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 Încălzire și răcire 
 Control pornit/oprit al servomotoarelor pentru încălzire și răcire 
 Control automat sau manual al vitezei ventilatorului cu 1 sau cu 3 viteze 
 Comutare încălzire / răcire automată sau manuală  
 Intrări multifuncționale pentru contact card acces, senzor extern, etc. 
 Parametri ajustabili de punere în funcțiune și de control 
 Ecran LCD iluminat pe fundal 
 Comunicație prin magistrala KNX (doar RDF600KN, RDF301, RDF301.50)  
 RDF600... destinate dozelor CEE rotunde, cu un diametru minim de 60 mm și adâncime minimă de 40 mm 
 RDF3…  destinate dozelor rectangulare îngropate cu distanța de 60,3 mm între găurile de fixare  
 
Variante pentru termostatul de cameră 
 RDF301(ca RDF600KN, pentru doze pătrate) ●  RDF300 (de sine stătător, fără iluminare pe fundal) 
 RDF301.50 (butoane pentru grupuri de ●  RDF600, RDF300.02 (de sine stătător, cu ilum. pe fundal) 
    comutare KNX) ●  RDF600T (de sine stătător, cu program de timp) 
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Diagrame funcționale 
(servomotoare vane 
pornit/oprit)  

Exemplu: regim încălzire și răcire (P01 = 04)   
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 T Temperatura din cameră  SDH Bandă de proporționalitate "Încălzire" (P30) 

w Setpoint temperatură cameră   SDC Bandă de proporționalitate "Răcire" (P31) 
Y Semnal ieșire  wD Diferențial setpoint (P34) 
Y1 Vană încălzire  Xdz Zonă neutră (P33) 
Y2 Vană răcire    
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Diagrame funcționale 
(ventilator) 

Control ventilator cu control în 2 puncte vane 
(pornit/oprit) 
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 T[°C] Temperatura din cameră  XpH Bandă de proporționalitate "Încălzire" (P30) 

w Setpoint temperatură cameră  XpC Bandă de proporționalitate "Răcire" (P31) 

Q1 Viteza 1 ventilator  Xdz Zonă neutră (P33) 

Q2 Viteza 2 ventilator  SDH Diferențial comutare "Încălzire" (P30) 

Q3  Viteza 3 ventilator  SDC Diferențial comutare "Răcire" (P31) 

Y Comandă control "Vană"  XpHFan Domeniu comutare pt vent." Încălzire " * 

YH  Cerere control "Încălzire"  XpCFan Domeniu comutare pt. vent "Răcire" * 

YC  Cerere control "Răcire"   

   * XpHFan / XpCFan sunt funcție de XpH / XpC : 
 

SDH / SDC [K] 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 >4,5 

XpHFan / XpCFan [K] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 
Descrierea funcțiilor Când selectați "Ventiloconvector cu 4 țevi" (prin comutatoarele DIP sau prin software), sunt disponibile funcțiile 

următoare. 
Pentru detalii studiați documentația de bază (P3171 pt. RDF600KN, RDF301... ; P3076 pt. RDF6..., RDF3...) 

 
 Sequence   Regimuri funcționare cameră 

 Reglaj P / PI (Parametrul P35)   Regimuri Confort, Economic și Protecție 
  Control al servomotoarelor termice sau electrice 

pentru vane (pornit/oprit) 
 Încălzire și răcire (P01 = 4, setare de fabrică) 

  Schimbarea regimului de funcționare prin 
comutator de pe termostat, contact de fereastră 
sau prin magistrala de date  

  Comutare manuală încălzire / răcire (P01 = 2)   
  Comutare automată încălzire / răcire (P01 = 3)  Intrări multifuncționale, intrare digitală 
    Senzor de temperatură pentru cameră 
 Control ventilator   Senzor de temperatură pentru aerul extras 
  1…3 viteze, automat   Senzor de comutare încălzire / răcire 
  Control viteză manual pe termostatul de cameră   Comutator regim de funcționare (contact fereastră) 
  Control ventilator în zona neutră (P15)   Monitor punct de rouă 
 Pentru setări ventilator avansate citiți documentația de 

bază: 
  Intrare defect 

 Intrare monitor 
 – P3171 pentru RDF600KN, RDF301 

– P3076 pentru RDF6..., RDF3... 
     (doar RDF600KN, RDF301, RDF301.50) 

