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 Pomieszczeniowe  
regulatory temperatury 

RDE10...

 z programem tygodniowym 
do instalacji ogrzewania 

  

Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania 
Tryby pracy: tryb normalny i energooszczędny 
Program tygodniowy i sterowanie ręczne 
Zasilanie sieciowe 230 V AC (RDE10) lub bateryjne 3 V DC (RDE10.1) 

Zastosowanie 

Regulatory RDE10... stosowane są do regulacja temperatury w pomieszczeniu w  
instalacjach grzewczych. 

Typowe zastosowania: 
• Apartamenty 
• Pomieszczenia handlowe 
• Szkoły 

Do sterowania następujących urządzeń: 
• Zaworów termicznych lub zaworów strefowych 
• Palników gazowych lub olejowych 
• Wentylatorów 
• Pomp 
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Funkcje 

Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego 
czujnika i utrzymuje wartość zadaną temperatury poprzez wysyłanie sygnałów sterują-
cych. Histereza przełączania wynosi 1 K. 
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T Temperatura w pomieszczeniu 
SD Histereza przełączania 
W Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu 
Q14 Sygnał wyjściowy dla ogrzewania 

 

Tryby pracy 

Regulator RDE10... posiada normalny tryb pracy oraz opcjonalnie tryb energooszczęd-
ny lub WYŁ. Różnica pomiędzy trybem normalnym i energooszczędnym polega tylko 
na innej wartości zadanej temperatury pomieszczeniu. Przełączanie trybu pracy może 
odbywać się automatycznie zgodnie z programem tygodniowym lub ręczne przy pomo-
cy suwaka wyboru trybu pracy. 
 
Gdy regulator pracuje w trybie normalnym, na wyświetlaczu pokazuje się symbol .  

Wartość zadaną można ustawić za pomocą przycisków +  i -  po naciśnięciu . 
 
Gdy aktywny jest tryb energooszczędny, na wyświetlaczu pokazywany jest symbol .  

Wartość zadaną można ustawić za pomocą przycisków +  i -  po naciśnięciu . 
W trybie energooszczędnym regulator może być też wyłączony. W tym celu należy 
ustawić wartość zadaną na 5 °C, po czym przytrzymać wciśnięty przycisk -  przez 
4 sekundy. W takim przypadku nie będzie wyświetlany symbol . 
 
Przełączanie pomiędzy trybem normalnym i energooszczędnym może odbywać się 
automatycznie ( ) lub ręcznie ( , ), zależnie od pozycji suwaka wyboru trybu pra-
cy. Przy ustawieniu suwaka wyboru trybu pracy w pozycji , przełączenie następuje 
automatycznie, zgodnie z wybranym programem przełączania. Dla każdego dnia tygo-
dnia można ustawić indywidualny program przełączania. 
Nastawy fabryczne: 
Dzień (dni) Tryb normalny Tryb energooszczędny 
Po (1) – Pt (5) 06:00 – 08:00 i 

17:00 – 22:00 
22:00 – 06:00 i 
08:00 – 17:00 

So (6) – Nd (7) 07:00 – 22:00 22:00 – 07:00 

Bieżąca wartość zadana może być chwilowo zmieniona za pomocą przycisków +  i - . 
Wartość zadana powróci do pierwotnej wartości po następnym przełączeniu, ręcznym 
lub automatycznym. 

Jeśli suwak wyboru trybu pracy ustawiony jest w pozycji  lub , to regulator RDE10... 
utrzymuje wartość zadaną temperatury odpowiednio dla trybu normalnego lub dla trybu 
energooszczędnego. 
 
Na wyświetlaczu wyświetlana jest temperatura w pomieszczeniu, bieżący czas, dzień 
tygodnia, program przełączania i symbol trybu pracy. Program przełączania pokazany 
jest na wyświetlaczu jako pojedynczy pasek dla trybu normalnego i jako podwójny dla 

Sygnał sterujący 

Praca normalna 

Oszczędzanie energii 
lub WYŁ 

Program tygodniowy 

Wyświetlacz 
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trybu energooszczędnego, kursor miga na bieżącej pozycji. Jeżeli wyjście ogrzewania 
jest aktywne, to wyświetlany jest symbol trójkąta. 

0 6 12 18 24  0 6 12 18 24  0 6 12 18 24  
Tryb automatyczny zgodnie Tryb normalny Tryb energooszczędny 
z programem przełączania 
 
Na wypadek zaniku zasilania, wartości zadane i dane wymagane do przełączania trybu 
pracy są zapamiętywane i utrzymywane przez 3 minuty. Jest to zabezpieczenie przed 
krótkotrwałymi przerwami w zasilaniu (RDE10) lub przy wymianie baterii (RDE10.1). 
 

