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Desigo RX

Zadajnik
pomieszczeniowy
z interfejsem PPS2

QAX34.3

Do użycia z: – Urządzeniami z serii RXC, RXB, RXL i RXA (PPS2)
– Sterownikami Desigo PX 1)

– Urządzeniami z interfejsem PPS2

· Pomiar temperatury w pomieszczeniu
· Przycisk do zmiany temperatury zadanej
· Przycisk do wyboru trybu pracy ( /Auto) I ręcznego sterowania

wentylatorem w układach klimakonwektorów (do 3 biegów)
· Wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę w pomieszczeniu i trybu pracy
· Interfejs PPS2 do sterownika
· Funkcja narzędzia do ustawiania parametrów i testowania 2)  sterowników

RXB/RXL

Wykorzystanie

Zadajnik pomieszczeniowy stosowany jest w pomieszczeniach sterowanych przez
system sterowania indywidualnego pomieszczenia, do pomiaru temperatury w
pomieszczeniu oraz do obsługi regulatora pokojowego. Funkcje wyświetlacza LCD
określa sterownik. Jeśli ręczne sterowanie prędkością wentylatora jest wyłączone,
zadajnik pomieszczeniowy może służyć do obsługi systemu klikakonwektorów.

Nadaje się również do użycia w połączeniu ze sterownikami Desigo PX 1).

Jako zadajnik
pomieszczeniowy:
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W połączeniu ze sterownikami RXB / RXL (FC-10 i nowsze, CC-02) the QAX34.3
Zadajnik pomieszczeniowy może być również używany do ustawiania parametrów
i do testowania okablowania 2).
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji technicznej, CM110389 (RXB),
CM110789 (RXL).

Zamawianie

Przy zamawianiu należy podać ilość, nazwę produktu i kod typu.

Przykład:
30 Zadajnik pomieszczeniowy  QAX34.3

Obsługiwane urządzenia

Zadajnik może być używany ze wszystkimi regulatorami wyposażonymi w interfejs
modułu pomieszczeniowego PPS2 (np. Desigo RX i Desigo PX 1) ).

1)  Zadajnik QAX34.4 działa tylko z adresem 1. Jeśli jest używany ze sterownikiem PXC …,
wyświetlacz pokazuje stan żądany przez użytkownika, a nie stan rzeczywisty.

Budowa

Zadajnik pomieszczeniowy jest przystosowany do montażu w puszce podtynkowej.
Wejście kablowe znajduje się od tyłu.

Do montażu natynkowego z wejściem kabla na górze lub n dole wymagane jest
wyposażenie dodatkowe ARG70.2.

Zasadniczo jednostka składa się z obudowy i płyty montażowej. Można je zablokować I
zwolni za pomocą mechanizmu zatrzaskowego.

Płyta montażowa zawiera zaciski śrubowe.

W obudowie znajduje się płytka drukowana, czujnik temperatury w pomieszczeniu,
przełącznik polaryzacji do ustawiania wartości zadanej i wyboru trybu pracy i prędkości
wentylatora oraz panel LCD.

Obudowa I płyta montażowa są plastikowe.

Jako narzędzie:

Zdejmowanie
obudowy

1 2

1)  W zadajniku QAX34.3 adresu (ustalonego na 1) nie można zmienić. Jeśli jest
używany ze stacją automatyki PXC…, wyświetlacz pokazuje stan żądany przez
użytkownika (patrz strona 3), a nie stan rzeczywisty.

2)  Test okablowania dostępny tylko dla urządzeń z indeksem D (wewnątrz obudowy,
patrz strona 2).
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Wyświetlanie aktualnej temperatury w pomieszczeniu lub wartości
nastawy oraz słupek wskazujący sekwencję
(ogrzewanie/chłodzenie), tryb pracy i prędkość wentylatora.

