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 Synco™700  

 Unitate centrală de control RMB795B
 pentru regulatoare de cameră și termostate de cameră  

  
  

 10 grupuri independente de camere 
 Regulator electronic liber programabil, pentru adaptare optimă la tipurile 

relevante de aplicații 
 Extensii modulare 
 Operară ghidată de meniuri prin consolă operator separată (tip plug-in sau 

detașată) 
 Conexiune la magistrala KNX pentru informații de operare și de proces  

Utilizare 

Unitatea centrală de control RMB795B asigură funcționarea centralizată a grupuri-
lor de camere folosind regulatoare de temperatură pentru cameră cu program de 
timp, calendar și program pentru zile speciale modificabile, preselecții pentru valori 
setpoint și funcții de evoluție, precum și culegerea și transmiterea semnalelor de 
cerere către partea primară. Unitatea centrală de control RMB795B este operată 
printr-o consolă operator tip plug-in sau detașată. 
Împreună cu regulatoarele de cameră RXB și termostatele de cameră 
RDG/RDF/RDU, sunt disponibile următoarele funcții suplimentare: achiziția valorii 
celei mai mari/mici a temperaturii și supervizarea echipamentelor.  
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Funcții 

 Program de timp anual cu comutare automată vară/iarnă. 
 
 Pot fi configurate până la 10 grupuri individuale de camere pentru fiecare 

RMB795B. 
 Un grup de camere comandă regulatoare de temperatură de cameră cu ace-

leași: 
 regimuri de funcționare pentru cameră 
 valori setpoint pentru cameră 
 modificări ale valorilor setpoint (compensare vară/iarnă) 
 regimuri de funcționare de urgență. 

 Fiecare grup de camere are propriul program de timp săptămânal (6 puncte de 
comutare pe zi); datele programului de timp pot fi copiate. 

 Fiecare grup de camere cu propriul calendar (16 perioade programabile) poate 
acționa de asemenea asupra mai multor programe de timp sau grupuri de ca-
mere. 

 
Unitatea de control poate primi cereri de încălzire/răcire de la oricare dintre regula-
toarele de temperatură KNX din camere. Din aceste semnale se calculează o ce-
rere totală care este transmisă oricăruia dintre regulatoarele primare KNX. Regula-
toarele primare fără comunicație pot fi de asemenea controlate printr-un semnal 
0…10 V și/sau printr-un releu. 
 
6 intrări universale pentru: 
 Semnale analogice de intrare pasive sau active ale variabilelor măsurate (°C, %, 

g/kg, kJ/kg, W/m2, bar, mbar, m/s, Pa, și ppm).  
 Semnale digitale de intrare (contacte libere de potențial) 
 Semnalele de intrare pot fi primite de pe sau transmise pe magistrala de date. 
 
Contori/numărători de impulsuri (doar pentru afișare, nu pentru facturare). 
Sunt disponibili patru contori pentru achiziția datelor de consum. 
Sunt procesate impulsurile de la contorii de gaz, apă fierbinte, apă rece și energie 
electrică.   
Unități de măsură: (Wh, kWh, MWh, kJ, MJ, GJ, ml, l, m3, unități de încălzire, BTU, 
fără unitate de măsură). 

Afișarea datelor de evoluție 
Sunt disponibile 4 canale independente pentru înregistrarea evoluției valorilor mă-
surate în timp. 
Suplimentar față de intrările locale ale aparatului, temperaturile din cameră și exte-
rioară pot fi de asemenea înregistrate de pe magistrala de date KNX. 
 
Pot fi configurate liber 10 funcții logice pentru a procesa variabile multiple conec-
tate logic de pe intrările universale.  
 Funcții logice configurabile. 
 Întârziere reglabilă la pornire și la oprire și durată minimă de funcționare la por-

nire și la oprire.  
 Comutator funcționare (auto, oprit, pornit), configurabil pentru control manual. 
 
