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 Încălzire sau răcire 
 Control 0...10 V c.c. sau în 3 puncte al incintelor VAV sau al servomotoarelor de clapetă 
 Buclă de reglare calitate aer interior cu senzor CO2 extern (0...10V c.c. sau KNX LTE și S-Mode) (RDG405KN) 
 Comutare încălzire/răcire automată sau manuală 
 Comutare încălzire/răcire automată prin temperatură aer introdus (via KNX, RDG4..KN) 
 Intrări multifuncționale pentru contact card acces, senzor extern, etc. 
 1 intrare 0…10 V c.c. pentru senzor extern (RDG405KN) sau feedback servomotor de clapete 
 Parametri ajustabili de punere în funcțiune și de control 
 Ecran LCD iluminat pe fundal 
 Comunicație prin magistrala KNX (RDG4..KN)  
 
Variante pentru termostatul de cameră 
 RDG400 (de sine stătător) 
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Notă: 
Comutare folosind un senzor local sau 
comutator, sau folosind temperatura 
aerului introdus prin magistrala KNX 
 
. 

  

 
Diagrame funcționale 
 
Control modulant  
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 TR Temperatura din cameră  XpH Bandă de proporționalitate "Încălzire" (P30) 
w Setpoint temperatură cameră   XpC Bandă de proporționalitate "Răcire" (P31) 
Y Semnal ieșire  Vmin Ieșire volum minim 
YV Servomotor clapete sau controller VAV 

compact 
 Vmax Ieșire volum maxim 
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Descrierea funcțiilor  Când selectați "Tubulatură mono-canal"  (prin comutatoarele DIP sau prin software), sunt disponibile funcțiile 
următoare. Pentru detalii studiați documentația de bază (P3191 pt. RDG400KN și RDG405KN, P3182 pt. RDG400)  

 
 Secvență   Regimuri funcționare cameră 

 Reglaj P / PI (Parametrul P35)   Regimuri Confort, Economic și Protecție 
  Control al servomotoarelor pentru clapete aer 

(0...10 V c.c. sau în 3 puncte) 
 Doar încălzire (P01 = 0) 

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

  Doar răcire (P01 = 1, setare din fabrică)   
  Comutare încălzire/răcire manual (P01 = 2)  Intrări multifuncționale, intrare digitală 
  Comutare încălzire/răcire automat (P01 = 3)   Senzor de temperatură pentru cameră 
    Senzor de temperatură pentru aerul extras 
    Senzor de comutare încălzire / răcire 
 Măsurare temperatură cameră   Comutator regim de funcționare (contact fereastră)  
  Senzor intern   Monitor punct de rouă 
  Senzor extern temperatură cameră   Intrare defect 
    Senzor calitate aer (0...10 V c.c.) (RDG405KN) 
 Modificare setpoint   Intrare monitor (RDG4..KN) 
  Local pe termostatul de cameră   
  Prin magistrala de date (doar RDG4..KN)  Funcții generale 
    Blocare buton 
 Funcții KNX (RDG4..KN)   Regim Confort extins 
  Recepție / transmitere concentrație CO2 1)   Temporizator pentru prezență / absență extinsă  
  Recepție / transmitere temperatură cameră 1)   
  Control al servomotoarelor de clapete aer 

1)  Doar RDG405KN 
  

    
  

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

N1  Termostat de cameră cu comunicație KNX, 24 V c.a., 
sisteme de încălzire și răcire VAV cu control CO2 

N3192 RDG405KN 1 

YV  Servomotor rotativ clapete aer, 24 V c.a./c.c., 2 Nm,  
0...10 V c.c., cu funcție de siguranță  

N4604 GQD161.1A  1 

 

 + Pentru alegerea servomotoarelor de clapete aer, folosiți catalogul de produse 
  

 
Opțional 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 

U1 Senzor calitate aer (CO2) N1961 QPA20… 1 

 

  

 
Variante Legendă  Tip de echipament Fișa tehnică  Cod produs  Cant.  

