10 cm

2
26

1Z
03

 
 
 Vezi instrucțiunile de instalare imprimate pe suport. 
 Amplasați REV24RF.. în locul dorit. 

. 

 
 Instalați receptorul cât mai aproape posibil de echipamentul controlat. 
 Alegeți locația potrivită pentru o transmisie fără interferențe. Țineți seama de 

următoarele aspecte: 
 Nu montați într-un tablou de automatizare sau de forță. 
 Nu montați pe suprafețe metalice. 
 Nu montați lângă cabluri electrice sau aparate TV, PC, cu microunde, etc. 
 Nu montați lângă structuri metalice mari sau elemente de construcție cu rețele 

metalice fine cum sunt sticla specială sau betonul special.  
 Asigurați-vă că locația este uscată și protejată împotriva stropirii cu apă. 
 Puteți monta aparatul pe dozele de aparat uzuale disponibile în comerț sau direct pe 

perete.  

Regulatorul de cameră 
REV24RF..: 

Montarea regulatorului 
de cameră REV24RF..  
pe un perete 

Suport pentru 
REV24RF.. 

Receptorul RCR10/868: 
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 Asigurați-vă că receptorul nu este alimentat în timpul cablării! 
Reconectați aparatul doar după ce montajul este complet finalizat. 

 În timpul instalării, fixați și cablați întâi partea din spate fără capac (L/N = rețea 230 V 
c.a., LX/L1 = consumator). Glisați capacul de sus în jos și asigurați-l cu un șurub în 
partea superioară a carcasei.  

 Pentru informații detaliate, vezi instrucțiunile de instalare livrate împreună cu aparatul.  
 Respectați toate reglementările locale referitoare la instalațiile electrice.  
 

Atenție! 
Nu există protecție internă a circuitului de alimentare către consumatorii externi. 
Există riscul de incendiu și rănire cauzate de scurt-circuite! 
 Adaptați secțiunile cablurilor la valoarea nominală a echipamentului de protecție la 

supracurent instalat conform reglementărilor locale. 
 Circuitul de alimentare de la rețeaua de 230 V c.a. trebuie echipat cu un întrerupător 

automat cu un curent nominal nu mai mare de 10 A. 

Punere în funcțiune 

 Regulatorul și receptorul sunt conectate din fabrică în RF/SET. Drept urmare, nu este 
necesar să conectați manual cele două aparate.  
Oricum, puteți conecta și manual regulatorul cu receptorul dacă este necesar.  
Vezi punctul "7. Conectare manuală REV24RF.. și RCR10/868“. 

 

 Îndepărtați panglicile negre; aparatul începe să funcționeze imediat ce îndepărtați 
panglicile negre de la contactele bateriilor. Alegeți limba dorită cu  sau .  

Confirmați cu . 
 

 Dacă se poate, montați receptorul temporar (folosind bandă dublu adezivă) pentru a 
identifica cea mai bună amplasare pentru recepția RF. Pentru aceasta, cablați complet 
RCR10/868 și închideți capacul frontal. 

 Vezi punctul "4 Test legătură radio / Identificare locație recepție optimă RF “. 
 
a) Porniți RCR10/868 

b) Apăsați butonul Test de pe spatele REV24RF.. și amplasați aparatul în locul cu cea 
mai bună recepție RF. Testați legătura radio dintre regulator și toate receptoarele 
conectate.  Pe RCR10/868, LED_2 clipește rapid. 
Testul se încheie automat după 10 minute Sau îl puteți opri manual apăsând unul 
dintre următoarele butoane: ,  sau . 

c) REV24RF.. arată calitatea legăturii radio cu receptorul conectat RCR10/868. Dacă 
sunt conectate mai multe receptoare la același REV24RF.., afișajul se schimbă la 
fiecare 10 secunde de la RCR 01 la RCR 02, etc.. 

    
 
Alegeți receptorul cu  sau . Receptorul selectat este testat continuu 1 minut. 

d) REV24RF..: Cu cât este mai vizibilă bara de sub cifrele 0…9, cu atât este mai bună 
legătura radio. Dacă bara este sub cifra 0, legătura radio nu este garantată. În acest 
caz, mutați regulatorul de cameră în altă locație și scurtați distanța dintre REV24RF.. 
și RCR10/868. 
Repetați testul până obțineți o calitate cel puțin suficientă. 