 Indicare defect cu LED roșu, validare cu buton. Pot fi configurate două ieșiri pe 

releu ca relee defect și zece intrări universale ca intrări de stare defect. 
 Dacă regulatoarele de temperatură de cameră sunt folosite cu sisteme de 

încălzire/răcire cu 2 țevi, unitatea centrală de control RMB795B notifică 
regulatoarele de temperatură de cameră despre comutarea ”încălzire/răcire” 
printr-un semnal digital sau printr-un semnal transmis prin magistrala de date.  

Program de timp 

Grupuri de camere 

Cerere de încălzire și 
de răcire 

Intrări universale 

Achiziție de date 

Funcții logice 

Funcții de comutare și 
de monitorizare 
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 Intrări și ieșiri suplimentare pentru extinderea funcționalității unității centrale de 
control RMB795B (ex. mesaje de stare de defect, etc.). 

 Pot fi extinse folosind un modul universal RMZ785 și două module universale 
RMZ787. 

 
 Sincronizarea ceasului. 
 Utilizarea și retransmiterea semnalului de temperatură exterioară. 
 Transmiterea sau recepționarea programului orar anual (ceas, ziua săptămânii, 

data, comutare vară/iarnă) spre/de la alt echipament. 
 Transmiterea semnalelor de intrare și de ieșire prin magistrala de date.  
 Recepționarea semnalelor de intrare de pe magistrala de date.  
 
 Simulare temperatură exterioară. 
 Test de cablare. 
 Arhivare date. 
 Afișare valori setpoint, valori actuale. 
 
 

Funcții suplimentare cu RXB și RDG/RDF/RDU (KNX LTE mode) 

Pot fi definite între 1 și 3 camere individuale alese special drept camere de refe-
rință folosite pentru calculul funcției ”Răcire nocturnă”. Temperaturile din camerele 
de referință pot fi afișate pentru fiecare grup de camere. 
 
Cea mai mare și cea mai mică temperatură din cameră pot fi afișate pentru fiecare 
grup de camere. Se obține astfel o imagine a distribuției temperaturilor într-un grup 
de camere.  
 
Funcția "Operare RXB" citește și scrie diferite puncte de date RXB. Acestea sunt 
valori selectate ca numărul camerei, valori actuale, valori setpoint, regimuri de 
funcționare și cereri curente de căldură și răcire. Punctele de date afișate depind 
de tipul de regulator de cameră și de aplicația sa. 
 
 Oprire la alarmă de incendiu: în caz de urgență, regulatoarele de cameră sau 

termostatele alocate unui grup de camere pot fi oprite prin 1 semnal de intrare.  
 Extracție fum: un grup de camere poate fi trecut în regim ”Extracție fum” prin 1 

sau 2 semnale de intrare. 
 Supravegherea aparatelor verifică regulatoarele de cameră sau termostatele de 

cameră conectate pentru fiecare grup de camere și detectează defectarea unuia 
sau a mai multor aparate. 

 
 Unitatea de cameră QAW740 poate fi alocată unui grup de camere. 
 Indicarea mesajelor de stare de defect de la alte aparate pe magistrala de date.  
 Mesaje de stare de defect comune de la toate aparatele pe magistrala de date 

către un releu pentru stare de defect. 
 
 

Funcții cu module    
universale 

Funcții pentru           
magistrala de date 

Funcții de service și de 
funcționare 

Camere de referință 

Cea mai mare/mică 
temperatură în cameră  

Operarea regulatorului 
de cameră RXB  

Funcții de comutare și 
de monitorizare 

Funcții pentru magis-
trala de date 
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Tipuri 

Tip 
SSN 

Intrări universale Ieșiri poziționare  
0...10 V c.c. 

Ieșiri comutare 

RMB795B-1 
S55370-C162 

6 2 4 

 
Meniurile sunt disponibile în următoarele limbi: 

Engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, olandeză, daneză, fin-
landeză, norvegiană, suedeză, poloneză, cehă, maghiară, rusă, slovacă, bulgară, 
greacă, română, slovenă, sârbă, croată, turcă, chineză. 
 
Începând cu versiunea software 3.00, toate limbile sunt incluse în același tip. 
 

