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CZ Návod k obsluze RDF210… 

RDF210... – regulátor, který vám umožní nastavit si prostorovou teplotu podle vašeho pUání. Regulátor nabízí provoz na komfortní teplotu, nebo s 
programem s osmi nastavitelnými 7asovými bloky. Otá7ky ventilátoru se volí bu@ automaticky nebo ru7nE. Regulátor m]žete ponechat v továrním 
nastavení nebo si pUizp]sobit 7asový program a parametry regulace, aby nejlépe vyhovEly vašim požadavk]m. 

Provoz
Zvýšit / snížit teplotu
nastavení žádaných 
teplot a 7as]

Volba provozu ventilátoru 

 a pohotovostního režimu

- Pohotovostní režim (    )
- Automatický provoz ventilá-
  toru  (AUTO)

- Ru7ní provoz ventilátoru
  (          ) 

3058Z01en

Displej

Provozní režim
- Komfort (    )
- S 7asovým programem (    )

Den v týdnu 1...7 
(1 = PondElí / 7 = NedEle)

Aktuální teplota prostoru, 
žádané hodnoty a parametry

Aktuální 7as

Potvrzení volby

Nastavení

Tla7ítko pro pUepínání 
vytápEní / chlazení
Pouze na provedení RDF210.2, 
slouží k ru7nímu pUepínání vytápEní / chlazení Režim s 7asovým programem

Komfortní provoz

Útlumový provoz

Pohotovostní režim

Zna7ka symbolizující zobrazení 
aktuálníprostorové teploty

°C   Teplota

°F   Teplota

AM / PM (pro 12-ti 
hodinový formát)

Režim s 7asovým prog.

Režim vytápEní

Režim chlazení

Auto Ventilátor automaticky

6as

1...7    Den v týdnu

Infra7ervený pUijíma7 pro 
dálkové ovládání 
Platí pro provedení
RDF210.../IR

Rychlost ventilátoru I

Rychlost ventilátotu II

Rychlost ventilátoru III

$

AUTO

AM
PM

 
Nastavení aktuálního 7asu a dne v týdnu 

 
  

 

  

 

1. StisknEte tla7ítko   dokud neza7ne blikat zobrazení 7asu. Tla7ítky   nebo  nastavte správný 7as. Pokud má 7as 24-

hodinový formát a vy si pUejete 12ti hodinový, stisknEte tla7ítko  a pUejdEte hodnotu 23:59 nebo   a pUejdEte 00:00. 
Stejný postup platí zpEt pro zmEnu na 24-hodinový formát. 

2. Potvr@te nastavený 7as stiskem  , za7ne blikat symbol dne v týdnu. 
3. Tla7ítky   nebo  nastavte aktuální den. 

4. Potvr@te volbu dne tla7ítkem . 

Je vám v místnosti pUíliš horko nebo chladno? 

 

Chcete nastavit váš regulátor do pohotovostního režimu? 

 

 
 

 
 

 

StisknEte nEkolikrát tla7ítko  dokud se na displeji nezobrazí zna7ka  
symbolizující, že je nastaven pohotovostní režim. 

V pohotovostním režimu  udržuje regulátor nižší teplotu pro vytápEní (parametr 
P03) a vyšší teplotu pro chlazení (parametr P04).  
D]ležité: 
Pokud je žádaná teplota pohotovostního režimu nastavena na OFF (nastavení z 
výroby), regulátor není v tomto režimu aktivní. 

Nebezpe7í zamrznutí! 

Chcete zmEnit režim provozu ventilátoru? 

 

AUTO 
 

 

 

 
 

 

StisknEte opakovanE tla7ítko  dokud nevyberete požadovaný provozní režim 
ventilátoru. 

V automatickém režimu zvolí rychlost ventilátoru regulátor v závislosti na žádané 
teplotE a aktuální teplotE prostoru. Jakmile prostorová teplota dosáhne žádané 
hodnoty, ventilátor se vypne.  

V ru7ním režimu pracuje ventilátor nezávisle a bEží vždy na konstantní rychlost dle 
nastaveného stupnE: I, II, nebo III. 
Nastavená rychlost je indikována po7tem symbol] ventilátoru. 

StupeO I 

StupeO II 

StupeO III 

Chcete pUepnout regulátor z vytápEní na chlazení? 

 
 

 /  

 

Regulátor RDF210 se pUepíná mezi vytápEním a chlazením bu@ automaticky 
sníma7em teploty teplonosné látky nebo ru7nE externím pUepína7em. Pokud byl 
regulátor pUi uvádEní do provozu nastaven na Pouze chlazení nebo Pouze vytápEní 
(viz parametr P22; nastavení z výroby: Pouze chlazení), nelze provozní režim 
vytápEní/chlazení zmEnit. 

Regulátor RDF210.2 lze pUepínat mezi vytápEním a chlazením tla7ítkem . 

Chcete pUepnout regulátor do režimu s 7asovým programem? 

 

 

 /  

Stiskem tla7ítka  

 

 pUepnete regulátor do režimu s 7asovým programem . 
V tomto režimu regulátor automaticky pUepíná žádanou teplotu mezi komfortem a 
útlumem podle osmi pUednastavených 7asových blok]. 

Chcete nastavit 7asové bloky? 

 

A..  

 

 

A..   
 

A..  
1  

 

StisknEte na 3 sekundy tla7ítko , vstoupíte do režimu nastavení 7asových 
blok].  
Tento režim je signalizován zobrazením Ax (x= 7íslo bloku 1až 8) a blikáním 
7asového údaje xx:xx. Pro každý 7asový blok prove@te následující kroky: 

1. Na displeji jsou zobrazeny symboly    a  . Tla7íkem   nebo  nastavte 

7as za7átku regulace na komfortní teplotu a potvr@te tla7ítkem . 

2. Na displeji se zobrazí symboly  a  . Tla7ítkem  nebo   nastavte 7as 
konce regulace na komfortní teplotu (nebo za7átek útlumu) a potvr@te stiskem 

tla7ítka . 

3. Na displeji za7ne blikat symbol 1  . Tla7ítky   (použít) nebo   (nepoužít) 
vyberte nebo zrušte uplatnEní tohoto 7asového bloku pro jednotlivé dny. 

Potvr@te nastavení aktuálního 7asového bloku tla7ítkem  a pokra7ujte 
nastavením dalšího 7asovýého bloku 

Pokud bEhem 20ti sekund nedojde ke stisku žádného tla7ítka, opustí regulátor režim 
nastavení 7asových blok]. Všechny zmEny provedené po posledním stisku tla7ítka 

 z]stanou neuloženy. 

 
  

Lze použí pouze za provozu na komfortní teplotu. 
Tla7ítky   nebo  snížíte nebo zvýšíte aktuální žádanou teplotu pro komfortní provoz (v krocích po 0,5 °C). Rozsah 
nastavení je 5 až 40 °C, pokud není omezen parametry P05 a P06. 
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Chcete si prohlédnout nastavené 7asové bloky? 