N1a  Termostat de cameră cu comunicație KNX, 24 V c.a., 
sisteme de încălzire și răcire VAV 

N3192 RDG400KN  1 

N1b Termostat de cameră, 24 V c.a., sisteme de încălzire și 
răcire VAV 

N3182 RDG400  1 

B1a  Senzor de temperatură de cameră  NTC 3 kOhm N1747 QAA32 1 

U1a Senzor calitate aer (VOC) N1961 QPA10.. 1 

YVa  Servomotor clapete aer modulant, 24 V c.a., 0...10 V c.c.   G...6...E 1  

YVb  Controller compact debit VAV, 24 V c.a.   G..B181.1E/3 1  

YVc  Servomotor clapete aer, 3 puncte, 24 V c.a.   G..13..E 1 

     

 

  



Fișa tehnică a aplicației TB0001 DG4 HQ

Tubulatură mono-canal  
Synco™  RDG4..KN and RDG4...

 

 

3 / 10 

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. 

2016-11-10 
CE1A3192en07_b 

 

Diagrame conectare Servomotor clapete 0...10 V c.c.                                                Servomotor clapete în 3 puncte 
 

 
 
 N1 Termostat de cameră RDG405KN  B1 Senzor extern temperatură cameră opțional 

(setare din fabrică) 
YV Servomotor clapete aer  

(0...10 V c.c. sau în 3 puncte)  
 S1 Senzor sau comutator opțional 

B2   Senzor CO2 (0…2000 ppm) (RDG405KN) 
 

 S3 Comutator regim funcționare opțional 
(setare din fabrică) 

   r1 Semnal feedback pt. poziție curentă clapetă 
opțional (0...10 V c.c.) (doar RDG4..KN) 

    CE+, CE– Magistrala de date KNX (doar RDG4..KN) 
 Note 

 Tipul ieșirii de reglare selectabil prin comutatoare DIP și parametrul P47 (0...10 V c.c. sau în 3 puncte). 
 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).   
 RDG400 de sine stătător: are intrările X1 și X2 în loc de X1 și U1 

  

 
Setări comutatoare 
DIP  

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

1

ON

2 3
OFF

4 5  

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

    (Aplicație) Tubulatură mono-canal 

1    2     3    4    5

 ON

OFF

 

Setare comutatoare 1, 2, 3 
 Servom. clapete 0...10 V c.c (P47 = 0) 
 Servom. clapete în 3 puncte (P47 = 1) 

    (Ieșiri reglare)  Y10      = 0...10 V c.c 
 Y1 / Y2 = 3 puncte 

ON

OFF
1 2 3 4 5  

 

  Y10      = 10...0 V c.c. (inversat) 
 Y1 / Y2 = 3 puncte 

ON

OFF
1 2 3 4 5  

 

 Note: – Folosiți P47 pentru setare ieșire controller VAV: 0 = 0...10 V c.c. (setare din fabrică), 1 = 3 puncte 
– Folosiți P44 pentru setare durată cursă completă la ieșirea Y1: domeniu 20...300 s  

                 (setare de fabrică 150 s) 
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Setări parametri 
(Intrări multifuncțio-
nale, intrare digitală) 

Funcție Parametri Observații 
Nici o funcție Pxx = 0  
Senzor extern temperatură Pxx = 1 Setat din fabrică pe X1 
Comutare încălzire / răcire Pxx = 2 Setat din fabrică pe X2 (RDG400) 
Comutare regim funcționare / contact fereastră Pxx = 3 Setat din fabrică pe D1 (RDG40.KN) 
Monitor punct de rouă Pxx = 4  
Intrare defect Pxx = 6  
Intrare monitor (digital) Pxx = 7 Disponibil numai la RDG40.KN 
Intrare monitor (temp.) Pxx = 8 Disponibil numai la RDG40.KN on X1 