Denumire Tip Fișa tehnică 

Consolă operator (tip plug-in) RMZ790 N3111 

Consolă operator (detașată)  RMZ791 N3112 

Consolă operator pentru magistrală date RMZ792 N3113 

Trusă service OCI700.1 N5655 
Interfață service + pachet software OCI702 

+ ACS790 
A6V10438951 

N5649 
Server web OZW772… N5701 
   
Modul universal cu intrări universale RMZ785 N3146 
Modul universal cu 4 intrări universale și 4 ieșiri pe 
releu 

RMZ787 N3146 

Conector pt. montaj distanțat module de extensie RMZ780 N3138 

 
 

Comandă și livrare 

Când comandați produsul, menționați cantitatea, descrierea și codul acestuia;   
Exemplu: 1 buc. Unitate centrală de control RMB795B-1 .  
Aparatele și componentele listate la "Accesorii" trebuie comandate separat. 
 

Combinații de echipamente 

Combinațiile de echipamente posibile sunt disponibile în HIT. 
 

Documentație produs 

Tip documentație Nr. document 
Descrierea gamei de produse: Synco™ 700 CE1N3110en 

Documentație de bază, descrierea detaliată a tuturor funcțiilor CE1P3122en 

Instrucțiuni de instalare: RMB795B, RMS705B, RMU7..B CE1G3151xx 
Fișa tehnică pentru magistrala de date KNX CE1N3127en 
Puncte de date KNX S-mode Synco CE1Y3110en 
Documentație de bază: Comunicație prin magistrala de date KNX CE1P3127en 

Unitate centrală de con-
trol 

Alegerea limbilor 

Notă 

Accesorii 

Console operator și 
de service 

 
Module de extensie 
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Descriere tehnică 

Unitatea centrală de control RMB795B cu ajutorul consolei operator RMZ790 sau 
RMZ791 permite libera configurare a aplicațiilor. 
Pentru operarea funcțiilor, consultați Documentația de bază CE1P3122en. 
 
 

Construcție mecanică 

Aparatul este alcătuit dintr-o carcasă și un soclu cu terminale. Soclul cu terminale 
are două nivele de terminale și elemente de conectare (electrice și mecanice) pen-
tru un modul de extensie. Carcasa cu plăcile de circuit imprimat se introduce în so-
clul cu terminale.  
Aparatul poate fi montat pe o șină DIN (EN 60 715-TH35-7.5) sau direct pe un pe-
rete. 
Operarea se face printr-o consolă operator fie de tip plug-in, fie detașată (vezi   
secțiunea "Accesorii"). 

31
21

Z
1

4

1 2 3

4 5 6 7 8 5 109

11

11  

1   Conector pentru interfața de service (cuplă RJ45) 
2 Conector pentru consola operator cu capac detașabil 
3 LED "FUNCȚIONARE" pentru indicarea stării de funcționare a aparatului: 
 LED luminează: Prezență tensiune, nici un defect în aplicație și la echipamente periferice 
 LED nu luminează: Lipsă tensiune sau utilizare incorectă / echipamente periferice 
4 Buton " " cu LED (roșu) pentru indicarea stărilor de defect și pentru validarea acestora:  
 LED clipește: Mesaj stare de defect, pregătit pentru validare  
 LED luminează: Mesaj stare de defect prezent dar fără a fi resetat 
 LED nu luminează: Nici un mesaj stare de defect 
 Apăsare buton: Validare defect sau reset. 
5 Deschideri pentru consola operator tip plug-in RMZ790 
6 Buton programare "Prog": Buton de învățare pentru comutare între regim normal și regim 

adresare, pentru alocarea adresei fizice a aparatului (necesită o unealtă) 
7 LED programare "Prog" pentru indicarea regimului normal (LED nu luminează) sau regim 

adresare (LED luminează) pentru alocarea adresei fizice a aparatului. 
8 Element de montaj pentru fixarea aparatului pe o șină DIN 
9   Element de fixare pentru bridă cablu 
10  Elemente de conectare electrică și mecanică pentru modulele de extensie 
11 Reazem pentru capac terminale 

Elemente de operare, 
afișare și conectare 

Legendă 



6 / 12 

Siemens Central control unit RMB795B CE1N3122ro 
Building Technologies  2018-03-15 

Note de proiectare 

 Este necesară o tensiune de 24 V c.a. pentru alimentarea aparatului. Trebuie 
respectate cerințele SELV/PELV (Safety Extra Low-Voltage / Protective Extra 
Low-Voltage). 