Chcete vrátit 7asové bloky do nastavení z výroby? 

 
 +

 

 

1. Nastavte regulátor do pohotovostního režimu . 

2. StisknE sou7asnE na 3 sekundy tla7ítka   a  . UvolnEte je a bEhem 2 

sekund stisknEte dvakrát  . 

Den v týdnu 6as kdy regulátor reguluje na komfortní teplotu  
Po (1) – Pá (5) 06:30 – 08:30 (A1) 17:30 – 22:30 (A2) 

So (6) 08:00 – 23:00 (A3) 

Ne (7) 08:00 – 22:30 (A4) 
Tovární 

nastavení 

  - Zbývající 7as reguluje regulátor na útlumovou teplotu  
 - 6asové bloky A5 až A8 jsou volné, bez továrního nastavení 

ZmEna regula7ních parametr] 

Pro optimální funkci regulace m]že být v regulátoru zmEnEna a nastavena Uada parametr]. 
Parametry je možné mEnit také za provozu bez nutnosti otevírat regulátor. 

Pokud chcete zmEnit regula7ní parametry, postupujte následujícím zp]sobem: 

(Nastavení z výroby naleznete v tabulce vpravo) 

 

 +
 /  

 
  

 

 +
 

  

 +
 

 
 

 

 

1. Nastavte regulátor do pohotovostního režimu  

2. StisknE na minimálnE na 3 a maximálnE na 5 sekund sou7asnE tla7ítka   
a  . UvolnEte je a bEhem 2 sekund stisknEte na 3 sekundy tlla7ítko   . 
Na displeji se zobrazí “P01”. 

3. Opakovaným stisknutím  nebo  vyberte parametr, který chcete 
upravovat: 

P01 P02 P22 P98
+- +- -+

3057z03
P99

-+-
P25

+-

 

4. StisknEte sou7asnE  a  . Zobrazí se aktuální hodnota zvoleného 
parametru, která m]že být zmEnEna opakovaným stiskem tla7ítek   

 nebo . 

5. OpEtovným sou7asným stisknutím  a  nebo 5 sekund po posledním 
stisku tla7ítka se na displeji znovu objeví 7íslo parametru.  

6. Pokud si pUejete zobrazit a zmEnit další parametry, opakujte kroky 3 až 5. 

7. 10 sekund po poslední zmEnE zobrazení nebo stisku tla7ítka se všechna 
nová nastavení uloží a regulátor se vrátí do pohotovostního režimu. 

8. Tla7ítkem  pUepnEte regulátor zpEt do požadovaného provozního 
režimu. 

Kalibrace teplotního 7idla 
Pokud teplota zobrazovaná na displeji regulátoru neodpovídá skute7né prostorové teplotE, je 
možné teplotní 7idlo zkalibrovat. V tomto pUípadE je tUeba zmEnit parametr P07. 

 

Podle kapitoly “ZmEna regula7ních parametr]” prove@te kroky 1 až 3 a vyberte 
parametr P07. 

Podle bodu 4, nastavte zobrazovanou hodnotu na efektivnE namEUenou 
prostorovou teplotu. Každé stisknutí   nebo  zmEní zobrazenou teplotu o  
+ nebo – 0,5 °C, maximálnE však o + / - 3 °C.  
Rekalibrace je automaticky uložena 10 sekund po poslední zmEnE nastavení. 

 

Regula7ní parametry (ur7eno pro nastavení odborníkem na vytápEní a chlazení)                    (nastavení teploty v krocích po 0,5 K) 

Para-
metr 

Nastavení regula7ního parametru z výroby: Rozsah nastavení  RDF210 RDF210.2 

P01 Žádaná teplota pro vytápEní v útlumovém režimu  (WheatEco) 16 OFF, 5 °C…WcoolEco   

P02 Žádaná teplota pro chlazení v útlumovém režimu   (WcoolEco) 28 OFF, WheatEco…40 °C   

P03 Žádaná teplota pro vytápEní v pohotovostním režimu  
(Wh t )

OFF OFF, 5 °C…WcoolStb   

P04 Žádaná teplota pro chlazení v pohotovostním režimu   
(W l )

OFF OFF, WheatStb …40 °C   

P05 Omezení nastavení minimální žádané teploty komfortu     (WminNorm) 5 °C 5 °C…WmaxNorm   

P06 Omezení nastavení maximální žádané teploty komfortu     
(WmaxN )

35 °C WminNorm…40 °C   

P07 Kalibrace teplotního 7idla 0 K -3…+3 K   

P08 Spínací hystereze v režimu vytápEní SDH 2 K 0,5…+4K   

P09 Spínací hystereze v režimu chlazení SDC 1 K 0,5…+4K   

P10 Spínací hystereze rychlosti II ventilátoru v režimu vytápEní SDH2 1 K 0,5…+4K   

P11 Spínací hystereze rychlosti II ventilátoru v režimu chlazení SDC2 1 K 0,5…+4K   

P12 Spínací hystereze rychlosti III ventilátoru v režimu vytápEní SDH3 1 K 0,5…+4K   

P13 Spínací hystereze rychlosti III ventilátoru v režimu chlazení SDC3 1 K 0,5…+4K   

P14 Minimální doba chodu jedné rychlosti ventilátoru 2 min. 1…5 minut   

P15 Minimální doba zapnutí výstupu (Y11) 1 min. 1…10 minut   

P16 Minimální doba vypnutí výstupu (Y11) 1 min. 1…10 minut   

P17 Zobrazení teploty ve °C nebo °F °C °C nebo °F   

P18 Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ON 
OFF: Žádaná teplota 
ON: Teplota prostoru  
 (nebo vratného vzduchu) 

  

P20 Chod ventilátoru v mrtvém pásmu bEhem útlumu OFF 
OFF = VYP  
ON = ZAP  

  

P21 Chod ventilátoru v mrtvém pásmu bEhem komfortu OFF 
OFF = VYP  
ON = ZAP 

  

P22 Režim vytápEní / chlazení 
1: Pouze 
chlazení 

0: Pouze vytápEní 
1: Pouze chlazení 
2: Automatické pUepínání 

 X 

P23 Teplota teplonosné látky pro pUepnutí z vytápEní na chlazení 16°C 10…25 °C  X 

P24 Teplota teplonosné látky pro pUepnutí z chlazení na vytápEní 28°C 27…40 °C  X 

P25 IR pUijíma7 pro dálkové ovládání (pouze pro RDF210/IR) 1 
0: Neaktivní 
1: Aktivní 

  

P98 Aktivní teplotní 7idlo  Diagnostická 
hodnota 

0: VestavEné 7idlo 
1: OddElené 7idlo 

  

P99 
Aktuální namEUená teplota pro pUepnutí vytápEní / chlazení v7etnE 
indikace aktuálního stavu (na svorkách B1-M) 

Diagnostická 
hodnota 

100 = vstup rozpojen å  režim 
 vytápEní 
0…49 °C = aktuální teplota 

00 = svorky vstupu propojeny  å 

  režim chlazení 

OFF= není nastaven pro 
 automatické pUepínání 
 vytápEní / chlazení 

 X 

Legenda k tabulce 

 
Nastavitelné hodnoty, zapište si všechny zmEny, 
které jste udElali. 