Zestawienie typów 

Oznaczenie typu Właściwości 
RDE10 Zasilanie sieciowe 230 V AC 
RDE10.1 Zasilanie bateryjne 3 V DC 

 

Zamawianie 

Przy zamawianiu należy podać nazwę i oznaczenie typu urządzenia, np.: 
Pomieszczeniowy regulator temperatury RDE10 

Siłowniki zaworów należy zamawiać oddzielnie. 
 

Urządzenia współpracujące  

Rodzaj Typ Karta katalogowa 
Siłownik elektryczny 2-stawny SFA21... N4863 
Siłownik termiczny (do zaworów grzejnikowych) STA21... N4877 
Siłownik termiczny (do zaworów o skoku 2,5 mm) STP21... N4878 

 

Wyposażenie dodatkowe 

Opis Typ 
Płyta montażowa 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4“ x 4“ ARG70 
Płyta montażowa 96 x 120 mm do puszek podłączeniowych 2“ x 4“ ARG70.1 
Płyta montażowa 112 x 130 mm do okablowania natynkowego ARG70.2 

 

Budowa 

Urządzenie składa się z dwóch części: 
• Obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, w której znajdują się układy elektro-

niczne, elementy obsługowe i wbudowany pomieszczeniowy czujnik temperatury 
• Podstawy montażowej 

Obudowę regulatora mocuje się na postawie montażowej.  
Zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie. 

Podtrzymywanie  
danych 
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1 Wskazanie temperatury w pomieszczeniu w °C lub wartości zadanych 
2 Aktualny czas w formacie 00:00 ... 23:59 
3 Aktualny dzień tygodnia od 1 (Poniedziałek) do 7 (Niedziela) 
4 Aktualny program przełączania z migającym kursorem czasu 

5   Symbol pokazywany podczas wyświetlania bieżącej temp. w pomieszczeniu 
6  Praca normalna 

 Tryb energooszczędny 

7  Symbol wyświetlany w trybie automatycznym lub podczas ustawiania progra-
mu przełączania 

8   Włączone ogrzewanie 
9  Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko RDE10.1) 
10 Przyciski do zmiany wartości zadanych, aktualnego czasu i czasów przełączania 
11 Suwak wyboru trybu pracy 
12 Ustawianie dnia tygodnia  
13 Ustawianie aktualnego czasu 
14 Wchodzenie i opuszczanie trybu nastawiania programu przełączania 
15 Ustawianie wartości zadanej dla trybu energooszczędnego 
16 Ustawianie wartości zadanej dla trybu normalnego 
17 Przycisk do potwierdzania nastaw programu przełączania 
18 Komora baterii (tylko RDE10.1) 
 

Wskazówki 

Pomieszczeniowy regulator temperatury powinien być tak umiejscowiony, aby pomiar 
temperatury był możliwie jak najdokładniejszy, bez wpływu bezpośredniego promienio-
wania słonecznego czy innych źródeł ciepła lub chłodu. 

Wysokość montażu powinna wynosić około 1,5 m nad podłogą. 

Legenda 
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Urządzenie może być mocowane na puszkach przyłączeniowych. 

• Czynności serwisowe (otwieranie obudowy) może przeprowadzać tylko wykwalifiko-
wany personel. Uwaga: Napięcie sieciowe 230 V AC! 

• Stosowane kable muszą odpowiadać wymaganiom izolacji do napięć sieciowych. 
 
Podczas montażu najpierw mocuje się podstawę, następnie wykonuje połączenia elek-
tryczne, a na końcu zakłada się i mocuje pokrywę (patrz instrukcja montażu). 

Regulator musi być zamontowany na płaskiej ścianie. 

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych 

Jeśli w pomieszczeniu odniesienia znajdują się termostatyczne zawory grzejnikowe, 
należy je ustawić w pozycji pełnego otwarcia. 
 
Pomieszczeniowy regulator temperatury jest urządzeniem bezobsługowym. 
 
Jeśli wyświetlana wartość temperatury nie jest zgodna z rzeczywistą wartością zmie-
rzoną, to czujnik temperatury można skalibrować. W tym celu, wcisnąć równocześnie 
przyciski +  i  na 3 sekundy. Wyświetlaną temperaturę można zmienić przyci-
skami +  i -  o wartość maksymalnie ±3 K. Po 5 sekundach od ostatniego przyciśnię-
cia przycisku regulator automatycznie powróci do normalnego stanu pracy. 
 
Jeśli na wyświetlaczu ukazuje się symbol baterii, to należy wymienić baterie, ponieważ 
uległy one prawie całkowitemu wyczerpaniu. 
 

W celu przeprowadzenia kasowania przycisnąć przycisk  i trzymając wciśnięty, przy-

cisnąć równocześnie przyciski 
+
-  na 3 sekundy. Wszystkie nastawy użytkownika zosta-

ną przywrócone do wartości fabrycznych. 
 

