
CE1B3076.2pl / 25 Lis 2011 Subject to change Siemens Building Technologies  

s 

 

 

 pl     Instrukcja obsługi RDF400...
  

 

RDF400... – regulator temperatury, który w łatwy sposób umożliwia zapewnienie właściwej temperatury  
w pomieszczeniu. Regulator może pracować w trybie Komfortu, Ekonomicznym i Czuwania oraz w trybie Automatycznym 
z 8 programami czasowymi. Wentylator pracuje w trybie automatycznym lub z ręcznie nastawioną prędkością. Można 
skorzystać z nastaw fabrycznych, bądź też dopasować je do własnych potrzeb.  
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 Czuwanie 
 Tryb Automatyczny 

 Tryb Komfort 
 Tryb Ekonomiczny 

 
Zmierzona temperatura  
w pomieszczeniu,  
wartości zadane i parametry 

 
Aktualna godzina 
 

 Aktualna temperatura w 
pomieszczeniu 

 
 Błąd * 

 

 

   
 

  Skraplanie się wody w  
        pomieszczeniu * 

  Zapotrzebowanie na chłód / tryb 
 Zapotrzebowanie na ciepło/ tryb 

 Aktywna nagrzewnica elek. 

 
Wentylator: 

 Automatyczny 
 Najniższy bieg 

 Średni bieg 
 Najwyższy bieg 

 
   Blokada przycisków 

 
Dzień tygodnia 1…7  
(1 = Powiedziałek / 7 = Niedziela) 
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 Przycisk wyboru trybu pracy 

    **   **    

 
 
 

 Sprawdzanie i nastawa  

Program Automatyczny  
 

  Tryb czuwania / system ON 

 

 
 

       Chłodniej / Cieplej   
 

 
 Przycisk trybu pracy wentylatora 

– Automatyczny ( ) 
– Ręczny ( ) 

 

 
 

 Nastawianie czasu i dnia 
 
 

 Potwierdzenie nastaw 
 

 
* Konfiguracja przez instalatora HVAC 
** Musi zostać załączone przez odpowiednie ustawienie parametru P02 

 

Zmiana temperatury w pomieszczeniu 

+ / – 
 

  

Naciśnij + lub – aby zwiększyć lub zmniejszyć aktualna nastawę temperatury 
w pomieszczeniu dla trybu Komfort. Regulator przechodzi w tryb Komfort  .  
Zakres nastaw to 5...40 °C, jeśli nie zostanie zawężony parametrami P09 i P10. 

Zmiana prędkości wentylatora / trybu jego pracy 

  
  

   
 
 
 
 

 
  
  

Naciśnij przycisk  aż osiągniesz żądany tryb pracy wentylatora. 
 

W trybie Automatycznym regulator automatycznie wybiera bieg wentylatora na 
podstawie nastawy i zmierzonej aktualnej temperatury. Wentylator pracuje na 
najniższym biegu (ustawienie fabryczne) po osiągnięciu nastawy temperatury. 
 

W trybie ręcznego wyboru trybu pracy, wentylator pracuje na wybranym biegu:  
Najniższy bieg I (najmniejsza prędkosć)  
Średni bieg II (średnia prędkość) 
Najwyższy bieg III (największa prędkość) 
 

Dla wentylatora jednobiegowego zmiana odbywa się pomiędzy trybem 
automatycznym  a biegiem III . 

Zmiana trybu pracy regulatora  

 

 
       

 

 

 

 
 
 

       
 
 

       
 
 
 
 
 

 
       

Nacisnij przycisk wyboru trybu pracy  aby zmienić tryb. 
W trybie Czuwania instalacja nie pracuje, aż do momentu gdy, temperatura w 
pomieszczeniu spadnie poniżej 8 °C. Załącza się wtedy ogrzewanie, aby chronic 
pomieszczenie przez przemarzaniem.  
Instalator HVAC może zmienić nastawę ochrony przed przemarzaniem na 
ochronę przed przegrzaniem w razie potrzeby: 
Zmiany instalatora:   Ochrona przed przemarzaniem: ........... ˚C 
  Ochrona przed przegrzaniem:  ............. ˚C 
W trybie Komfort regulator utrzymuje temperaturę wyznaczona przez nastawę, 
która może zostać zmieniona przyciskami + i – . 
W trybie Ekonomicznym temperatura jest utrzymywana na wyższym (latem) lub 
niższym (zimą) poziomie w celu zmniejszenia kosztów energii. 
Nastawy należy zmieniać parametrami P11 i P12. 
Regulator można aktywować przez naciśnięcie przycisku trybu pracy (jesli 
parametr P02 = 2) lub przez zewnętrzny przekażnik, np. kontaktron okienny, 
czujnik obecności, karte magnetyczną. 