    
Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună 

Montarea și instalarea 
receptorului RCR10/868 

 

1.  REV24RF../SET 

2.  Pornire 
 REV24RF..  

3. Montaj temporar al 
 RCR10/868  

4. Test legătură radio / 
Identificare locație 
recepție optimă RF 

 
 

     
             LED_1     LED_2 
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e) RCR10/868: LED_1 indică de asemenea calitatea legăturii radio: 
  Roșu   =   Legătură radio insuficientă sau absentă 
  Portocaliu =   Bună 
  Verde  =   Foarte bună 
f) Dacă legătura radio este insuficientă, scurtați distanța dintre REV24RF.. și 

RCR10/868. 
Repetați testul până obțineți o calitate cel puțin suficientă. 

 
a) Întrerupeți alimentarea. 
b) Marcați locul unde este situat RCR10/868. 
c) Slăbiți cablurile după necesități. 
d) Montați receptorul în locul marcat, cablați complet și închideți carcasa. 
e) Porniți alimentarea. 
f) Receptorul nu necesită operare după punerea în funcțiune. 
 
Apăsați butonul supracomandă  de pe receptor pentru a acționa manual releul. LED_1 

clipește. Supracomanda este activă pentru cel puțin 15 minute. Apăsați din nou  
pentru a anula supracomanda manuală. 
Dacă regulatorul transmite o telegramă de control în timpul acestor 15 minute, telegrama 
este ignorată și este executată numai după cele 15 minute. Această funcție permite 
testarea echipamentului conectat la receptor. 
După expirarea supracomenzii manuale, RCR10/868 execută imediat fiecare telegramă 
de control primită. 

În caz de eroare (ex. baterii consumate), regulatorul nu mai trimite telegrame de control. 

Apăsați butonul supracomandă  de pe receptor pentru o funcționare permanentă a 
echipamentului conectat. Această funcție vă permite să folosiți sistemul de încălzire în 
eventualitatea în care regulatorul electronic este oprit. 
Când regulatorul reia funcționarea (ex. după înlocuirea bateriilor), telegramele sale de 
control trec peste supracomanda manuală. Sincronizarea durează cel mult 130 minute. 

 

Receptorul livrat cu REV24RF../SET este conectat din fabrică la regulator. 

Conectați manual RCR10/868 cu REV24RF.. : 

a) Pe RCR10/868 apăsați butonul “Learn“ timp de circa 4 secunde: LED_2 albastru 
clipește încet, regimul învățare este activ. 

b) Apăsați și butonul "Learn" de pe REV24RF.. în interval de 20 de minute: REV24RF.. 
fie confirmă că receptorul (RCR 01, RCR02, etc.) este conectat, fie că a eșuat. 
Indicații pe RCR10/868: când conectarea a reușit, LED_2 albastru clipește repede 
scurt, iar  LED_1 trece din roșu în verde. Dacă a eșuat conectarea, regimul învățare 
rămâne activ: LED_2 albastru clipește încet. 

c) Puteți conecta cel mult 15 receptoare la 1 regulator de cameră. Pentru identificarea 
unică a fiecărui receptor, REV24RF.. alocă un număr fiecărui RCR10/868 conectat. 
REV afișează apoi acest număr după un proces de conectare reușit. 

 

 Simbolul de eroare  de pe REV24RF.. poate indica o problemă radio la unul dintre 
receptoarele conectate. Verificați mesajul de eroare cu .  
Verificați receptorul dacă este necesar. 

 LED_1 este roșu când RCR10/868 primește telegrame slabe, distorsionate sau nu 
primește nimic timp de circa 65 minute. Verificați mesajele de eroare pe REV24RF.. . 

 Atâta timp cât RCR10/868 primește corect telegramele de control, receptorul 
funcționează normal. Dacă o telegram de control nu este recepționată corect, releul 
rămâne în poziția anterioară. 
Imediat ce RCR10/868 primește din nou o telegramă de control de la REV24RF.., 
receptorul revine la funcționarea normală. 