 Trebuie folosite transformatoare cu izolație dublă conform EN 60742 sau        
EN 61558-2-6; acestea trebuie să fie destinate utilizării încontinuu. 

 Siguranțele, comutatoarele, cablarea și împământarea trebuie să respecte regle-
mentările locale pentru instalațiile electrice. 

 Cablurile senzorilor nu trebuie pozate în paralel cu cablurile de alimentare pen-
tru ventilatoare, servomotoare, pompe, etc. 

 Aparatul permite utilizarea unui modul de extensie RMZ785 și a două module de 
extensie RMZ787. 

 
Note de montaj și de instalare 

 Unitatea centrală și modulele de extensie sunt destinate pentru: 
 Montaj în tablouri de automatizare standard conform DIN 43880. 
 Montaj pe un perete folosind șină DIN (EN 50022-35×7,5). 
 Montaj pe un perete folosind 2 șuruburi de fixare. 
 Montaj pe ușa tabloului de automatizare. 

 Nu este permis montajul în spații umede. Trebuie respectate condițiile de mediu 
permise. 

 Dacă regulatorul nu poate fi operat în interiorul tabloului de automatizare, poate fi 
folosită consola operator detașată RMZ791 în locul celei tip plug-in RMZ790. 

 Înainte de montarea regulatorului, alimentarea sistemului trebuie întreruptă. 
 Carcasa regulatorului nu trebuie scoasă de pe soclul cu terminale!  
 Dacă se folosesc module de extensie, trebuie conectate în dreapta regulatorului 

în ordinea corectă și în conformitate cu configurația internă. 
  Modulele de extensie nu necesită cablare între ele sau de la module la regula-

tor. Conexiunile electrice sunt făcute automat la atașarea modulelor. Dacă nu 
este posibil să se așeze toate modulele necesare unul lângă celălalt, primul din-
tre modulele detașate trebuie conectat la modulul anterior sau la regulator folo-
sind conectorii RMZ780. În acest caz, lungimea maximă a cablurilor este de 10m 

 Toate terminalele pentru joasă tensiune (senzori, magistrala de date) sunt am-
plasați în partea de sus a aparatului, iar cele pentru tensiunea de la rețea (servo-
motoare și pompe) în partea de jos.  

 Fiecare terminal (terminal cu arc) poate găzdui doar un fir solid sau un fir lițat. 
Pentru conectarea cablurilor, izolația trebuie îndepărtată pe 7 - 8 mm. Pentru a 
introduce și a scoate cablurile din terminalele cu arc este necesară o șurubelniță 
mărimea 0 sau 1.  

 Fixarea cablurilor se poate face cu ajutorul elementelor de fixare pentru bride. 
 Regulatorul este livrat împreună cu instrucțiunile de instalare și cu instrucțiunile 

de operare. 
 
Nu există protecție internă pentru circuitele de alimentare ale consumatorilor 
externi. 
Risc de incendiu și de rănire cauzate de scurt-circuite! 
Adaptați secțiunile cablurilor la valorile nominale ale echipamentelor de protecție la 
supracurent instalate conform reglementărilor locale. 

 

 Atenție! 

31
4

4Z
03

Kleinspannungsseite

Netzspannungsseite  
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Punere în funcțiune 

 Configurația și parametrii aplicației programate pot fi modificate pe teren folosind 
consola operator RMZ790 sau RMZ791 sau, folosind o trusă de service, online 
sau offline, de către personal instruit și autorizat care are drepturile de acces.  

