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Controlul diferenței de temperatură 
 
Înlocuitor pentru RSA24 
Destinat utilizării în aplicații de încălzire, ventilație și condiționare aer sau alte tipuri de aplicații pentru asigurarea 
încălzirii sau preparării a.c.c. în clădiri, cum ar fi: 
 Aplicație de acumulare de căldură, cu 1 sau mai multe vase de acumulare 
 Aplicație cu vase de acumulare pentru temperatură înaltă sau joasă  
 Aplicație de acumulare de căldură cu diferite tipuri de surse de căldură, precum cazan, încălzire electrică sau 

pompă de căldură 
 Aplicație de acumulare de căldură solară (aplicația prezentă) 
 Încălzirea piscinei cu panouri solare  
 Prioritate aer proaspăt – aer recirculat în aplicații de ventilație 
 Activare operațională a aplicației sau a secțiunilor aplicației în funcție de diferența de temperatură, de exemplu a  

cazanelor  
  
     
 

 
Diagrama aplicației  

 
 

 
Diagrame  
funcționale  

Control al diferenței de  
temperatură 

    

 

     

 

 
 SET MAX  Setpoint diferență de temperatură             T  Temperatură  

SEQ XP  Bandă de proporționalitate             Yctl   Ieșire de comandă  
         
 

 
Descrierea  
funcțiilor  

Funcții de bază    Opțiuni 

Regulatorul universal (N1) compară diferența celor 2 
temperaturi, măsurate de senzorul de temperatură al 
panoului (B6) și senzorul de temperatură a.c.c. (B3), 
cu valoarea setpoint. Dacă există o deviație, regulato-
rul va activa / dezactiva pompa de încărcare (M3). 
Când aplicația este oprită, pompa de încărcare este 
dezactivată. 
Este presetată o întârziere de 1 minut a opririi pompei 
de încărcare. 

  Limitare de maxim a temperaturii cazanului. 
Senzorul de temperatură a.c.c. (B3) este folosit ca 
senzor de limitare. Dacă valoarea limită (SEQ SET = 
70 °C presetată) este depășită, funcția normală de re-
glare va fi anulată de funcția de limitare cu reglaj P, 
asigurând astfel menținerea valorii limită. 
 
Limitare de minim a temperaturii de încărcare. 
Poate fi setată pe regulator o temperatură minimă de 
încărcare, pentru a asigura încărcarea numai atunci 
când panoul solar a acumulat suficientă căldură. 
Senzorul de temperatură al panoului (B6) este folosit 
ca senzor de limitare. Pompa de încărcare (M3) este 
dezactivată când temperatura scade sub valoarea li-
mită (LOCK S4). Aceasta rămâne dezactivată până 
când este atinsă din nou temperatura cerută pentru 
panoul solar. 
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Listă echipamente Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

N1  Regulator universal, 1 buclă de reglare, 2 ieșiri pe releu N3101  RLU202  1  

B3  Senzor de temperatură pe cablu PVC, 2 m, LG-Ni1000  N1831  QAP22  1  

B6  Senzor de temperatură pe cablu pentru aplicații cu tempe-
raturi înalte (180°C)  

N1833  QAP21.2  1   

 
 
Variante  Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

B3a  Senzor de temperatură pe cablu / de imersie, LG-Ni1000/ 
DC 0...10 V/ Pt1000/ T1  

  QAP2.. / 
QAE21..  

1  

B6a  Senzor de temperatură de imersie Ø 4 mm cu cablu și  
fiting  

N1790  QAE26.9..  1  

B6b  Senzor de temperatură de contact LG-Ni1000/ Pt1000/ T1    QAD..  1   

 
 
Diagramă de            
conectare 

 
 

 
 M3  Pompă de încărcare      

         
 

 
Setări parametri Parametru Setare Funcție Observații  

 

  
 Cale: ... > COMMIS > APPL ID  

Tip de bază  U09  Alegere aplicație  SA0001 LU0 HQ   
 

  
  
  
 Cale: ... > COMMIS > CONF > CTLOOP 1  

SEQLIM  X2  Atribuie senzorul de temperatură 
a.c.c. funcției de limitare  

Dacă este necesar, poate fi activată 
aici limitarea de maxim a temperatu-
rii a.c.c. 

 

  
  
  
 Cale: ... > COMMIS > CONF > X1  

Etichetă  OUTS  Atribuie senzorul de temperatură pa-
nou solar funcției de limitare 

Dacă este necesar, poate fi activată 
aici limitarea de minim a temperatu-
rii de încărcare 

 

  
  
  



 

Fișa tehnică a aplicației SA0001 LU0 HQ 

 
Aplicație cu panouri solare 

Synco™ 200 RLU202 

Tip de bază U09 
 

3-3 

Informațiile tehnice din acest document pot să nu fie actualizate și sunt supuse modificărilor. Desenele au doar 
un rol ilustrativ. Siemens nu este responsabilă pentru conținut sau orice alte modificări făcute manual. 

 01.01.2009 
CE1A3101ro096 

 

 Cale: ... > COMMIS > PARA > CTLOOP 1  
SEQ SET  70 °C  Setare parametru de control Limitarea de maxim a temperaturii 

a.c.c. este presetată la 70 °C. Va-
loarea poate fi modificată la nevoie.  

LOCK S4  40 °C  Setare parametru de control Dacă este activată limitarea de mi-
nim a temperaturii de încărcare, 
este recomandată alegerea unei se-
tări de 40 °C. Valoarea poate fi mo-
dificată la nevoie. 

 

  
  
 
Inginerie   Unele setări sunt specifice aplicației și este posibil să trebuiască modificate după punerea în funcțiune inițială a 

regulatorului 
 Diagrama de conectare nu arată toate interblocările aplicației, ci doar pe acelea conectate direct la regulator sau 

la echipamentele asociate 
 

 
Diagrama de configurare 
RLU202 Tip de bază U09 (SA0001 LU0 HQ)  
 

U  
 
 