   Funcții generale 
    Blocare buton 
 Măsurare temperatură cameră   Regim Confort extins 
  Senzor intern   
  Senzor extern temperatură cameră   
  Senzor extern aer extras   
    
 Modificare setpoint   
  Local pe termostatul de cameră   
  Prin magistrala de date ( doar RDF600KN, RDF301, 

RDF301.50) 
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Listă echipamente Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

N1  Termostat de cameră semi-îngropat cu comunicație prin 
KNX, ventiloconvectori cu 2-/4 țevi sau echipament tip DX  

N3171  RDF600KN 1  

Y1  Vană cu 2 sau cu 3 căi   V..P4..  1  

  Servomotor pentru vane mici, 2 puncte, 230 V c.a.    ST..2.. / SF..2..  1  

Y2  Vană cu 2 sau cu 3 căi   V..P4..  1  

  Servomotor pentru vane mici, 2 puncte, 230 V c.a.   ST..2.. / SF..2..  1   

 

 + Pentru alegerea servomotoarelor și a vanelor, folosiți catalogul de produse 
  

 
Optional Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

B1  Senzor de temperatură pe cablu PVC 2,5 m,               
NTC 3 kOhm, cu conectori 2,8 x 0,8 mm 

N1840  QAH11  1   

 

 
Variante Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

N1a  Termostat de cameră semi-îngropat cu comunicație prin 
KNX, ventiloconvectori cu 2-/4 țevi sau echipament tip DX 

N3171  RDF301 1  

N1b  Termostat de cameră semi-îngropat cu comunicație prin 
KNX, ventiloconvectori cu 2-/4 țevi sau echipament tip DX, 
patru butoane pentru comutare lumini și jaluzele 

N3171  RDF301.50  1  

N1c  Termostat de cameră semi-îngropat pentru ventiloconvec-
tori cu 2-/4 țevi sau echipament tip DX, telecomandă cu IR 
program de timp săptămânal, ecran iluminat pe fundal  

N3076  RDF600T 1  

N1d  Termostat de cameră semi-îngropat pentru ventiloconvec-
tori cu 2-/4 țevi sau echipament tip DX, ecran iluminat 

N3076  RDF600 1   

N1e Termostat de cameră semi-îngropat pentru ventiloconvec-
tori cu 2-/4 țevi sau echipament tip DX, ecran iluminat 

N3076  RDF300.02  1  

N1f Termostat de cameră semi-îngropat pentru ventiloconvec-
tori cu 2-/4 țevi sau echipament tip DX 

N3076  RDF300  1  

B1a Senzor de temperatură de cameră  NTC 3 kOhm N1747  QAA32  1  
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 N1 Termostat de cameră RDF600KN  B1, B2 Senzori externi opționali  

M1  Ventilator cu 1 sau cu 3 viteze  S1, S2 Comutatoare opționale 
Y1 Servomotor vană încălzire 

(pornit/oprit) 
 CE+, CE– Magistrala KNX 

(doar RDF600KN, RDF301, RDF301.50) 
Y2 Servomotor vană răcire 

(pornit/oprit) 
   

      
 Note 

 Funcția intrării multifuncționale selectabilă prin parametrii P38 la P43 (Temp. cameră / temp. aer extras, comutare  
Î/R, comutare regim funcționare, senzor punct de rouă, intrare defect). 

 Numărul de viteze ale ventilatorului (1 sau 3) selectabil prin parametrul P53. 
 Senzorul de comutare B2 pentru funcția "Principal și secundar" trebuie inserat separat în HIT 
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Setări comutatoare 
DIP (Aplicație) 

Aplicație Comutatoare DIP Observații 
Configurare de la distanță (setare din fabrică) 
 

1

ON

2 3  

Aplicația, ieșirile și parametrii vor fi descărcate 
prin interfața de punere în funcțiune 

Ventiloconvector cu 4 țevi 
 Control servomotor pornit/oprit 

1

ON

2 3  

 

  

 
Setări parametri 
(Intrări multifuncțio-
nale, intrare digitală) 

Funcție Parametri Observații 
Nici o funcție Pxx = 0  
Temperatură aer extern / extras Pxx = 1 Setat din fabrică pe X2 (RDF600KN, RDF301...) 
Comutare încălzire / răcire Pxx = 2 Setat din fabrică pe X2  

(RDF600..., RDF300...  , RDF400...) 
Comutare regim funcționare Pxx = 3 Setat din fabrică pe X1 
Monitor punct de rouă Pxx = 4  
Intrare defect Pxx = 6  
Intrare monitor (digital) Pxx = 7 Disponibil numai la RDF600KN, RDF301... 
Intrare monitor (temp.) Pxx = 8 Disponibil numai la RDF600KN, RDF301... 