  
Pouze zobrazení hodnot, bez 
možnosti nastavení 

 X 
Bez zobrazení, bez možnosti 
nastavení 

 

 StisknEte opakovanE tla7ítko , postupnE se zobrazí aktuální nastavení 
7asových blok] 1 až 8. 
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Regulátory prostorové  

teploty s LCD displejem 

s týdenním programem RDF210…
 Pro dvoutrubkové fan-coilové jednotky 

Pro kompresorové chlazení s p ímým výparníkem 

 

Výstup pro pohon ventilu on / off nebo pro jednostup ový kompresor 

Provozní režimy: komfortní, s !asovým programem a protimrazový 

T"ístup ové "ízení otá!ek ventilátoru: automatické nebo ru!ní 

8 programovatelných !asových blok# 

Nastavitelné regula!ní parametry 

Volitelné zobrazení žádané nebo aktuální prostorové teploty 

Omezení minimální a maximální nastavitelné teploty 

Provozní nap$tí AC 230 V 

Automatické p"epínání vytáp$ní / chlazení 

Vstup pro p"epínání vytáp$ní / chlazení nebo pro !idlo teploty vratného vzduchu 

Sensor pro infra!ervené dálkové ovládání (RDF210/IR) 

 

Použití 

Regulace prostorové teploty v jednotlivých místnostech, které jsou: 

  Vytáp!ny nebo chlazeny dvoutrubkovými jednotkami fan-coil  

  Chlazeny kompresorovou jednotkou  

 

Regulátor  ídí 

  T írychlostní ventilátor 

  Bu" pohon ventilu dvoutrubkové fan-coilové jednotky 

  Nebo jednostup#ový kompresor chladicí jednotky 

Regulátor je vhoný pro systémy s  

  Automatickým p epínáním vytáp!ní / chlazení 
  Ru$ním p epínáním vytáp!ní / chlazení 

  Trvalým provozem v režimu vytáp!ní nebo chlazení 
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Funkce 

  P epínání mezi režimem vytáp!ní a chlazení se provádí bu" automaticky dle teploty 
teplonosné látky snímané p íložným $idlem QAH11.1 nebo ru$n! 

  Regulátor m! í teplotu prostoru nebo vratného vzduchu a udržuje požadovanou 
teplotu ovládáním pohonu ventilu nebo kompresoru a t írychlostního ventilátoru 

  Výb!r provozního režimu se provádí p epínacími tla$ítky 
 

AUTO  nebo  na reguláto-
ru 

  8 $asových program% pro p epínání mezi komfortním a útlumovým režimem 

  T ístup#ové  ízení rychlosti ventilátoru (automatické nebo ru$ní) 

  Dvoustavový výstup pro on / off  ízení pohonu ventilu nebo jednostup#ového kom-
presoru 

  Senzor pro infra$ervené dálkové ovládání (pouze RDF210/IR) 

 

Regulátor 

Regulátor m! í prostorovou teplotu vestav!ným nebo odd!leným teplotním $idlem 
(QAA32) nebo, pokud je použité, externím $idlem vratného vzduchu (QAH11.1) a udr-

žuje požadovanou teplotu dvoupolohovým  ízením pohonu ventilu nebo kompresoru. 
Spínací hystereze je z výroby nastavena na 2 K v režimu vytáp!ní (parametr P08) a  
1 K v režimu chlazení (parametr P09). 

 
Regulátor zobrazuje aktuální nam! enou teplotu prostoru nebo vratného vzduchu nebo 
žádanou teplotu aktivního provozního režimu. Zm!na zobrazení se provádí nastavením 

parametru P18. Z výroby je regulátor nastaven na zobrazení aktuální prostorové teplo-
ty. 

Symboly vytáp!ní  a chlazení  zobrazují na displeji stav fan-coilové jednotky. To 

znamená, že jsou zobrazeny také, když regulátor pracuje v neutrálním pásmu. 

 
Zm!nou parametru P17 m%že být aktuální prostorová a žádaná teplota zobrazena ve 
°F místo °C.  

Provozní režimy 

K dispozici jsou následující provozní režimy: 

V trvale komfortním režimu udržuje regulátor teplotu na žádané hodnot!, která m%že 

být nastavena tla$ítky   . Rychlost ventilátoru m%že být ru$n! nebo automaticky 
nastavena na stupe#: I, II nebo III.  
 

Rozsah nastavení žádané teploty m%že být omezen. Lze nastavit jak minimální (P05) 
tak maximální nastavitelnou teplotu (P06). Zabrání se tím zbyte$nému plýtvání energií 
a ušet í se náklady na provoz.  

V režimu s $asovým programem AUTO bude regulátor automaticky p epínat mezi komfortní 
a útlumovou teplotou. Lze volit z osmi programovatelných $asových blok%. Displej zob-

razuje symbol automatického provozního režimu AUTO a symbol aktuální žádané teploty, 
bu" komfortní  nebo útlumové .  

Žádané teploty pro útlum je možné nastavit zm!nou parametr% P01 a P02.  
Ventilátor je v provozu s $asovým programem z výroby nastaven na automatické p e-

pínání rychlosti. 

Regulace teploty 

Zobrazení teploty 

Trvale komfortní  

provoz  

Tip! 

%asový program 

Útlumová teplota 
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Pokud je regulátor v pohotovostním režimu , udržuje odpovídající teploty pro vytáp!ní 

nebo chlazení. Žádané teploty se nastavují parametry P03 a P04. Z výroby má regulá-
tor nastaveny teploty pro vytáp!ní i chlazení na OFF, což znamená, že je v pohoto-
vostním režimu vypnutý. 

Aby se v oblastech s vysokými teplotami a vlhkostí zabránilo zni$ení p ístroje vlivem 
nedostate$né cirkulace vzduchu, nem!l by se b!hem úsporného režimu vypínat chod 
ventilátoru. P epnutím parametru P20 na ON (ZAP v mrtvém pásmu) z%stává ventilátor 

v chodu minimáln! na stupe# I. 

 

Regulace 

Regulátor ovládá jeden ventil bu" pro vytáp!ní / chlazení s p epínáním, nebo pouze 

pro vytáp!ní nebo pouze pro chlazení. 

Regulátor  ídí jednostup#ový kompresor pouze pro chlazení nebo pouze pro vytáp!ní. 
 