 În timpul procesului de punere în funcțiune, aplicația rămâne dezactivată iar ieși-
rile sunt în stare oprit. În această perioadă nici un semnal de proces sau de 
alarmă nu este trimis pe magistrala de date. 

 La terminarea configurării, regulatorul va fi repornit automat. 
 La părăsirea paginilor de punere în funcțiune, echipamentele periferice (inclusiv 

modulele de extensie) conectate la intrările universale vor fi verificate și identifi-
cate automat. Dacă, mai târziu, un echipament periferic lipsește, va fi generat un 
mesaj de stare de defect. 

 Consola operator poate fi decuplată și cuplată în timpul funcționării regulatorului.  
 Modificările cerute de condițiile specifice ale aplicației trebuie notate și documen-

tele relevante trebuie păstrate în tabloul de automatizare. 
 Procedura de urmat la pornirea aplicației pentru prima oară este descrisă în in-

strucțiunile de instalare. 
 
 

Note generale 

Unitatea centrală de control RMB795B nu necesită întreținere (nu se înlocuiesc ba-
terii, nu există siguranțe). Carcasa se poate șterge doar cu o țesătură uscată. 
 
Unitatea centrală de control nu poate fi reparată pe teren. 
 

 

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

●   Îndepărtați aparatul folosind modalitățile destinate acestui scop.  

●   Respectați toate reglementările locale în vigoare aplicabile. 

 

Întreținere 

Reparare 

Îndepărtare  
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Date tehnice 

Tensiune de alimentare 
Joasă tensiune SELV / PELV conform cerințelor pentru sigu-
ranță izolație transformator extern (funcționare permanentă, 
max. 320 VA) 

24 V c.a. 20 % (SELV) 
HD 384 
 
EN 60742 / EN 61558-2-6 

Frecvență 50/60 Hz 
Consum (exclusiv module) Max. 12 VA 
Protecție circuit de alimentare extern siguranță fuzibilă de max. 10 A (lentă)      

sau  
întrerupător automat de max. 13 A, 
caracteristică B, C, D conform           
EN 60898           
sau  
sursă de alimentare cu limitare de     
curent la 10 A 

Remanență ceas 48 ore tipic, min. 12 ore 
Număr vezi "Tipuri" 
Senzori 

Pasivi 
 
Activi 

 
LG-Ni 1000, T1, Pt 1000 
2x LG-Ni 1000 (mediere)  
0...10 V c.c. 

Sesizare contact 
Tensiune 
Curent 

 
15 V c.c. 
5 mA 

Cerințe pentru contacte de stare 
Cuplare semnal 
Tip de contact 
Grad de izolare față de tensiunea de rețea 

 
liber de potențial 
contact menținut 
3750 V c.a conform EN 60730 

Cerințe pentru contacte de impuls 
Cuplare semnal 
Tip de contact 
Transmisie mecanică (contact reed) 
 Frecvență maximă impuls 
 Lungime minimă impuls 
Transmisie electronică  
 Frecvență maximă impuls 
 Lungime minimă impuls 
Grad de izolare față de tensiunea de rețea 

cabluri ecranate recomandate 
liber de potențial 
contact impuls 
 
25 Hz 
20 ms (cu max. 10 ms lungime interval) 
 
100 Hz 
5 ms 
3750 V c.a. conform EN 60730 

Rezistență admisibilă  
Contacte închise 
Contacte deschise 

 
max. 200  
min. 50 k 

Număr de ieșiri de poziționare și de comutare vezi "Tipuri" 
Tensiune ieșire 0...10 V c.c. 
Curent ieșire 1 mA 
Sarcină maximă scurt-circuit continuu 
Protecție circuit alimentare extern vezi secțiunea Alimentare 
Contacte releu 

Curent comutare 
 
Sarcină c.a. 
 la 250 V 
 la 19 V 
Curent pornire 

 
max. 250 V c.a.  
min. 19 V c.a. 
max. 4 A rez., 3 A ind. (cos φ = 0.6) 
min. 5 mA 
min. 20 mA 
max. 10 A (1 s). 