W trybie Automatycznym regulator automatycznie przełącza się pomiędzy 
trybem Komfort I Ekonomiczny zgodnie z nastawionym programem 
przełączania. 

Przełączenie pomiędzy trybami ogrzewania i chłodzenia  

  /  

 

 

 

Przełączenie pomiędzy trybami chłodzenia i ogrzewania jest albo automatyczne, 
gdy użyty jest czujnik przełączający lub zewnętrzny styk przekaźnika, lub ręcznie 
naciskając przycisk wyboru trybu pracy . Nie ma możliwości przełączania 
między ogrzewaniem i chłodzeniem, jeśli regulator skonfigurowano na tylko 
chłodzenie lub tylko ogrzewanie parametrem P01. 
 

 Wyświetlane symbole dla automatycznego przełączania lub tylko ogrzew/tylko chłodz: 

  
  

Zawór ogrzewanie otwarty 
Zawór chłodzenie otwarty 

   Display for manual changeover: 

  
  

Regulator w trybie ogrzewania 
Regulator w trybie chłodzenia 
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Nastawianie czasu i dnia tygodnia 

  
 + – 
 24h  12 h 
 

  
 
 + – 

  

1. Trzymaj wciśnięty przycisk  aż cyfry czasu na wyświetlaczu zaczną migać. 
Naciśnij + lub – aby nastawić żądaną godzinę. 
Jeśli aktualnie czas wyświetlany jest w formacie 24-godzinnym i chcemy zmienić go na 
12-godzinny, należy naciskać + aż do minięcia 23:59 lub – aż do minięcia 00:00.  
Powrót do formatu 24-godzinnego analogicznie z przejściem przez godzinę 11:59 PM. 

2. Po potwierdzeniu ustawionej godziny przyciskiem  wskaźnik dnia zacznie migać. 
3. Naciśnij + lub – aby nastawić aktualny dzień tygodnia. 
4. Potwierdź nastawiony dzień tygodnia przyciskając . 

Nastawianie programu czasowego  
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 + – 
 
 + – 

 
  
 + – 

  
 

Aby nastawić program czasowy, przytrzymaj przycisk  na 3 sekundy aby wejść w tryb 
ustawień.  
W tym trybie pokazuje się Ax (x= program czasowy dla dni 1...8) i migająca godzina.  
Dla każdego ustawianego programu czasowego dla dnia tygodnia, postępuj jak poniżej: 

1. Wyświetlone symbole  i . Naciskaj + lub – aby nastawić godzinę rozpoczęcia się 

trybu Komfort. Potwierdź naciskając  . 

2. Wyświetlone symbole  i . Naciskaj + lub – aby nastawić godzinę zakończenia trybu 

Komfort / rozpoczęcia trybu Ekonomicznego. Potwierdź naciskając  . 
3. Symbol  zacznie migać. Naciskaj + lub – aby wybrać lub przejść do następnego dnia 

tygodnia.   
4. Naciśnij   aby potwierdzić ustawienia dla aktualnego programu czasowego. Przejdź do 

ustawienia następnego programu czasowego. 
Regulator opuści tryb ustawień jeśli przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. 
Wszystkie zmiany wprowadzone po ostatnim wciśnięciu  nie zostaną zapisane. 

Podgląd ustawień programu czasowego  

  Naciśnij   aby po kolei przejrzeć ustawienia dla 8 automatycznych programów 

czasowych. 

Załaduj ustawienia fabryczne dla programu czasowego  

  
 + – /   

1. Ustaw regulator w tryb Czuwania . 
2. Naciśnij jednocześnie + i – na 3 sekundy. Puść i w ciągu 2 sekund naciśnij 2 razy . 

Dni Regulator jest w trybie Komfort   
Pon (1) – Piąt (5) 6:30 – 8:30 (A1) 17:30 – 22:30 (A2) 

Sob (6) 8:00 – 23:00 (A3) 
Niedz (7) 8:00 – 22:30 (A4) 

 
Ustawienia 
fabryczne 

  – W pozostałym czasie regulator jest w trybie Ekonomicznym. 
 – Programy czasowe A5…A8 są wolne, nie ma dla nich ustawień 

fabrycznych. 

Blokada przycisków 

 

  
 
 

  

Naciśnij przycisk trybu pracy  przez 7 sekund aby zablokować lub odblokować przyciski 
jeśli skonfigurowana jest ręczna blokada (parametr P14 = 2).  
Regulator automatycznie blokuje przyciski 30 sekund po ostatnim ich użyciu jeśli 
skonfigurawana jest “automatyczna blokada” (P14 = 1). 
Symbol klucza  oznacza zablokowane przyciski.  

Przypomnienie o zmianie/czyszczeniu filtrów oraz błędy 
     FIL * 
 
 

Ta wiadomość przypomina aby wyczyścić/zmienić filtry w urządzeniach HVAC. 
Pokazuje się po ………… “godzinach pracy wentylatora” i znika gdy regulator ustawiony 
zostanie w tryb Czuwania (  ). 