Vytáp!ní Chlazení 

½ SDH

1

0

½ SDH

w

Y11
30

58
D

0
1

T[°C]

 
½ SDC

1

0

½ SDC

w

Y11

30
58

D
0

2

T[°C]

 

T[°C] Prostorová teplota SDH Spínací hystereze “Vytáp!ní” 

W Žádaná teplota SDC Spínací hystereze “Chlazení” 

Y11 Výstup “Ventil” nebo “Kompresor”  

 

Ventil nebo kompresor obdrží signál otev"ít / zapnout p es  ídicí výstup Y11 když 

1. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze pod žádanou hodnotou (vy-

táp!ní) nebo nad žádanou hodnotou (chlazení) a 
2. jestliže  ídicí výstup Y11 byl vypnutý déle než „Minimální doba vypnutí“ (z výroby 

nastaveno na 1 minutu, parametr P16) 

 
Ventil nebo kompresor obdrží signál zav"ít / vypnout p es  ídicí výstup Y11 když 

1. prostorová teplota dosáhne poloviny spínací hystereze nad žádanou hodnotou (vy-
táp!ní) nebo pod žádanou hodnotou (chlazení) a 

2. jestliže  ídicí výstup Y11 byl zapnutý déle než „Minimální doba zapnutí“ (z výroby 

nastaveno na 1 minutu, parametr P15). 
Poznámka: &ídicí výstup Y12 je invertní výstupu Y11, používá se pro ventily bez nap!tí 
otev ené. 

P epínání vytáp!ní / chlazení je možné bu" automaticky dle teplonosné látky snímané 
p epínacím teplotním $idlem nebo externím p epína$em. Pokud je regulátor nastaven 
na „Pouze chlazení“ nebo ”Pouze vytáp!ní”, není p epnutí možné (parametr P22, na-

stavení z výroby ”Pouze chlazení”). 

Minimální doba zapnutí nebo vypnutí výstupu Y11 m%že být parametry P15 a P16 na-
stavena na 1 až 10 minut. Z výroby je nastavena 1 minuta. Stav výstupu je na$ítán také 

po zm!n! nastavení žádané teploty nebo po p epnutí mezi vytáp!ním / chlazením. 
Sepnutí výstupu Y11 pak nemusí odpovídat nastavené minimální dob! zapnutí / vypnu-
tí. 

 

Pohotovostní režim 

Ochrana p"ed 

zni!ením vlivem 

vlhkosti 

Fan-coilové aplikace 

Aplikace  

s kompresorem 

ON 

OFF 

Automatické p"epíná-

ní vytáp$ní / chlazení 

Minimální doba 

zapnutí / vypnutí  

výstupu Y11 
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Provoz ventilátoru 

Rychlost ventilátoru se p epíná bu" automaticky nebo ru$n! podle nastaveného reži-

mu. V automatickém režimu je rychlost ventilátoru závislá na nastavené žádané teplot! 
a aktuální prostorové teplot!. Jakmile prostorová teplota dosáhne žádané hodnoty, 
regula$ní ventil se uzav e a ventilátor se vypne (viz. graf níže). Jednotlivé spínací dife-

rence rychlostí ventilátoru je možné nastavit zm!nou parametr% P08 – P13. 
 

Vytáp ní  Chlazení 

W

SDH

SDHSDH2SDH3

Ventil

Ventilátor

W

SDC

SDC3SDC2SDC

Ventil

Ventilátor

Y11Y11

Teplota

Teplota

Teplota

Teplota

Q3

Q2

Q1

Q3

Q2

Q1

3
0

5
8

D
0

3

 

 

Pokud je to vyžadováno, m%že být  ízení ventilátoru p epnuto na „teplotn! nezávis-
lé“, což znamená, že ventilátor je v provozu vždy, dokonce i v mrtvém pásmu, ale-
spo# na rychlost I. Tento režim je možné nastavit individuáln! jak pro komfort para-

metrem P21 tak pro útlum parametrem P20 (viz také  “ Ochrana p ed zni$ením vli-
vem vlhkosti”). 
 

V automatickém režimu je aktivní funkce minimální doby chodu ventilátoru. Z výroby je 
nastavena na 2 minuty. To znamená, že ventilátor z%stává b!žet stejnou rychlostí ale-
spo# 2 minuty, než se p epne na jinou. Minimální doba chodu ventilátoru m%že být 

parametrem P14 nastavena v rozsahu 1 až 5 minut. 

Pokud se ventilátor zapíná z nuly, pak startuje na 1 sekundu na rychlost III, aby 
se zajistil bezpe$ný start (p ekonání setrva$nosti a t ení). 

V  režimu s $asovým programem je z výroby ventilátor nastaven na automatický pro-
voz. Režim ventilátoru m%že být zm!n!n na ru$ní volbu rychlosti. S každým $asovým 
p epnutím z komfortu do útlumu a opa$n! se režim ventilátoru vrátí do továrního nasta-

vení na automatický provoz. 

Režim s !asovým programem 

Regulátor umož#uje nastavit provozní režim s $asovým programem. Program se se-
stavuje z osmi programovatelných $asových blok%. V tomto režimu regulátor automa-

ticky p epíná žádanou teplotu mezi komfortem a útlumem podle p ednastavených $a-
sových blok%. 

 

Provoz s $asovým programem: 
 
b!hem komfortu b!hem útlumu 

oC

1

AUTO  

oC

1

AUTO  

Teplotn$ závislé 

"ízení ventilátoru  

Ventilátor trvale  

v provozu 

Minimální doba chodu 

ventilátoru 

Start ventilátoru 

Provoz ventilátoru 

v režimu s !asovým 

programem 
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Každému bloku se volí $as za$átku a $as konce komfortního provozu. Každý $asový 

blok m%že být použit na n!kolik dní v týdnu.  
Pro vstup do režimu nastavení $asového bloku stiskn!te tla$ítko   na 3 sekundy.  
Tento režim je indikován blikáním Ax (x= $asový blok 1...8) a $asu xx:xx . 

  

Nastavení $asového bloku se provede následujícím zp%sobem: 
1. Na displeji jsou zobrazeny symboly  a . Tla$ítky   nebo   nastavte $as za-

$átku regulace na komfort a potvr"te stiskem  . 

  
 
2. Zobrazí se symboly   a  . Tla$ítky   nebo  nastavte $as konce komfortní 

teploty respektive za$átek útlumu a potvr"te tla$ítkem  . 

  
 
3. Za$ne blikat symbol 1  . Tla$ítky  nebo  vyberte den v týdnu, kdy chcete ten-

to $asový blok použít nebo nepoužít. Potvr"ze nastavení aktuálního $asového 
bloku stiskem  . Postoupíte tím k nastavení dalšího $asového bloku. 

  
 

Pokud b!hem 20ti sekund nedojde ke stisku žádného tla$ítka, opustí regulátor režim 
nastavení $asových blok%. Všechny zm$ny provedené po posledním stisku tla!ít-
ka   z#stanou neuloženy. 
 
Pro postupné zobrazení všech osmi $asových blok% stiskn!te opakovan! tla$ítko  

 . 
 