Durată de viață contacte la 250 V c.a. 
la 0,1 A rez. 
la 0,5 A rez. 
 
la 4 A rez. 
 
Factor reducere la ind. (cos φ = 0,6). 

Valori orientative: 
2 x 107 cicluri 
4 x 106 cicluri (N. D.) 
2 x 106 cicluri (comutare) 
3 x 105 cicluri (N.D.) 
1 x 105 cicluri (comutare) 
0,85 

Grad izolare 
între contacte releu și electronică sistem (izolare               
ranforsată) 
între contactele de releu învecinate (izolare operațională) 
Q1Q2   
între grupuri de relee (izolare ranforsată) 
(Q1, Q2)  Q3  Q5 

 
 
3750 V c.a. conform EN 60730-1 
  
1250 V c.a. conform EN 60730-1 
 
3750 V c.a. conform EN 60730-1 

Tensiune 24 V c.a. 
Curent max. 4 A 
Protecție circuit alimentare extern vezi secțiunea Alimentare 

Alimentare (G, G0) 

Date funcționale 
Intrări universale 
Intrări valori măsurate (X…) 

Intrări de stare (X...) 

Ieșiri 
Ieșiri de poziționare Y... 

 Ieșiri de comutare 
230 V c.a. (Q1x...Q5x) 

Alimentare echipamente        
externe (G1) 
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Magistrala de date KNX 
Tip de interfață 
Număr încărcare magistrală 
Sursă alimentare magistrală, poate fi oprită 
Întrerupere alimentare de scurtă durată 
 conform EN 61000-4-11 

 
KNX TP1 
2,5 
25 mA 
 
100 ms cu un modul de extensie 

Magistrală extensie 
Specificație conector 
Număr de cicluri de conectare 

 
4 contacte SELV/PELV 
max. 10 

Conector pentru trusa de service cuplă RJ45 
Pentru semnale pasive de măsurare și poziționare 

Tip de semnal 
 LG-Ni 1000, T1 
 Pt1000 
 Sesizare contact (contacte de stare și de impuls) 

(erorile de măsurare pot fi corectate 
în meniul ”Setări/Intrări”) 
max. 300 m 
max. 300 m 
max. 300 m 

Pentru semnale de măsurare și de control 0…10 V c.c. vezi fișa tehnică a aparatului care ge-
nerează semnalul 

Pentru magistrala de date KNX 
Tip de cablu 

max. 700 m 
bifilar, ne-ecranat, perechi torsadate 

Pentru ieșiri de comutare (Q1x…Q5x) max. 300 m 
Terminale de conectare 

Fir solid 
Fir lițat fără capăt de fir 
Fir lițat cu capăt de fir 

terminale cu arc 
Ø 0,6 mm ... 2.5 mm2 
0,25 ... 2,5 mm2 
0,25 ... 1,5 mm2 

Conectare magistrală de date KNX firele nu sunt interschimbabile 
Grad de protecție al carcasei conform IEC 60 529 IP 20 (montată) 
Clasă de siguranță conform EN 60 730 Echipament potrivit pentru utilizare în 

clasa II de echipamente 

Funcționare conform 
Condiții climatice 

Temperatură (carcasa cu circuit electronic) 
Umiditate 

Condiții mecanice 
 

IEC 60721-3-3 
Clasă 3K5 
0...50 °C 
5...95% u.r. (fără condensare) 
Clasă 3M2 

Transport conform 
Condiții climatice 

Temperatură 
Umiditate 

Condiții mecanice 
 

IEC 60721-3-2 
Clasă 2K3 
25...70 °C 
<95% u.r.  
Clasă 2M2 

Regim de funcționare, echipamente automatizare Tip1B 

Grad de contaminare, mediul controlat 2 

Clasă software A 

Supratensiune 4000 V 
Temperatura pentru testul de presiune al carcasei 125 °C 

Soclu cu terminale policarbonat, RAL 7035 (gri deschis) 

Carcasă regulator policarbonat, RAL 7035 (gri deschis) 

Ambalaj carton ondulat 
Standard produs EN 60730-1. 