    
Notă Pxx: 

P38, P39 definesc funcția pe X1 
P40, P41 definesc funcția pe X2 

 

  

  

 
Setări parametri 
 (ventilator) 

Funcție Parametri Observații 
Ventilator cu 1 viteză P53 = 1  
Ventilator cu 3 viteze P53 = 2 Setare din fabrică 
Funcț ventilator în zona neutră, regim Confort  
(interval pornire periodică, durată până la 
următoarea pornire periodică) 

P60 = 0...89 min,  
 
OFF 

0 min = ventilator pornit în zona neutră 
   (setare din fabrică pentru RDF3...) 
OFF = ventilator oprit în zona neutră 
   (setare din fabrică pentru RDF600...) 

Funcț. ventilator în zona neutră, reg. Economic 
(interval pornire periodică, durată până la 
următoarea pornire periodică) 

P61 = 0…359 min, 
OFF 

0 min = ventilator pornit în zona neutră 
OFF = ventilator oprit în zona neutră 
   (setare din fabrică) 

Notificare curățare filtru / ore de funcționare P62 = OFF, 
100…9900 h 

Setare din fabrică OFF (0 h) 
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Parametri diverși Funcție Parametri Observații 
Profil regim funcționare utilizator P02 = 1, 2 1 = Auto – Protecție (setare de fabrică) 

2 = Auto - Confort - Economic - Protecție 
Selectare °C sau °F P04 = °C, °F Setare de fabrică 0 (°C) 
Calibrare senzor (intern, extern) P05 = -3...3 K Setare de fabrică 0 K 
Afișare temperatură standard P06 = 0, 1 0 = temperatură cameră (setare de fabrică) 

1 = Setpoint 
Setpoint confort P08 = 5...40 °C Setare de fabrică 21 °C  
Setpoint minim în regim Confort 1) P09 = 5...40 °C Setare de fabrică 5 °C 
Setpoint maxim în regim Confort 1) P10 = 5...40 °C Setare de fabrică 35 °C 
Setpoint încălzire regim Economic P11 = OFF, 

5…WCoolEco 
Setare de fabrică 15 °C  
W Cool Eco = 40 °C max. 

Setpoint răcire regim Economic P12 =OFF, 
WHeatEco …40  

Setare de fabrică 30 °C  
W Heat Eco = 5 °C min. 

Funcție blocare buton P14 = 0...2 0 = deblocat (setare de fabrică) 
1 = blocare automată 
2 = blocare manuală 

Bandă de proporționalitate / diferențial de 
comutare în regim încălzire 

P30 = 0,5...6 K Setare de fabrică 2 K 

Bandă de proporționalitate / diferențial de 
comutare în regim răcire 

P31 = 0,5...6 K Setare de fabrică 1 K 

Zona neutră în regim Confort P33 = 0,5...5 K Setare de fabrică 2 K 
Diferențial setpoint (SpD) P34 = 0,5...5 K Setare de fabrică 2 K 

  

 
Proiectare Pentru lista completă de parametri și descrierea detaliată a funcțiilor citiți documentația de bază: 

P3171 pentru RDF600KN, RDF301... ; P3076 pentru RDF..., RDF3...  
Pentru utilizarea RDF... împreună cu Synco citiți CE1P3127 (Comunicație prin magistrala KNX pentru Synco 700 și 
Synco 900, Documentație de bază) 
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Eficiență 
energetică Control încălzire Evalu-
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 Non rezidențial 

D C B A 

 Controlul emisiilor 

Sistemul de control este instalat la nivelul emițător sau încăpere, pentru cazul 1 
un sistem poate controla mai multe încăperi 

 
 

     

0 Fără control automat        

1 Control automat centralizat        

2 Control automat al încăperilor individuale prin robineți termostatici sau 
regulator electronic 

 X      

3 Control al încăperilor individuale cu comunicație între regulatoare și cu 
BACS  

       