 

* Konfiguracja przez instalatora HVAC 

Uwaga: Tryb Ekonomiczny 

  
 

  

Fabryczne ustawienia temperatury dla trybu Ekonomiczny to 15 °C dla ogrzewania i 30 °C dla chłodzenia.  
Użyj parametrów P11 i P12 aby zmienić nastawy. 
Ważne: Można nastawy dezaktywować (OFF); regulator będzie nieaktywny, brak ochronnej funkcji dla ogzrewania i chłodzenia. 
 Ryzyko przemarzniecia! 

Uruchomienie 
Parametry regulacji powinny być nastawione tak, aby zapewnić optymalną wydajność całego systemu. Można dokonać tych zmian podczas pracy 
instalacji poprzez wejście w tryb ustawień parametrów regulatora. 

Parametry regulacji 
Postępuj jak poniżej aby ustawić najważniejsze parametry regulacji: 
(Twój instalator HVAC może ustawić również dodatkowe parametry) 
 

+ / – 
 

1. Naciśnij jednocześnie  przyciski – i + na przynajmniej 3 sekundy.  
Puść i w ciągu 2 sekund naciśnij + na 3 sekundy. Na wyświetlaczu pokaże się "P01". 

2. Naciskaj + lub – aby przejść do wybranego parametru. 

P01 P02 P08 P14
+- +- -+

3171z99
End

-+-
P13

+-
 

3. Naciśnij jednocześnie + i – . Wartość parametru zacznie migać, pozwalając na jego zmianę poprzez naciskanie + lub –. 
4. Następny parametr jest wyświetlany gdy znów naciśniesz jednocześnie + i – . 
5. Powtórz kroki od 2 do 4 aby wyświetlić i zmienić następne parametry. 
6. Naciskaj + lub – aż wyświetli się “koniec” (“End”), następnie naciśnij jednocześnie + i – aby zapisać zmiany i wyjść z trybu ustawiania 

parametrów regulacji.  
10 sekund po ostatnim ustawieniu czy wyświetleniu parametru, wszystkie zmiany zostaną zapisane, a regulator wyjdzie z trybu 

ustawiania parametrów regulacji. 

 
Para-
metr 

Opis 
Ustawienia 
fabryczne 

Zakres nastaw 
Uwagi 
 

P01 Sekwencja regulacji 2-rurowy…: [0…3] 
1 (tylko chłodzenie) 
 
4-rurowy:.    [2…4] 
4 (ogrzew i  chłodz) 

0 = tylko ogrzewanie 
1 = tylko chłodzenie 
2 = ręczne ogrzew lub chłodz 
3 = automatyczne przełączanie 
4 = ogrzewanie i chłodzenie 

 

P02 Wybór trybu pracy przez użytkownika poprzez przycisk wyboru 
trybu pracy  

1 (Komfort, 
 Czuwanie) 

1 = Komfort, Czuwanie 
2 = Komfort, Ekonomiczny, 

Czuwanie 

 

P04 Wybór °C lub °F °C 0 = °C  
1 = °F 

 

P05 Kalibracja czujnika 0.0 °C – 3 ... +3 °C   
P06 Standardowe wyświetlanie temperatury 0 (temperatura w 

pomieszczeniu ) 
0 = temperatura w pomieszczeniu 
1 = nastawa temperatury 

 

P08 Nastawa podstawowa trybu Komfort 21 °C 5 ... 40 °C  
P09 Limit minimum nastawy temperatury trybu Komfort    (WminComf)   5 °C 5 ... 40 °C  
P10 Limit maksimum nastawy temperatury trybu Komfort (WmaxComf) 35 °C 5 ... 40 °C  
P11 Nastawa temperatury dla ogrzewania w trybie Ekonomiczny 

                                                                                              (WheatEco) 
15 °C OFF, 5 °C…WcoolEco  

P12 Nastawa temperatury dla chłodzenia w trybie Ekonomiczny            
                                                                                              (WcoolEco) 

30 °C  OFF, WheatEco…40°C  

P13 *** Nagrzewnica elektryczna w trybie chłodzenia ON OFF = nieaktywna 
ON   = aktywna 

 

P14 Blokada przycisków 
(Naciśnij przycisk wyboru trybu pracy  na 7 sekund aby 
zablokowac lub odblokować przyciski) 

0 (nieaktywna) 0 = nieaktywna 
1 = automatyczna 
2 = ręczna 

 

 

*** Parametr P13 jest wyświetlany tylko dla aplikacji "klimakonwektor 2-rurowy z nagrzewnicą elektryczną". 

Wszystkie nastawy temperatury z rozdzielczością 0.5 °C.  

 Należy zapisywać wszystkie zmiany! 
 