 Detector prezență Pxx = 10 Disponibil numai la RDG405KN on X1 
    

Notă Pxx: 
P38, P39 definesc funcția pe X1 
P40, P41 definesc funcția pe X2 (RDG400) 
P42, P43 definesc funcția pe D1 

  

  

 
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 
    
 Intrare U1 P40 = 0, 1, 2 0 = nici o funcție (setare de fabrică) 

1 = intrare pt. poziție clapetă aer 
2 = intrare senzor CO2 (RDG405KN) 

 Setpoint CO2 (VOC) P19 = 
OFF(0)…5000 ppm 

Setare de fabrică = 1000 ppm (RDG405KN) 

 Xp Bandă de proporționalitate CO2 (VOC)  P20 =  
10 …2000 ppm 

Setare de fabrică = 400 ppm (RDG405KN) 

  

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

P3192 pentru RDG400KN și RDG405KN; P3182 pentru RDG400  
Pentru utilizarea RDG..KN împreună cu Synco citiți CE1P3127 (Comunicație prin magistrala KNX pentru Synco 700 
și Synco 900, Documentație de bază). 
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KNX S-Mode 

 

Obiect S-Mode disponibil pentru RDG400KN și RDG405KN 
 

Nr. și denumire obiect  Termostat  Nr. și denumire obiect 
     

     
1 Ceas sistem 

 

   

3 Ora din zi 
 

   

38 Temperatura exterioară 
 

 21 Temp. din cameră *) 

12 Regim funcționare cameră: 
Program de timp 1)  

 
 

16 Regim funcț. cameră:  
Stare 1) 

7 Regim funcționare cameră: 
Preselecție 1) 

 
 

24 Temp. din cameră:  
Setpoint curent 

20 Regim funcționare cameră: 
Stare fereastră  

 
 

25 Ieșire control VAV 

22 Temperatura din cameră: 
Setpoint de bază Confort  

 
 

26 Ieșire primară încălzire 2) 

23 Temperatura din cameră: 
Setpoint Confort  

 
 

27 Ieșire primară răcire 2) 

31 Regim aplicație 
 

 
 

37 D1 

28 Activare încălzire electrică 
 

 
 

32/33  X1 (temp. / digital) 

30 Temperatură aer introdus 
 

 
 

36 U1 (0...100%) 

29 Comutare încălzire / răcire 2) 
 

   

6 Transmisie defect 
 

 
 

5 Stare defect 

39 Detector prezență 3) 
 

   

40 Setpoint încălz. economic 3) 
 

   

41 Setpoint răcire economic 3) 
 

   

42 Aer introdus: val. lim. min. 3) 
 

   

43 Aer introdus: val. lim. max 3) 
 

   

44 Concentrație CO2 3)  
 

4 Informație defect 

     
Intrare obiect de comunicație 

Ieșire obiect de comunicație 

 

Intrare și ieșire obiect de comunicație  
1) Obiect disponibil de 8 biți și de 1 bit, selectabil prin parametru din ETS 
2) Disponibilitate în funcție de aplicația/funcția selectată 
3) Numai pentru RDG405KN 
*) Numai transmitere pentru RDG400KN 

Transmitere și recepționare pentru RDG405KN 
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 Punere în funcțiune și setare zonă geografică într-un sistem 
KNX LTE (Synco) 

Regim KNX LTE 
Zona geografică 
zone 

ACS 

Definiți zona geografică între regulatorul de cameră (RDG4..KN) și unitatea centrală de control (RMB795B) 
pentru a schimba prin magistrala de date: 

 Programul de timp 
 Vacanțe / zile speciale 
 Regim funcționare cameră 

 
În pachetul software ACS utilizați 
zona geografică / program de 
timp 
 
(exemplu pentru ACS790) 
 

Zona de încălzire, răcire și 
distribuție aer 

 ACS 

Tebuie definite una sau mai multe zone de distribuție pentru a transmite cererile de debit de aer, încălzire sau 
răcire între fiecare termostat (consumator) și centrala de tratare aer, cazan sau pompă de căldură 
(producător). 