 Releul întrerupe circuitul dacă RCR10/868 nu primește telegrame de control de la 
REV24RF… sau primește una incorectă, oprind aparatul conectat. LED_1 este roșu. 
Imediat ce RCR10/868 primește din nou o telegramă de control corectă de la 
REV24RF.., receptorul revine la funcționarea normală. 

 În caz de întrerupere a alimentării RCR10/868, releul întrerupe circuitul. 
Acesta este un regulator electronic de clasă software A destinat a fi utilizat la un grad 
normal de poluare. 

5. Finalizare montaj 
 RCR10/868 

6. RCR10/868 
Supracomandă 
manuală releu 

7. Conectare manuală  
 REV24RF.. și  
 RCR10/868 

 
              LED_1   LED_2 
LEARN 

Note 
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Îndepărtare 

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

 Îndepărtați aparatul folosind modalitățile destinate acestui scop.  

 Respectați toate reglementările locale în vigoare aplicabile. 

 Aruncați bateriile consumate în locurile de colectare dedicate. 

 

 

 ATENȚIE 
Risc de explozie cauzat de incendiu sau scurt-circuit, chiar la bateriile consumate  

Risc de răniri de la părți în mișcare 

● Nu permiteți ca bateriile să ajungă în contact cu apa. 
● Nu încărcați bateriile. 
● Nu deteriorați și nu distrugeți bateriile. 
● Nu permiteți încălzirea bateriilor peste 85 °C. 

  

 

 ATENȚIE 
Scurgeri de electrolit 

Arsuri chimice 

● Manipulați bateriile deteriorate numai folosind mănuși de protecție adecvate. 
● Dacă electrolitul vine în contact cu ochii, spălați imediat ochii cu multă apă. Apoi 

consultați un medic. 
  
Observați următoarele: 
 Înlocuiți bateriile consumate numai cu baterii de același tip și de la același producător. 
 Observați polaritatea bateriilor (+/-). 
 Bateriile trebuie să fie noi și să nu prezinte urme de deteriorare. 
 Nu amestecați baterii noi cu baterii uzate. 
 Depozitați, transportați și îndepărtați bateriile în conformitate cu reglementările și legislația locale.  

Țineți seama și de informațiile furnizate de producătorul bateriilor.  
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Date tehnice pentru regulatorul electronic de temperatură din cameră REV24RF.. 

Alimentare 
Baterii (alcaline AA) 
Durată de viață  
Păstrare ceas la schimbarea bateriilor 
(restul datelor rămân în EEPROM) 

3 V c.c. 
2 x 1,5 V 
cca. 2 ani  
max. 1 min 

Clasă de protecție II conform EN 60730-1 
Element senzitiv 

Domeniu de măsurare 
Constanta de timp 

NTC 10 k 1 % la 25 °C 
0…50 °C 
max. 10 min 

Domenii setare setpoint 
Toate setările de temperatură 

 
3…35 °C 

Rezoluție pentru setări și afișări 
Valori setpoint 
Momente comutare 
Măsurătoare valoare actuală 
Afișare valoare actuală 
Afișate oră 

 
0,2 °C 
10 min 
0,1 °C 
0,2 °C 
1 min 

Conformitate UE (CE) 
Conformitate RCM 

CE1T2206X1 *) 

CE1T2206en_C1*) 

Bazate pe reglementările UE 813/2013 (directiva Eco design) și 811/2013 (directiva 

Etichetare) pentru aparate de încălzire spații, se aplică următoarele clasificări: 
- Aplicație cu funcționare pornit/oprit  

a aparatului de încălzire 
- Termostat de cameră PMW (TPI), 

pt. folosire cu aparate de încălzire 
pornit/oprit 

Clasă I        valoare 1% 
 
Clasă IV      valoare 2% 

Grad de protecție IP20 
Funcționare 

Condiții climatice 
Temperatură 
Umiditate 

 
3K3 conform IEC 60721-3-3 
5...40 °C 
< 85 % u.r. 