Dane techniczne 

Napięcie zasilające 
RDE10 na L-N 230 V AC +10/-15 % 
RDE10.1 3 V DC (2 baterie alkaliczne 1,5 V AAA) 

Częstotliwość (RDE10) 50 lub 60 Hz 
Pobór mocy (RDE10) 4 VA 
Trwałość baterii (RDE10.1) > 1 roku (baterie alkaliczne AAA) 
Wyjście sterujące Q12 (styk N.Z.) 

Obciążalność RDE10 maks. 5(2) A / 230 V AC 
Obciążalność RDE10.1 maks. 5(2) A / 24...250 V AC 

Wyjście sterujące Q14 (styk N.O.) 
Obciążalność RDE10 maks. 5(2) A / 230 V AC 
Obciążalność RDE10.1 maks. 5(2) A / 24...250 V AC 

 

Montaż, instalacja 
i uruchomienie 

Obsługa 

Kalibracja czujnika 

Wymiana baterii  
(tylko RDE10.1) 

Kasowanie (Reset) 

 Zasilanie 

Wyjścia sterujące 
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Histereza przełączania SD 1 K 
Zakres nastaw wartości zadanych 5…35 °C (tryb normalny) 

 0 (WYŁ) i 5…35 °C (tryb energooszczędny)
Nastawy fabryczne 20 °C (tryb normalny) 
 8 °C (tryb energooszczędny) 

Rozdzielczość nastaw i wskazań  
Wartości zadane 0,5 °C 
Czasy przełączania 60 min  
Wskazanie wartości rzeczywistych 0,5 °C 
Wskazanie czasu 1 min 

Praca wg IEC 721-3-3 
Warunki klimatyczne klasa 3K5 
   Temperatura 0…+50 °C 
   Wilgotność <95 % r.h. 

Transport wg IEC 721-3-2 
Warunki klimatyczne klasa 2K3 
   Temperatura -25…+60 °C 
   Wilgotność <95 % r.h. 
Warunki mechaniczne klasa 2M2 

Składowanie wg IEC 721-3-1 
Warunki klimatyczne klasa 1K3 
   Temperatura -25…+60 °C 
   Wilgotność <95 % r.h. 

Zgodność   
Dyrektywa EMC 89/336/EEC 
Dyrektywa dot. niskich napięć 73/23/EEC i 93/68/EEC 

Zgodność  C-Tick  
Standard emisji EMC AS/NSZ 4251.1:1994 

Standardy wyrobu 
Automatyczne regulatory elektryczne EN 60730-1 i 
do użytku domowego i podobnego EN 60730-2-9 

Zgodność elektromagnetyczna 
Emisje zakłóceń IEC/EN 61000-6-3 
Odporność na zakłócenia IEC/EN 61000-6-1 

Klasa bezpieczeństwa II wg EN 60730 
Stopień zanieczyszczeń normalny 
Stopień ochrony obudowy IP30 wg EN 60529 
Zaciski podłączeniowe do przewodów z końcówkami lub bez 

 2 x 1,5 mm2 lub 1 x 2,5 mm2 (min. 0,5 mm2) 
Waga 0,21 kg 
Kolor obudowy biały, NCS S 0502-G (RAL9003) 
 

Dane funkcjonalne 

Warunki środowiskowe 

Normy i standardy 

Inne 



7/8 

Siemens Building Technologies Pomieszczeniowe regulatory temperatury RDE10… CE1N3035pl 
HVAC Products  25.02.2005 

Schemat połączeń 
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RDE10 RDE10.1 
 
N1 Pomieszczeniowy regulator temperatury RDE10... 
Y1 Urządzenie wykonawcze 
L, Ln Faza, 230 V AC 
N Neutralny, 230 V AC 
Lx Faza, 24...250 V AC 
Nx Neutralny, 24...250 V AC 
Q11, Q12 Styk N.Z. (do zaworów N.O.) 
Q11, Q14 Styk N.O. (do zaworów N.Z.) 
 
 

Przykłady zastosowania 
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Regulator temperatury w pomieszczeniu  
z bezpośrednim sterowaniem gazowym  
kotłem wiszącym 

Regulator temperatury w pomieszczeniu z 
bezpośrednim sterowaniem stojącym ko-
tłem gazowym 

TN1

Y1

22
22

S
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M1

 

F1 Termostat ograniczający 
F2 Termostat bezpieczeństwa 
M1 Pompa obiegowa 
N1 Pomieszczeniowy regulator temperatu-

ry RDE10... 
Y1 Zawór 3-drogowy sterowany ręcznie 
Y2 Zawór elektromagnetyczny 

Regulator temperatury w pomieszczeniu z 
bezpośrednim sterowaniem pompą obiegu 
grzewczego (z regulacją wstępną ręcznym 
zaworem mieszającym) 
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Wymiary 

Regulator Podstawa montażowa 
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