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 Synco™ 700  

 Consolă operator  RMZ791
  

Consolă operator destinată regulatoarelor electronice, unității centrale de control 
şi dispozitivului de comutare şi monitorizare din gama Synco™ 700. 
 

Utilizare 

Consola operator RMZ791 a fost creată pentru a fi utilizată împreună cu următoarele 
regulatoare electronice, unităţi centrale de control şi dispozitive de monitorizare: 
 Regulatoare electronice pentru încălzire RMH7…, RMK7… 
 Regulatoare electronice universale RMU7… 
 Unitatea centrală de control RMB795… 
 Dispozitivul de comutare şi de monitorizare RMS705… 
Aceste echipamente nu dispun de o facilitate proprie de operare. 
 

Funcţii 

Consola operator este utilizată pentru a face toate setările necesare regulatorului şi 
pentru a afişa toate informaţiile necesare de la regulator. Toate valorile introduse prin 
consolă sunt transmise regulatorului unde sunt procesate şi stocate; consola nu sto-
chează date. Informaţiile solicitate de către utilizator sunt generate de către regulator şi 
sunt transmise către consolă pentru a fi afişate. 
 

Comandă şi livrare 

Când comandaţi produsul, indicaţi cantitatea, denumirea şi codul.  
Împreună cu consola operator se livrează cablul de conectare şi un set de şuruburi.  



2/5 

Siemens Consolă operator RMZ791 CE1N3112ro 
Building Technologies  2018-03-15 

Documentaţia aferentă produsului 

Descriere document Cod comandă 

Instrucţiuni de operare: Regulator pentru încălzire RMH760…,  
Regulator pentru cascadă de cazane RMK770… 

74 319 0346 0* 

Instrucţiuni de operare: Regulatoare universale RMU7…  74 319 0350 0* 

Instrucţiuni de operare: Unitate centrală de control RMB795... 74 319 0462 0* 

Instrucţiuni de operare: Dispozitiv de comutare şi monitorizare 
RMS705… 

74 319 0503 0* 

Instrucţiuni de montaj 74 319 0339 0 

Descriere gamă de produse: Synco™ 700 CE1S3110en 

Declaraţia de mediu CE1E3110en04 
* În limbile germană, engleză, franceză şi olandeză 

 

Construcţie mecanică 

Consola operator este realizată în construcţie detaşabilă. 
Este alcătuită din placa de montaj, carcasa cu LCD, elemente de operare frontale şi 
cupla cu 10 contacte. Conexiunea electrică la regulator se face prin intermediul cablului 
de conectare livrat împreună cu consola operator. Alimentarea consolei operator se 
face prin cablul de conectare. Acesta iese din consolă prin partea de jos sau prin spate. 
 
Sunt disponibile două variante de montare a consolei operator:  
 Pe un panou, de exemplu pe uşa tabloului de automatizare 
 Într-o decupare a panoului; pentru fixarea plăcii de montaj sunt livrate 4 bride 
Dacă se montează  consola operator într-o decupare a panoului, regulatorul poate fi 
fixat direct pe spate cu ajutorul unei şine DIN. Pentru a asigura poziţionarea corectă a 
şinei DIN, pe placa de montaj există un marcaj corespunzător. 
 

Din punct de vedere software, toate setările şi valorile citite sunt aranjate ca puncte de 
date ale unui meniu arborescent. Folosind elementele de operare, poate fi selectat, 
afişat sau modificat fiecare punct de date. Toate meniurile sunt afişate cu text în clar.  
Regulatorul are mai multe limbi preprogramate; la punerea în funcţiune a regulatorului 
se alege limba dorită. Regulatorul este livrat împreună cu instrucţiunile de utilizare; 
acestea sunt tipărite în toate limbile stocate în regulatorul electronic. 

 

3

4

2

5

1

31
12

Z
08

 
1 Afişaj 
2 Buton INFO 
3 Buton alege-şi-apasă OK 
4 Buton ESC  
5 Buton alarmă cu LED integrat  
 

 
Când este activat un element de operare, iluminarea de fundal a ecranului va fi pornită 
automat. Dacă nu este operată timp de 30 de minute, iluminarea de fundal se va opri 
de la sine şi va fi afişat ecranul de start. 