'asové bloky A1…A4 mají z výroby následující nastavení: 

Den 'as, kdy regulátor reguluje na komfortní teplotu  
Po (1) – Pá (5) 06:30 – 08:30 (A1) 17:30 – 22:30 (A2) 

So (6) 08:00 – 23:00 (A3) 
Ne (7) 08:00 – 22:30 (A4) 

 
 - Zbývající $as  ídí regulátor na útlumovou teplotu   
 - 'asové bloky A5…A8 jsou volné, bez továrního nastavení 

 
'asové bloky je možné p izp%sobit individuálním pot ebám. Kdykoliv se však lze vrátit 
k nastavení z výroby: 

1. Nastavte regulátor do pohotovostního režimu  . 

2. Stiskn!te sou$asn!  tla$ítka  a   na 3 sekundy. Uvoln!te je a b!hem 2 sekund 
stiskn!te 2 krát  . 

Nastavení !asových 

blok# 

Prohlížení nastavených 

!asových blok# 

Tovární nastavení 

!asových blok# 

Návrat k továrnímu 
nastavení $asových 
blok% 
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B!hem návratu k továrnímu nastavení se na displeji zobrazí  “8888“. 

 

V p ípad!, že se dva nebo více $asových blok% p ekrývá, výstupem je jejich kombinace 
viz. schéma níže: 

A1=09:00-22:00 

A2=12:00-20:00 

09:00 12:00 20:00 22:00 

Resulting output = 09:00-

22:00 

 

 

 

 
 

 

3058D0

 

Regulátor podporuje zobrazení hodin ve 12 nebo 24 hodinovém formátu. Formát se 

volí p i nastavování hodin: 

1. Stiskn!te tla$ítko   dokud neza$nou blikat $íslice zobrazení $asu a pak tla$ítky  
 nebo  nastavte aktuální $as. Pokud je aktuální zobrazení ve 24 hodinovém 

formátu a vy si p!ejete zm nit jej na 12-ti hodiový, podržte tla"ítko   p!es 23:59 

nebo   p!es 00:00. Stejným postupem zm níte zobrazení "asu zp t z 12-ti na 24 

hodinový formát. 

2. Potvr"te nastavení $asu tla$ítkem   , za$ne blikat symbol dne v týdnu. 

3. Stiskem  nebo  nastavte aktuální den v týdnu. 

4. Potvr(e nastavení tla$ítkem . 

 

P i výpadku napájení se hodiny zastaví, aktuální $as se uloží. Po obnovení napájení se 
regulátor rozeb!hne od tohoto $asu. Zobrazení hodin bliká jako upozorn!ní, že došlo 

k výpadku napájecího nap!tí, dokud se nestiskne tla$ítko  nebo se nep estaví 
hodiny výše zmín!ným postupem. 
 

Signálový vstup B1-M pro odd$lené teplotní !idlo  

Ke svorkám B1-M regulátoru RDF210, m%že být p ipojeno externí $idlo pro snímání 
teploty vratného vzduchu, prostoru nebo pro automatické p epínání vytáp!ní / chlazení. 
Funkce $idla se volí parametrem P22. 
 

Vstup pro teplotní $idlo B1-M není galvanicky odd!len od napájecího nap!tí AC 230 V. 
Proto je možné použít pouze kabelové teplotní $idlo QAH11.1 a kabeláž s dostate$nou 

izolací. 
 

Pokud je parametr P22 nastaven na “Automatické p epínání vytáp!ní/chlazení”, zajiš-

(uje signál z teplotního $idla automatické p epínání mezi režimem vytáp!ní a chlazení. 
K p epínání se používá teplota vody nam! ená $idlem  (QAH11.1 + ARG86.3). Když je 
teplota vody nad 28 °C (lze zm!nit parametrem P24), regulátor se p epne na vytáp!ní; 

pod 16 °C (lze zm!nit parametrem P23), p epne na chlazení. Pokud je p i spušt!ní 
regulátoru teplota vody mezi t!mito body, za$ne regulátor pracovat v režimu vytáp!ní. 
Teplota vody se m! í ve 30-ti sekundových intervalech a provozní režim se pak p í-

slušn! upravuje. 

 

 

P"ekrývání !asových 

blok# 

Zobrazení !asu 

Nastavení hodin 

Výpadek napájení 

 

Automatické p"epíná-

ní vytáp$ní / chlazení 

 
A1 = 09:00 – 22:00 

 
A2 = 12:00 – 20:00 
 

 
   Výsledný pr%b!h 
      = 09:00 – 22:00 
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Automatické p"epínání vytáp$ní/chlazení 

CM

HM

M

TW [°C]

30
21

D
03

16 28  
 

M Provozní režim CM Chlazení 
Tw Teplota vody HM Vytáp!ní 

 
Teplotní $idlo QAH11.1 pro automatické p epínání vytáp!ní / chlazení m%že být nahra-

zeno externím spína$em (vhodným pro napájecí nap!tí) pro ru$ní dálkové p epínání: 

3058Z03

B1

M
T

B1

M
QAH11.1

T °C
 

Rozepnutý kontakt   vytáp!ní 
 
Sepnutý kontakt   chlazení  

 
Automatické p epínání vytáp!ní / chlazení lze zkontrolovat parametrem P99 (diagnos-

tická hodnota).  
 
Pokud je parametr P22 nastaven na “Pouze chlazení” nebo “Pouze vytáp!ní”, m%že být 

signálový vstup použit pro p ipojení externího $idla teploty prostoru (QAA32) nebo vrat-
ného vzduchu (QAH11.1). Po p ipojení $idla ke svorkám B1-M se regulátor automaticky 
p epne na snímání teploty externím místo vestav!ným teplotním $idlem. Stav $idla lze 

prov! it parametrem P98 (diagnostická hodnota). 

Následující tabulka shrnuje vztah mezi parametrem P22, externím $idlem na svorkách 
B1-M a funkcí regulátoru: 

 

Parametr P22 
Možnosti: 

Regulátor…. 
Žádný sensor na 

B1-M 
QAH11.1/QAA32  

na B1-M 

… je v režimu vytáp!ní vytáp!ní 
Pouze  

vytáp$ní 
..reguluje podle vestav!ného $idla $idla na B1-M 

... je v režimu chlazení chlazení 
Pouze  

chlazení 
... reguluje podle vestav!ného $idla $idla na B1-M 

… je v režimu vytáp!ní podle teploty na $idle B1-M
Automatické 

p"epínání 

vytáp$ní / 

chlazení 
... reguluje podle vestav!ného $idla vestav!ného $idla 

 

Chybová hlášení 

Pokud je prostorová teplota mimo m! icí rozsah, tzn. nad 49 °C nebo pod 0 °C, zobra-
zuje displej limitní hodnotu a bliká, nap . “0 °C” nebo “49 °C”.  
Pokud je aktuální žádaná teplota nastavena jinak než na OFF (VYPNUTO) viz parame-

tr P1 - P4, regulátor je v režimu vytáp!ní a teplota je pod 0 °C, výstup Y11 bude zapnu-
tý. Ve všech ostatních p ípadech bude výstup Y11 vypnutý. Jakmile se teplota vrátí do 
m! icího rozsahu, vrátí se regulátor  do normálního provozu. 

 
Pokud dojde k chyb! externího $idla (zkrat nebo rozpojení), regulátor se okamžit! p e-
pne na regulaci podle vestav!ného teplotního $idla. 