Przyciski do regulacji temperatury i nastawy

Symbole trybu pracy I prędkości wentylatora

Przyciski trybu pracy I prędkości wentylatora

Symbole sekwencji (ogrzewanie/chłodzenie)

Sterownik określa rzeczywiste funkcje przycisków i wyświetlacza (na podstawie
wybranej aplikacji i powiązanych parametrów). Poniżej opisano wszystkie funkcje
przedstawionych elementów.

Ten przycisk może być używany jako przycisk obecności w celu określenia trybu pracy.
Można również zdefiniować trzy ręczne prędkości wentylatora.
Jednokrotne naciśnięcie strzałki w lewo wybiera opcję o jeden krok w lewo
a jednokrotne naciśnięcie strzałki w prawo wybiera opcję o jeden krok w prawo.
Aktualnie aktywny tryb pracy lub ręcznie wybrana prędkość wentylatora jest
wskazywana przez pasek nad odpowiednim symbolem.

Po pierwszym naciśnięciu przycisku wyświetlacz LCD przełącza się z wyświetlania
temperatury w pomieszczeniu na wyświetlanie wartości zadanej. Każde dodatkowe
naciśnięcie górnego lub dolnego przycisku zwiększa lub zmniejsza wartość zadaną o
0,5K lub 1,0F (jednostka inżynierska jest z góry określona przez sterownik).

Indeks i data produkcji

Funkcje
poszczególnych
elementów

Uwaga

Przycisk wyboru trybu
pracy i prędkości
wentylatora

Przycisk do regulacji
nastawy temperatury w
pomieszczeniu
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Podczas normalnej pracy możliwe są następujące opcje wyświetlania (rzeczywiste
opcje są określane przez sterownik).
Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie aplikacji dla danego zakresu
regulatorów.
Informacje na temat ustawienia parametrów znajdują się w podręczniku technicznym,
dokumentach CM110389 (RXB) and CM110789 (RXL).

Temperatura pomieszczenia w °C (rozdzielczość  0.5 °C)

Temperatura pomieszczenia w °F (rozdzielczość  1.0 °F)

Korekta temperatury zadanej
(Wyświetlane tylko podczas zmiany nastawy)

Skala I cyfry
(Wyświetlane tylko podczas zmiany nastawy)
Sekwencja chłodzenia jest aktywna
Sekwencja grzania
(Jeśli znacznik nie jest wyświetlony oznacza to, że
regulator znajduje się w martwej strefie)
Tryb pracy „Ekonomiczny”
Bieg wentylatorów załączany przez sterownik

Tryb pracy “Komfort”
Bieg wentylatorów załączany przez sterownik

Tryb pracy “Komfort”
Ręcznie załączony 1 bieg wentylatora

Uwagi techniczne

Zadajnik jest zasilany z podłączonego kontrolera przez interfejs PPS2 (Niskie napięcie,
SELV).

Do regulatora pokojowego RX... można podłączyć tylko jeden zadajnik.

W przypadku podłączania zadajnika do steriw PXC… zadajnik musi mieć adres 1
(adres ten jest na stałe zaprogramowany w zadajniku).

Zadajnik należy podłączyć do regulatora pokojowego za pomocą dwużyłowej skrętki.
Zobacz odpowiednią instrukcję instalacji  (RXC: CA110334; RXB & RXL: CM110381;
RXA: CA2Z3884). Można użyć kabla nieekranowego.

Instrukcja montażu

· Urządzenie nadaje się zarówno do montażu natynkowego, jak i do montażu w
puszce podtynkowej

· Urządzenia nie należy montować we wnękach, półkach, za zasłonami lub drzwiami
ani w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.

· Unikaj bezpośredniego słońca I przeciągów.
· Rura musi być uszczelniona od strony urządzenia, ponieważ prądy powietrza w

przewodzie mogą wpływać na odczyt czujnika.
· Należy przestrzegać dopuszczalnych warunków otoczenia.
· Instrukcja montażu jest dołączona do urządzenia.
· Do urządzenia dołączony jest komplet elementów mocujących.