  
(exemplu pentru ACS790) 
 

Conectarea cu echipamentele  
de câmp 

 ACS 

În regim KNX LTE, conectarea regulatoarelor KNX cu echipamentele de câmp precum senzori și 
servomotoare KNX este simplă. 
Tot ce trebuie făcut este să includeți echipamentele de câmp în lista ”Echipamente conectate” din ACS.  

 
(exemplu pentru ACS790) 
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Eficiență 
energetică Control încălzire Evalu-

are 
Definirea 
claselor 

O
b

se
rv

aț
ii 

 

R
D

G
4.

.K
N

 

R
D

G
40

0 

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 

      27 

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 

      27 

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 

      27 

0 Fără control automat        

1 Control automat cu program de timp fixat        

2 Control automat cu pornire/oprire optimizată        

Controlul generatorului       27 

0 Temperatură constantă        

1 Temperatură variabilă dependentă de temperatura exterioară        

2 Temperatură variabilă dependentă de sarcină        

Acționarea în secvență a diferitelor generatoare       27 

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 
energetică Control răcire Evalu-

are 
Definirea 
claselor 
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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 

      27 

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 

      27 

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 

      27 

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 

      27 

0 Fără interblocare        

1 Interblocare parțială (dependentă de sistemul HVAC)        

2 Interblocare totală        

Controlul generatorului       27 

0 Temperatură constantă        

1 Temperatură variabilă dependentă de temperatura exterioară        

2 Temperatură variabilă dependentă de sarcină        

Acționarea în secvență a diferitelor generatoare       27 

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 
energetică Control ventilație și condiționare aer Evalu-

are 
Definirea 
claselor 

O
b

se
rv

aț
ii

  

R
D

G
4.

.K
N

 

R
D

G
40

0 

Non rezidențial 

D C B A 

 Control debit aer la nivel de încăpere        

0 Fără control        

1 Control manual        

2 Control pe bază de program de timp        

3 Control pe bază de prezență X X     29 

4 Control pe bază de cerere        

Control debit aer la nivel de centrală de tratare aer       27 

0 Fără control        

1 Control pornit/oprit pe bază de program de timp        

2 Control automat debit sau presiune cu sau fără reset presiune        

Control dezghețare schimbător de căldură       27 

0 Fără control dezghețare        

1 Cu control dezghețare        

Control supraîncălzire schimbător de căldură       27 

0 Fără control supraîncălzire        

1 Cu control supraîncălzire        

Răcire mecanică liberă       27 

0 Fără control        

1 Răcire nocturnă        

2 Răcire liberă        

3 Control H,x        

Control temperatură aer introdus       27 

0 Fără control        

1 Setpoint constant        

2 Setpoint variabil cu compensare cu temperatura exterioară        

3 Setpoint variabil cu compensare dependentă de sarcină        

Control umiditate       27 

0 Fără control        

1 Limitare umiditate aer introdus        

2 Control umiditate aer introdus        

3 Control umiditate aer din cameră sau aer extras        

  

Sumar Clasă de eficiență energetică:  RDG4..KN  (cu comunicație)    B 
       RDG400      (de sine stătător)   C 

  
 

Observații Nr Observație 

 27 Doar împreună cu aplicație de clasă de eficiență A 
 29 Detector de prezență necesar 
   

 Sistem de automatizare și control al locuinței / clădirii necesar, care să satisfacă cerințele clasei de eficiență A. 
 Evaluarea clasei de eficiență bazată pe EN15232:2007. 

 



Fișa tehnică a aplicației TB0001 DG4 HQ

Tubulatură mono-canal  
Synco™  RDG4..KN and RDG4...
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