4 Control integrat al încăperilor individuale incluzând controlul cererii (prin 
ocupare, calitate aer, etc.) 

X      29 

Control al rețelei de distribuție temperatură apă caldă (tur sau retur) 

Funcția similară poate fi aplicată controlului rețelelor de încălzire electrică 
directă 

      7 

0 Fără control automat        

1 Control compensat cu temperatura exterioară        

2 Controlul temperaturii interioare        

Control al pompelor de distribuție 

Pompele controlate pot fi instalate la niveluri diferite ale rețelei 

      7 

0 Fără control        

1 Control pornit oprit        

2 Control turație variabilă pompă cu p constant        

3 Control turație variabilă pompă cu p proporțional        

Control intermitent al emisiilor și/sau al distribuției 

Un regulator poate controla diferite încăperi/zone având aceleași tipuri de 
ocupare 

      7 

0 Fără control automat        

1 Control automat cu program de timp fixat        

2 Control automat cu pornire/oprire optimizată        

Controlul generatorului       7 

0 Temperatură constantă        

1 Temperatură variabilă dependentă de temperatura exterioară        

2 Temperatură variabilă dependentă de sarcină        

Acționarea în secvență a diferitelor generatoare       7 

0 Prioritizări bazate doar pe sarcini        

1 Prioritizări bazate pe sarcini și pe capacitățile generatoarelor        

2 Prioritizări bazate pe eficiența generatorului (verificare alt standard)        
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Eficiență 
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 Non rezidențial 

D C B A 

 Controlul emisiilor 

Sistemul de control este instalat la nivelul emițător sau încăpere, pentru cazul 1 
un sistem poate controla mai multe încăperi 

 
 

     

0 Fără control automat        

1 Control automat centralizat        

2 Control automat al încăperilor individuale prin robineți termostatici sau 
regulator electronic 

 X      

3 Control al încăperilor individuale cu comunicație între regulatoare și cu 
BACS  

       

4 Control integrat al încăperilor individuale incluzând controlul cererii (prin 
ocupare, calitate aer, etc.) 

X      29 

Control al rețelei de distribuție temperatură apă rece (tur sau retur) 

Funcția similară poate fi aplicată controlului rețelelor de încălzire electrică 
directă 

      7 

0 Fără control automat        

1 Control compensat cu temperatura exterioară        

2 Controlul temperaturii interioare        

Control al pompelor de distribuție 

Pompele controlate pot fi instalate la niveluri diferite ale rețelei 

      7 

0 Fără control        

1 Control pornit oprit        

2 Control turație variabilă pompă cu p constant        

3 Control turație variabilă pompă cu p proporțional        

Control intermitent al emisiilor și/sau al distribuției 

Un regulator poate controla diferite încăperi/zone având aceleași tipuri de 
ocupare 

      7 

0 Fără control automat        

1 Control automat cu program de timp fixat        

2 Control automat cu pornire/oprire optimizată        

Interblocare între controlul emisiilor și/sau al distribuției la încălzire și 
răcire 

      7 

0 Fără interblocare        

1 Interblocare parțială (dependentă de sistemul HVAC)        

2 Interblocare totală        

Controlul generatorului       7 

0 Temperatură constantă        

1 Temperatură variabilă dependentă de temperatura exterioară        

2 Temperatură variabilă dependentă de sarcină        

Acționarea în secvență a diferitelor generatoare       7 

0 Prioritizări bazate doar pe sarcini        

1 Prioritizări bazate pe sarcini și pe capacitățile generatoarelor        

2 Prioritizări bazate pe eficiența generatorului (verificare alt standard)        
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Sumar Clasă de eficiență energetică: RDF600KN, RDF301... (cu comunicație)  A 
      RDF600..., RDF300... (de sine stătător)  C 

 
 
 

Observații Nr. Observație 

   7 Numai împreună cu aplicație cu clasă de eficiență A 
 29 Detector de prezență necesar 
   

 Sistem de automatizare și control și management tehnic al locuinței / clădirii necesare, care să satisfacă cerințele clasei 
de eficiență A 

 Evaluarea clasei de eficiență bazată pe EN15232:2007 

 
 

Supus modificărilor  Siemens Switzerland Ltd, 2010 