 

Dálkové p"epínání  

vytáp$ní / chlazení 

Externí !idlo teploty 

prostoru nebo  

vratného vzduchu 

P"ehled B1-M  

a parametru P22 

Teplota mimo  

m$"icí rozsah 

Chyba externího  

!idla  
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P i poruše externího i vestav!ného teplotního $idla se pro upozorn!ní uživatele zobrazí 

na displeji “Err”. 
 

Infra!ervené dálkové ovládání 

Regulátor RDF210/IR má vestav!ný p ijíma$ pro infra$ervené dálkové ovládání. Po-
mocí dálkového ovládání IRA210 lze provád!t: 

 

  Volbu druhu provozu: pohotovostní, komfortní, s $asovým programem 

  Nastavení žádané teploty pro komfort 

  Volba rychlosti ventilátoru: automaticky nebo ru$n! 

 

Parametrem P25 lze funkci dálkového ovládání zablokovat. 

Regula!ní parametry 

Pro optimální funkci regulace m%že být v regulátoru zm!n!na a nastavena  ada para-
metr%. Parametry lze m!nit také b!hem provozu bez nutnosti otevírání regulátoru. 

Všechna nastavení z%stanou uchována i p i odpojení napájecího nap!tí. 

Parametry se nastavují následujícím zp%sobem: 

1. Nastavte regulátor do pohotovostního režimu  . 

2. Stiskn!te na 3 sekundy sou$asn! tla$ítka   a . Uvoln!te je a b!hem 2 
sekund stiskn!te znovu tla$ítko  na 3 sekundy. Na displeji se zobrazí “P01“.  

3. Opakovaným stiskem tla$ítek  a  vyberte parametr,  který chcete upravo-

vat: 

P01 P02 P22 P98
+- +- -+

3057z03
P99

-+-
P25

+-

 

4. Sou$asným stisknutím tla$ítek  a  se zobrazí aktuální nastavení vybraného 
parametru. M%že být zm!n!no opakovaným stiskem tla$ítek  nebo . 

5. Op!tovným sou$asným stisknutím tla$ítek  a  nebo 5 sekund po posledním 

stisku tla$ítka ze znovu objeví $íslo posledního parametru.  

6. Pokud si p ejete zobrazit a nastavit další parametry, opakujte kroky 3 až 5. 

7. 10 sekund po poslední zm!n! zobrazení nebo stisku tla$ítka se všechna nová 

nastavení uloží a regulátor se vrátí do pohotovostního režimu . 

K továrnímu nastavení se lze vrátit následujícím postupem: 

1. Nastavte regulátor do pohotovostního režimu . 

2. Stiskn!te sou$asn! na 3 sekundy tla$ítka  a  . Uvoln!te je a b!hem 2 
sekund stiskn!te dvakrát tla$ítko pro výb!r provozního režimu .  

B!hem návratu k továrnímu nastavení se na displeji zobrazí  “8888“. 

 

Nastavení 

Návrat k nastavení 

z výroby 
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 Parametr Význam Rozsah nastavení 
Nastavení 
z výroby 

P01 Žádaná teplota pro vytáp!ní v útlumovém režimu  (WheatEco) OFF, 5 °C…WcoolEco 16 !C 

P02 Žádaná teplota pro chlazení v útlumovém režimu  (WcoolEco) OFF, WheatEco…40 °C 28 !C 

P03 Žádaná teplota pro vytáp!ní v pohotovostním režimu   (WheatStb) OFF, 5 °C…WcoolStb OFF 

P04 Žádaná teplota pro chlazení v pohotovostním režimu    (WcoolStb) OFF, WheatStb …40 °C OFF 

P05 Omezení nastavení minimální žádané teploty komfortu  (WminComf) 5 °C…WmaxComf 5 °C 

P06 Omezení nastavení maximální žádané teploty komfortu   (WmaxComf) WminComf…40 °C 35 °C 

P07 Kalibrace teplotního $idla -3…+3 K 0 K 

P08 Spínací hystereze v režimu vytáp!ní SDH 0.5…+4K 2 K 

P09 Spínací hystereze v režimu chlazení SDC 0.5…+4K 1 K 

P10 Spínací hystereze rychlosti II ventilátoru v režimu vytáp!ní  SDH2 0.5…+4K 1 K 

P11 Spínací hystereze rychlosti II ventilátoru v režimu chlazení  SDC2 0.5…+4K 1 K 

P12 Spínací hystereze rychlosti III ventilátoru v režimu vytáp!ní SDH3 0.5…+4K 1 K 

P13 Spínací hystereze rychlosti III ventilátoru v režimu chlazení  SDC3 0.5…+4K 1 K 

P14 Minimální doba chodu jedné rychlosti ventilátoru 1…5 minut 2 min 

P15 Minimální doba zapnutí výstupu (Y11) 1…10 minut 1 min 

P16 Minimální doba vypnutí výstupu (Y11) 1…10 minut 1 min 

P17 Zobrazení teploty ve °C nebo °F °C nebo °F °C 

P18 Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty  

OFF: Žádaná teplota 
ON: Teplota prostoru 
(nebo vratného  
vzduchu) 

ON 

P20 Chod ventilátoru v mrtvém pásmu b!hem útlumu 
OFF = VYP  
ON = ZAP  

OFF 

P21 Chod ventilátoru v mrtvém pásmu b!hem komfortu 
OFF = VYP  
ON = ZAP 

OFF 

P22 Režim vytáp!ní / chlazení 

0: Pouze vytáp!ní 
1: Pouze chlazení 
2: Automatické p epíná-
ní vytáp!ní/ chlazení 

1: Pouze 
chlazení 

P23 Teplota teplonosné látky pro p epnutí z vytáp!ní na chlazení 10…25 °C 16 °C 

P24 Teplota teplonosné látky pro p epnutí z chlazení na vytáp!ní 27…40 °C 28 °C 

P25 IR p ijíma$ pro dálkové ovládání (pouze pro RDF210/IR) 
0: Neaktivní 
1: Aktivní 

1 

P98 Aktivní teplotní $idlo  
0: Vestav!né $idlo 
1: Odd!lené $idlo 

Pouze 
zobrazení 

P99 
Aktuální nam! ená teplota pro p epnutí vytáp!ní / chlazení v$etn! 
indikace aktuálního stavu (na svorkách B1-M) 

100 = vtup rozpojen   
režim vytáp!ní  ,  
0…49 °C = akt. teplota 
00 = svorky vstupu pro-
pojeny   režim  
chlazení  
OFF = není nastaven 
pro automatické p epí-
nání vytáp!ní / chlazení 

Pouze 
zobrazení 

    

Regula!ní parametry RDF210 
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P"ehled typ# 

Typové ozna$ení Popis 

RDF210 Prostorový regulátor pro fan-coilové jednotky, automatické p e-
pínání vytáp!ní/chlazení, regulace dle teploty prostoru nebo 
vratného vzduchu 

RDF210/IR Stejné jako RDF210 plus infra$ervený senzor pro dálkové ovlá-
dání 

 

Kombinace p"ístroj# 

P ístroj Typové ozna$ení 
Katalogový 

list 

 

Kabelové teplotní $idlo QAH11.1 1840 

 
Prostorové teplotní $idlo 

QAA32 1747 

 
Infra$ervené dálkové ovládání 

 

IRA210  

 
Motorický servopohon pro  
zónové ventily VVI46.., VXI46.., 

VVS46.., VXS46..  

