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Кімнаттний цифровий
прил
лад QAA50
0/110
Кім
мнатний цифр
ровий прилад
дз
вбудованим даттчиком темпе
ератури
повітря в приміщенні
засстосовується в системах
регулювання по
одачі теплоно
осія в
сисстемі опалення. Дозволяє
є
дистанційно кор
ригувати насттройки
кон
нтроллера бе
ез необхідноссті
переналаштува
ання контролл
лера.

Кімнатний цифр
ровий прилад являє
соб
бою комбінацію приладів, що
скл
ладається з да
атчика
тем
мператури повітря в приміщенні
та органів
о
диста
анційного керу
ування
кон
нтролером. Піід впливом
тем
мператури повітря в приміщенні
опір
р матеріалу чутливого
ч
еле
емента
даттчика змінюєтться як функц
ція
тем
мператури.

робник: Siemens SBT
Вир
(Швейцарія)

ртифікати від
дповідності:
Сер
ISO 9001:2008, У
УкрСЕПРО
СНОВНІ МОЖ
ЖЛИВОСТІ
ОС
•
Змінювати
и задану
температууру повітря в
приміщенн
ні в діапазоні ± 3°С
поворотом
м задатчика
кімнатної температури
т
на
лицьовій панелі
п
прилад
ду.
Вибирати режим
р
роботи
•
контролера
а з трьох мож
жливих
натискання
ям кнопки виб
бору
режиму ро
оботи контрол
лера на
лицьовій панелі
п
прилад
ду
(автоматич
чний режим

ної тимчасово
ої
згідно задан
програмі; ре
ежим підтрим
мки
температури незалежно від
ежим
тимчасової програми; ре
очікування із
і забезпечен
нням
температури захисту буд
дівлі /
системи від
д замерзання)).
Вмикати або
о вимикати
опалення за
а допомогою кнопки
присутності на лицьовій панелі
ри роботі
приладу. Пр
контролера в

авто
оматичному р
режимі ця функція
дозв
воляє відключити поточни
ий
опал
лювальний пе
еріод. При ро
оботі
конттролера в руч
чному режиміі
нати
иснення кнопки включає або
вимикає опалюва
альний період
д.

•

Регулюванн
ня температур
ри
теплоносія системи
с
опал
лення
по температтурі зовнішнь
ього
повітря з ур
рахуванням
температури повітря в
приміщенні..

•

3.

Кнопка приссутності –
4
призначена для примусо
ового
р
переходу з режиму
номінальноїї температури
ив
режим зниж
женої темпера
атури і
назад. Функкція активна тільки
т
при роботі контроллера
к
в
автоматично
ому або ручн
ному
режимах, об
браних на
кімнатному модулі. В
автоматично
ому режимі ця
ц
функція дозволяє тільки
відключити поточний
опалювальн
ний період. В
4. ЖКИ
Ж
дисплей
й
ручному реж
жимі при нати
исканні
кнопки відбуувається вклю
ючення
опалювальн
ного періоду. При
повторному натисненні
відбувається його відклю
ючення.

•

озволяє реал
лізувати такіі
До
фу
ункціональні можливостті
контролерів:
•

ння температури
Регулюван
теплоносія
я системи опа
алення
тільки по температурі
т
п
повітря
в приміщен
нні.

Самоадаптац
ція температу
урної
кривої (залеж
жність темпер
ратури
теплоносія віід температур
ри
зовнішнього повітря) до
погодних умо
ов.

КО
ОНСТРУКЦІЯ
Чуутливий елемент розміщен
но в
пластиковому корпусі,
к
база для
д
настінного знімається. Достууп до
ем для підклю
ючення датчи
ика
кле
заб
безпечується
я після зняття
я бази.
Ос
сновні елеме
енти:
1. Кнопка для
я вибору реж
жиму
роботи кон
нтроллера
(дистанційне керування
я
о тільки
контроллером можливо
в автомати
ичному або руучному
режимі).
2. Ручка уста
ановки кімнатної
температуури – дозволя
яє
змінити но
омінальну кімн
натну
температууру, встановле
ену в
програмі ко
онтроллера, на
бажану в межах
м
± 3 ° С. Якщо
значення зміни
з
встанов
влено,
воно автом
матично дода
ається
або відніма
ається від зна
ачення
кімнатної температури,
т
запрограмованої в
контроллері.
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МОНТАЖ
•
•

•
•

Кімнатний прилад повинен
бути встановлений в жилій
кімнаті.
Місце установки датчика
повинне вибиратися таким
чином, щоб звести до
мінімуму вплив на його покази
зовнішніх факторів (сонячного
випромінювання,
вентиляційних та
опалювальних приладів).
Неприпустиме пряме
попадання води.
Мінімальна відстань від
підлоги для настінного
монтажу - 1,5 м.

Технічні характеристики
Діапазон вимірювань
Чутливий елемент
Підключення
Довжина кабеля
Потужність
Клас ізоляції
Умови навколишнього середовища

Ступінь захисту корпуса
Умови експлуатації
Умови транспортування та
зберігання
Вага

0…+45°C
NTCΩ при 0 ºС
двопровідне
макс.75 м при перетині кабелю 0,5
2
мм
45 мВт
III по EN 60730 (при коректному
монтажі)
IP 20 по EN60529
IEC 721-3-3 класс 3К5
0…50°C
<85% в.в.
IEC 721-3-2 класс 2К3
-25…+70°C
<95% в.в.
0,17 кг

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

1
2

A6
MB

PPS (interchangeable)
PPS (interchangeable)

ГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Замовлення
При замовленні слід вказати марку
приладу.
Розроблено компанією ТОВ НВП
"Техприлад" на основі технічної
документації виробника.
При копіюванні і розповсюдженні
обов'язкове посилання на:
ТОВ НВП "Техприлад" або
www.techprilad.com

Приклад
Кімнатний прилад QAA50/110
Виробник: Siemens SBT
(Швейцарія)

Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug
www.sbt.siemens.com

Офіційний партнер в Україні:
ТОВ НВП "Техприлад"
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Україна, 04073, м. Київ,
пров. Куренівський, 4/9

ТОВ НВП «Техприлад»