Automatizări electronice pentru uz 
domestic și similar 

Standard familie de produse EN 50491-3. 

Cerințe generale pentru sisteme elec-
tronice case și clădiri (HBES) și sis-
teme de Building Automation and 
Control (BACS). 

Compatibilitate electromagnetică Pentru medii rezidențiale, comerciale 
și industriale. 

Compatibilitate cu mediul Declarația de mediu pentru produs 
CE1E3110en02 *) conține date des-
pre compatibilitatea cu mediul a con-
strucției produsului și evaluări (con-
formitate RoHS, compoziția materia-
lelor, ambalaj, beneficii pentru mediu, 
îndepărtare). 

Conformitate UE (CE) CE1T3110xx *) 
Conformitate RCM CE1T3110en_C1 *) 
Conformitate EAC Conformitate Eurasia 

Exclusiv ambalajul 0,490 kg 
*) Documentele pot fi descărcate de pe http://siemens.com/bt/download. 

 

Interfețe 

Lungimi permise cabluri 

Conexiuni electrice 

Date protecție 

Condiții de mediu 

Clasificări conform EN 60730 

Materiale și culori 

Standarde, directive și     
aprobări 

Masă 
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Diagrame de conectare 

G X2 M G1 X3 M X4 M G1 X5 M X6 M G1 Q33 Q53

Q34 Q54

MX1

G0 G1 Y1 G0 G1 Y2 G0 CE CE

3
12

1G
0

1

Q12 Q14

Q11 Q23

Q24

 
 
G, G0 Tensiune alimentare 24 V c.a. 
G1 Tensiune de ieșire 24 V c.a. pentru alimentare echipament activ, extern 
M Nul de măsurare pentru intrare de semnal 
G0 Nul sistem pentru ieșire de semnal 
X1...X6 Intrări universale de semnal pentru  
 LG-Ni 1000, 2x LG-Ni 1000 (mediere), T1, Pt 1000, DC 0...10 V,  
 impuls, sesizare contact (liber de potențial) 
Y1...Y2 Control al ieșirilor de stare, analogic 0...10 V c.c. 
Q... Ieșiri pe releu libere de potențial pentru 24...230 V c.a.. 
CE Magistrala de date KNX, pozitiv 
CE Magistrala de date KNX, negativ 

 
Fiecare terminal (tip ”spring cage”) poate găzdui numai un fir solid sau un fir lițat.  
Terminalele duble sunt interconectate intern. 
 
Exemple: 
 
Diagrama de conectare 1: Secțiune de măsurare cu senzor pasiv 

 

Pentru protecția circuitului de alimentare extern, consultați specificațiile din  
capitolul Date tehnice. 
 
Diagrama de conectare 2: Secțiune de măsurare cu senzor activ 

 

Pentru protecția circuitului de alimentare extern, consultați specificațiile din  
capitolul Date tehnice. 
 
 

Diagrame interne 

Legendă 

Notă 

Diagrame de conectare 

Conexiuni pe partea de 
măsurare 
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Diagrama de conectare 3: Senzori cu utilizări multiple (B1, N2) și semnal de ieșire 
al regimului de funcționare rezultat de la un grup de camere la alte echipamente 
(N3) – Pentru configurația internă necesară, consultați Documentația de bază 
CE1P3122en –, "Intrare digitală" (S6). 
 

 
 

Pentru protecția circuitului de alimentare extern, consultați specificațiile din  
capitolul Date tehnice. 
 
 
N1 Unitate centrală de control RMB795B B1 Senzor de temperatură pentru tubulatură  
      QAM21.20… 
N2 Regulator universal RLU220  B3 Senzor de temperatură pentru tubulatură 

QAM2161.040 
N3 Regulator universal RLU232  S6 Comutare regim de funcționare încălzire/ 

răcire, manual  

 
 

Dimensiuni 
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Dimensiuni în mm 

 
  

Conexiuni pe partea de 
control și monitorizare 

 

Legendă pentru diagra-
mele de conectare 1 - 3  
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