SFA21... 4863 

 

Termický pohon  
(pro radiátorové ventily) 

STA21... 4893 

 
Termický pohon (pro malé  
ventily se zdvihem 2,5 mm) 

STP21... 4878 

 

Objednávání 

P i objednávání uvád!jte po$et kus%, název a typové ozna$ení: 
Nap . Regulátor prostorové teploty RDF210 

Infra$ervené dálkové ovládání IRA210 je pro RDF210/IR t eba objednat jako samostat-

nou položku. 

'idlo QAH11.1 m%že být použito pro m! ení teploty vratného vzduchu  nebo pro p epí-

nání vytáp!ní / chlazení. Pokud se $idlo používá pro p epínání vytáp!ní / chlazení je 
možné samostatn! objednat sadu ARG86.3 pro p íložnou montáž. 
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Mechanické provedení 

Regulátor se skládá ze dvou $ástí: 

  Plastové pouzdro s elektronikou, ovládacími prvky a vestav!ným $idlem prostorové 
teploty 

  Montážní základová deska  

Pouzdro se nasadí na montážní desku a zaklapne. 
Na základové desce je šroubovací svorkovnice. 

 

 

 

1 Zobrazení aktuální teploty prostoru, žádaných hodnot nebo regula$ních parametr%  

2  Zna$ka symbolizující zobrazení aktuální prostorové teploty 

3 Den v týdnu 1..7 (1 = Pond!lí / 7 = Ned!le) 

4 Aktuální $as 

5 Provozní režim: 
 Pohotovostní  rež im 

AUTO  Automatický b!h ventilátoru 
  Rychlost ventilátoru: I, II, III 

6   Režim chlazení 

  Režim vytáp!ní 

7 AUTO   Automatický provoz s $asovým programem 
  Komfortní provoz 
  Út lumový provoz 

8 Tla$ítka pro nastavení žádaných teplot, regula$ních parametr% a spínacích $as% 

9 Tla$ítko pro volbu druhu provozu ventilátoru a pohotovostní režim ( ) 

10 Tla$ítko  pro volbu druhu provozu (
 

AUTO ): Komfort / S $asovým programem 

11 Tla$ítko pro nastavení aktuálního $asu a dne v týdnu ( ) 

12 Nastavení $asového programu (AUTO) 

13 Potvrzení ( ) 

14 Infra$ervený senzor pro dálkové ovládání (pouze RDF210/IR) 

 

Ovládací prvky 

Popis 

AUTO

AM

PM

$

1

3

4 9

2

6

7

8

14

10

11

1213

5
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Montáž a instalace 

Regulátor m%že být montován na st!nu nebo p ímo na fan-coilovou jednotku. Nemon-
tujte do výklenk%, mezi police, za záv!sy, nad nebo do blízkosti zdroj% tepla, regulátor 
neumís(ujte na místa s p ímým slune$ním zá ením. Montážní výška p ibližn! 1,5 m nad 

podlahou. P ipojovací vodi$e mohou být do regulátoru p ivedeny ze zapušt!né elektro-
roinstala$ní krabice.  

 

Pokud se používá p epínací teplotní $idlo, naneste je p ed jeho montáží na p íslušné 
místo na potrubí teplovodivou pastu. 
 
Viz také Návod k montáži B3058, který je p ibalen k regulátoru. 

  Kabely, p ipojení a jišt!ní musí odpovídat p íslušným p edpis%m a normám. Je t e-
ba zajistit, aby vodi$e bezpe$ného malého nap!tí (SELV) byly d%sledn! odd!leny 

od vodi$%  AC 230 V. 
  Kabely do regulátoru, k teplotnímu $idlu, ventilátoru a pohonu vedou napájecí nap!-

tí AC 230 V a musí být proto p íslušn! dimenzovány. 

  Mohou se používat pouze $idla a pohony ventil% vhodné na AC 230 V. 
  Hlavní p ívod AC 230 V musí mít jisti$ nebo chráni$ s vypínacím proudem maximál-

n! 10 A 

  K jednomu externímu spína$i pro p epínání vytáp!ní / chlazení je možné paraleln! 
p ipojit maximáln! 10 regulátor% (pomocí svorek B1-M). Spína$ musí být vhodný pro  
AC 230 V. Celková délka kabel% nesmí p esáhnout 80 m. 

 

Po p ipojení napájecího nap!tí provede regulátor reset, b!hem kterého blikají všechny 
symboly na LCD displeji indikujíc správný pr%b!h resetu. Tato fáze trvá p ibližn! 3 

sekundy. Poté je regulátor je p ipraven k uvedení do provozu odborníkem na vytáp!ní 
a chlazení. K zajišt!ní optimální funkce celého systému je nutné p izp%sobit chování 
regulátoru nastavením regula$ních parametr%. (viz. kapitola “Nastavení regula$ních 

parametr%”). 
 

  V závislosti na aplikaci je t eba parametrem P22 nastavit p íslušný režim pro vytá-
p!ní nebo chlazení. Regulátor je z výroby nastaven do režimu “pouze chlaze-

ní”. Pokud se využívá funkce automatického p epínání, musí se parametr P22 na-

stavit na hodnotu 2, na “Automatické p epínání vytáp!ní / chlazení”.  

Poznámka: Pokud je parametr P22 nastaven na „Automatické p epínání vytáp!ní / 
chlazení“, používá regulátor pro snímání prostorové teploty vestav!né teplotní $idlo. 

  Pokud se regulátor RDF210 používá ve spojení s kompresorem, musí se nastavit 

minimální $as zapnutí (parametr P15) a vypnutí (parametr P16) výstupu Y11 tak, 
aby nedošlo ke zkrácení životnosti kompresoru. 

  Pokud zobrazovaná teplota neodpovídá efektivn! nam! ené hodnot!, je možné 

teplotní $idlo zkalibrovat. V tomto p ípad! je t eba zm!nit parametr P07. 
  Pro zajišt!ní komfortu nebo naopak s ohledem na úspornost doporu$ujeme zkontro-

lovat nastavení žádaných teplot a rozsah% nastavení (parametry P01…P06) a po-

kud je to nutné, zm!nit je 
  Parametry P98 a P99 jsou diagnostické hodnoty, které pomáhají kontrolovat sys-

tém. Parametr P98 zobrazuje stav aktivního teplotního $idla, parametr P99 zobrazu-

je stav p epínacího $idla p ipojeného ke svorkám B1-M. 