 

Concept de bază 

Opţiuni de montaj 

Elemente de operare 
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 RMH760  

 <Information  
  

OK
 

 
 Main menu >  Ecran de start 

 

 Main menu  

 DHW time switch…  
 DHW…  
 Holidays / special days…  

 Time of day / Date…  Meniu principal, selectarea unui parametru 

 

 Entry 1  

 Start:  ––.––.–– ––.–– 
 End:  ––.––.–– ––.–– 
 Reason: Holidays 
 Cancel entry  Fereastră pop-up, setarea unei valori numerice 

 

 > Main menu> Heating circuit 2  
  

[Breakpoint 1] Flow temperature: Imagine ajutătoare cu explicaţii despre punctul 
de date selectat    

 

La livrare sunt incluse următoarele accesorii: 
 1 cablu de conectare de 3 m  
 1 set de şuruburi (4×ST 2,9×13 mm) 

Note de montaj 

Amplasarea potrivită este cea frontală (panou frontal sau panou de comandă). 
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min. 105 mm 

44...65 mm

 

Consola operator este monată pe panoul frontal; regulatorul 
electronic este montat în interiorul tabloului de automatizare. 
Pentru introducerea cablului de conectare, panoul frontal 
trebuie să aibă un orificiu de circa 30 mm diametru. 
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Consola operator este montată într-o decupare a tabloului 
de automatizare (pentru dimensiunile decupării vezi capitolul 

“Dimensiuni”). 
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Consola operator este montată într-o decupare a tabloului 
de automatizare; regulatorul electronic este montat pe 
spatele uşii tabloului de automatizare. 

 

Înainte de a fixa placa de montaj pe panou, conectaţi cupla cablului de conectare la 
cupla plăcii de montaj. După fixarea pe panou, carcasa consolei poate fi clipsată pe 

placa de montaj. 
Consola operator este llivrată împreună cu instrucţiunile de montaj. 

Exemple de afişaj 

Accesorii 

 Metode de montaj 
 

Fixare 

10.11 
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Note de punere în funcţiune 

Consola operator nu necesită punere în funcţiune. Este pregătită pentru utilizare 
imediat ce regulatorul electronic este alimentat cu energie electrică. 
 

Îndepărare 

Produsul face parte din categoria Dispozitive electrice și electronice conform 
Directivei europene în vigoare și nu poate fi îndepărtat ca deșeu menajer. 

 Îndepărtați produsul prin metodele adecvate acestui scop. 
 Respectați toate legile și reglementările locale în vigoare. 

 

Date tehnice 

Grade de protecţie  
Carcasă IP 20 conform EN 60 529 
Clasă de siguranţă III conform EN 60 730 

Standard produs EN 60730-1 
Automatizări electrice pentru uz domestic și simi-
lar 

Standard familie produs EN 50491-x 
Cerințe generale pentru Home and Building Elec-
tronic Systems (HBES) și Building Automation and 
Control Systems (BACS) 

Compatibilitate electromagnetică Pentru mediu rezidențial, commercial și industrial  
Conformitate EU (CE) CE1T3110xx *) 
Conformitate RCM CE1T3110en_C1  *) 
Conformitate EAC Conformitate eurasiatică 
Compatibilitate cu mediul 

Declaraţia de mediu a produsului CE1E3110en04*) conţine date despre compatibili-
tatea cu mediul a construcţiei produsului şi alte date (conformitate RoHS, compoziţie 
materiale, ambalaj, beneficii pentru mediu, reciclare) 

Afișaj  
Suprafață activă 82×42 mm 
Rezoluție 128×64 pixeli 

Carcasă  
Culoare RAL 7035 (gri deschis) 
Material Policarbonat 

Cablu conectare  
Construcţie mecanică 10 fire cu două cuple de 10 contacte la capete 
Lungime 3 m 

Masă inclusiv cablul de conectare şi  
ambalajul 0,345 kg 
 
*)  Documentele pot fi descărcate de pe http://siemens.com/bt/download. 
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Dimensiuni 

Consola operator 
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Decupaj panou (cu regulator 
electronic montat în spate) 
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RMH760, RMU7...

 Dimensiuni în mm
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