Depozitare și transport 
Condiții climatice 
Temperatură 
Umiditate 

Condiții mecanice 

 
2K3 conform IEC 60721-3-2 
-25...+70 °C 
< 93 % u.r. 
2M2 conform IEC 60721-3-2 

Fără ambalaj 
REV24RF.. 
REV24RF../SET 

 
0,29 kg 
0,45 kg 

Carcasă alb semnal RAL 9003 

Soclu gri RAL 7038 
Carcasă cu soclu 94 x 134,5 x 30 mm 

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

Date generale 
 

Standarde 

Siguranță produs 
Condiții de mediu 

Masă 
 

Culori 
 

Dimensiuni 
 

Directive Eco design și 
Etichetare 
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Date tehnice pentru receptor RCR10/868 

Tensiune alimentare 
Consum 

230 V c.a.+10/15 %  
< 10 VA 

Frecvență 45 – 65 Hz 
Capacitate comutare releu 

Tensiune 
Curent 

 
24...250 V c.a. 
0,2…16 (2) A 

Fără siguranță fuzibilă internă 
În toate situațiile este necesară protecția circuitului extern de alimentare cu energie 
electrică printr-un întrerupător automat de cel mult 16 A / caracteristică C. 

Clasă protecție II conform EN 60730-1 
Conformitate UE (CE) CE1T22061X1 *) 

Grad de protecție IP20 
Funcționare 

Condiții climatice 
Temperatură 
Umiditate 

 
Clasă 3K3 conform IEC 60721-3-3 
0...+45 °C 
<85 % u.r. 

Depozitare și transport 
Condiții climatice 
Temperatură 
Umiditate 

Condiții mecanice 

 
Clasă 2K3 conform IEC 60721-3-2 
25...+70 °C 
<93 % u.r. 
Clasă 2M2 conform IEC 60721-3-2 

Fără ambalaj  
RCR10/868 
REV24RF../SET 

 
0,16 kg 
0,45 kg 

Carcasă, partea din față 
Carcasă, partea din spate 

alb semnal RAL 9003 
gri RAL 7038 

Carcasă cu soclu 88 x 114 x 31,5 mm 

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

Diagrama de conectare pentru receptor RCR10/868: 

 

max.16 A

Lx

L1

Y1
M1

N2

Nx

L

N L2

22
55

A
01

A
C

 2
3

0
 V

A
C

 2
4.

..2
5

0
 V

Lx

NxN

L

max.16 A

 

 
 
L 

 
 
Fază, 230 V c.a. 

N Nul 230 V c.a. 
Lx Fază, 24...250 V c.a. 
L1 Contact N.D.,  

24...250 V c.a. / 16 (2) A 

L2 Contact N.Î., 
24...250 V c.a. / 16 (2) A 

M1 Pompă de circulație 

N2 Receptor RCR10/868 

Y1 Dispozitiv acționare 

Date generale 
 

 

Standarde 

Siguranță produs 

Condiții de mediu 

Masă 
 

Culori 

Dimensiuni 
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Exemple de aplicații 

T

T

F1

F2

N2

M1
Y2

22
55

S
0

1

N1T

 

F1F2

N2

M1
Y2

22
55

S
02

T T

TN1

 

Încălzitor de apă instantaneu            Arzător atmosferic pe gaz 

N1

Y4
2

2
5

5S
0

3

Y3

N2

T

N4

T
N3

      

T N1

22
55

S
0

5

E1

N2

 

Vană de zonă      Echipament de răcire 

Y1

22
52

S
04

M1

N2TN1

 

Pompă de circulație cu pre-reglare prin vană de amestec manuală 

E1 Echipament de răcire 

F1 Termostat de limitare cu reset termic 

F2 Termostat de limitare cu reset manual 
M1 Pompă de circulație 

N1 Regulator electronic de temperatură pentru cameră (emițător) REV24RF.. 
N2 Receptor RCR10/868 

N3 Regulator electronic de temperatură pentru cameră (emițător) REV24RF.. 
N4 Receptor RCR10/868 

Y1 Vană de reglare cu 3 căi cu reglaj manual 
Y2 Electroventil 
Y3 Vană de reglare cu 3 căi cu servomotor 
Y4 Vană de reglare cu 2 căi cu servomotor 
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Dimensiuni 

Regulator electronic de temperatură pentru camera (emițător) REV24RF.. 
 

 
 

Receptor RCR10/868 
 

 
 

 