Kabeláž 

 

 

 
 

 

Uvád$ní do provozu 

Nastavení režimu  

vytáp!ní / chlazení 

Aplikace 

s kompresorem  

Kalibrace $idla 

Omezení rozsahu na-
stavení žádané teploty 

Diagnostické hodnoty 
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Technické parametry  

Provozní nap!tí AC 230 V +10/-15 % 
Kmito$et 50/60 Hz 
P íkon max. 8 VA 
&ízení ventilátoru Q1, Q2, Q3-N  

Zatížitelnost 
AC 230 V 
max. 4(2) A 

&ídicí výstup Y11-N (spínací) / Y12-N (rozpínací) 
Zatížitelnost 

AC 230 V 
max. 4(2) A 

P epínací nebo externí prostorové $idlo teploty B1-M 
Teplotní $idlo 
Nap!tí proti zemi 
Délka kabelu  

 
QAH11.1, t ída ochrany II 
AC 230 V 
max. 80 m (min. 1,5 mm2) 

Infra$ervený sníma$ (pouze RDF210/IR) 
Snímací vzdálenost 
Snímací úhel 

 
) 7,5 m 
) ± 30 ° 

Spínací hystereze, nastavitelné v rozsahu 0,5...4K 
Vytáp!ní (nastavení z výroby) 
Chlazení (nastavení z výroby) 

 
2  K 
1 K 

Rozsah nastavení žádané teploty 

 Komfort  

  Útlum 

 Pohotovostní režim  

 
5...40 °C 
OFF, 5...40 °C 
OFF, 5...40 °C 

Tovární nastavení žádaných teplot 

  Komfort 

  Útlum vytáp!ní / chlazení 

 Pohotovostní režim (vytáp!ní a chlazení) 

 
20 °C 
16 °C / 28 °C 
OFF 

Vestav!né teplotní $idlo 
M! icí rozsah 
P esnost p i 25 °C 
Teplotní kalibra$ní rozsah 

 
0…49 °C 
< ± 0,5 K 
± 3,0 K 

Rozlišení nastavení a zobrazení 
Žádané teploty 
Zobrazení aktuální teploty 

 
0,5 °C 
0,5 °C 

Provoz 
Klimatické podmínky 
Teplota 
Vlhkost 

dle IEC 721-3-3 
t ída 3K5 
0...+50 °C 
<95 % r.v. 

Doprava 
Klimatické podmínky 
Teplota 
Vlhkost 
Mechanické podmínky 

dle IEC 721-3-2 
t ída 2K3 
"25...+60 °C 
<95 % r.v. 
t ída 2M2 

Skladování 
Klimatické podmínky 
Teplota 
Vlhkost 

dle IEC 721-3-1 
t ída 1K3 
"25...+60 °C 
<95 % r.v. 

 shoda dle 
Sm!rnice EMC 
Sm!rnice pro nízké nap!tí 

 
89/336/EEC 
73/23/EEC a 93/68/EEC 

N474
 C-Tick shoda dle  

EMC norma pro vyza ování 

 
 
AS/NSZ 4251.1:1994 

 Napájení 

Výstupy 

 

Vstupy 

Provozní údaje 

Podmínky okolního 

prost edí 

Sm!rnice a normy 
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Normy 
Automatické elektrické regula$ní a  ídicí p ístroje pro 
domácí pot ebu a podobné použití 
Speciální požadavky na regulaci teploty 

 
EN 60 730 – 1 
 
EN 60 730 – 2 - 9 

Elektromagnetická kompatibilita 
Vyza ování 
Odolnost 

 
IEC/EN 61 000-6-3 
IEC/EN 61 000-6-1 

T ída ochrany II dle EN 60 730 
Stupe# zne$išt!ní normální 
Stupe# krytí IP 30 dle EN 60 529 
P ipojovací svorky Pro pevné dráty nebo lanka 

opat ená ochrannými  
dutinkami 2 x 0.4-1.5 mm2 
nebo 1 x 2.5 mm2 

Hmotnost 0,28 kg 
Barva p edního krytu Bílá, NCS S 0502-G  

(RAL 9003) 

P"ipojovací svorky 

L B1* M

N Q1 Q2 Q3 Y11 N 30
58

G
01

Y12

AC 230 V

 
 
L, N Napájecí nap!tí AC 230 V 
B1 P epínací (QAH11.1+ ARG86.3) nebo  

externí prostorové teplotní $idlo  
(QAH11.1 / QAA32) 

M M! icí nula pro teplotní $idlo 

 
 
 
 
 
Q1  &ídicí výstup “Rychlost ventilátoru I“ AC 230 V 
Q2  &ídicí výstup „Rychlost ventilátoru II“ AC 230 V 
Q3  &ídicí výstup „Rychlost ventilátoru III“ AC 230 V 
Y11 &ídicí výstup “Ventil” AC 230 V (spínací, pro 

ventily bez nap!tí uzav ené) nebo kompresor 
Y12 &ídicí výstup “Ventil”  AC 230 V (rozpínací, pro 

ventily bez nap!tí otev ené) 

Schémata zapojení 

Aplikace: 

2-trubkový fan-coil 

L

N

  / QAA32

QAH11.1 +
ARG86.3

10 A

L B1 M

N Q1 Q2 Q3 Y11 N

4(2)A
max.

4(2)A
max.

I II III

A
C

 2
3

0 
V

Y12

3
0
5
8

A
0
1

B1/B2

M1
Y1

N1

 

 

 

B1 'idlo teploty vratného vzduchu (QAH11.1) 

 nebo odd!lené prostorové $idlo (QAA32) 

B2 'idlo pro p epínání vytáp!ní / chlazení (tep-
lotní $idlo QAH11.1 + montážní sada 
ARG86.3) 

M1  3-rychlostní ventilátor 

N1 Regulátor prostorové teploty RDF210..  

Y1 Zónový ventil 

Aplikace: 

Kompresor  

s p"ímým výparníkem 

L

N

QAH11.1 +
(ARG86.3)
/ QAA32

10 A

L B1 M

N Q1 Q2 Q3 Y11 N

4(2)A
max.

4(2)A
max.

I II III

A
C

 2
3

0 
V

Y12

3
0
5
8

A
0
2

M1
C1

B1/B2

N1

 

 

 

B1 'idlo teploty vratného vzduchu (QAH11.1) 

 nebo odd!lené prostorové $idlo (QAA32) 

B2 'idlo pro p epínání vytáp!ní / chlazení (tep-
lotní $idlo QAH11.1 + montážní sada 
ARG86.3) 

M1  3-rychlostní ventilátor 

N1 Regulátor prostorové teploty RDF210.. 

C1 Kompresor 

Všeobecn! 
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Rozm$ry 

 
 
 

102

12
0

.3

1
2

8

30 3
05

8 Z
0

4

 
 
 
 

28 28
35

3
0

1
0.

1
5

94.85

28.730

4

2
.52
1
.8

5
3
4
.1

5

1
2

0.
3

3
1
.6

5

2
4
.3

5
1
1
.8

2828

4

3058Z05  

Regulátor 

Základová deska 
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