Wyświetlacz LCD
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Instalacja

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących instalacji.

Sprzęt nie jest zabezpieczony przed przypadkowym podłączeniem do AC 230 V.

Uruchomienie

Po przerwaniu połączenia z interfejsem PPS2, komunikacja zostaje przywrócona tylko
wtedy, gdy podłączony regulator pokojowy odpytuje adresy PPS2. Czasy cykli są
następujące:
RXA: 10 sekund; RXB, RXL, i RXC: 3 minuty; PX: 30 sekund

Po podłączeniu napięcia zasilającego (przez interfejs PPS2) lub w przypadku resetu
przez regulator pokojowy, w zadajniku wykonywana jest następująca procedura:

Krok Funkcja Opis
1 Test LCD Wszystkie segment modułu wyświetlacza są

obsługiwane przez ok. 3s
2 Identyfikacja

przez
administratora

Dopóki regulator nie rozpozna zadajnika jako
użytkownika PPS2, wyświetlacz odczytuje.

3 Gotowy do
pracy

1 s po rozpoznaniu przez sterownik zadajnik jest gotowy
do pracy.

Jeśli zadajnik pomieszczeniowy jest podłączony do regulatora pokojowego z serii
Desigo RXB, RVL lub RXC, wyświetlacz może posłużyć jako pomoc przy uruchomieniu.
Jeśli narzędzie do uruchamiania jest używane do przesyłania polecenia Wink, zadajnik
pokojowy wyświetla typ podłączonego regulatora pokojowego. Na przykład:

Typ sterownika pokojowego ekran
RXB 21.1, RXL21,1, RXC21.1,
RXC30.1

STOP   Ostrzeżenie

Charakterystyka
rozruchu

Wyświetlanie funkcji
“Wink” urządzeń
KNX/EIB i LONWORKS
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Uwagi eksploatacyjne

Podczas uruchamiania i eksploatacji na panelu LCD wyświetlanie są komunikaty o
błędach:

Ekran Opis Typ
błedu

C: Brak komunikacji ze sterownikiem przez ponad 64 s
02: Oprogramowanie układowe wersja (np. wersja 2.0)

D

Czujnik temperatury pomieszczenia poza zakresem 0 … 40 °C S

Regulator pokojowy nie dodał jeszcze zadajnika do listy
członków (podczas uruchamiania sterownika)

D

Zadajnik pomieszczeniowy nie rozpoznaje typu jednostki D

Wartość początkowa, po włączeniu zadajnika i przed
wysłaniem wartości przez sterownik pokojowy.

S

Wartość początkowa, po włączeniu zadajnika I przed
wysłaniem przez sterownik pokojowy.

S

S Błąd statyczny: Wskazanie błędu pozostaje ważne do momentu usunięcia błędu.
D Błąd dynamiczny: Przez 5 s od jego wystąpienia, błąd jest wyświetlany zamiast temperatury

pokojowej. Następnie wyświetlacz powraca do normalnego stanu. Jeśli błąd nadal występuje,
można go wyświetlić ponownie naciskając przycisk + lub -. Ponowne naciśnięcie przycisku
powoduje ustawienie wartości zadanej.

Wszystkie inne kody błędów wskazują błąd sprzętowy

Usuwanie odpadów

Urządzenie jest klasyfikowane jako zużyty sprzęt elektroniczny w rozumieniu
dyrektywy europejskiej 2012/19/UE (WEEE) i nie powinno być utylizowane jako
nieposortowane  odpady komunalne.
Należy przestrzegać odpowiednich przepisów prawa krajowego.
W celu utylizacji, użyj systemów do zbierania odpadów elektronicznych.
Przestrzegaj wszystkich lokalnych o obowiązujących przepisów.
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Dane techniczne

Napięcie zasilania Zakres napięcia roboczego DC 12 ... 15 V (SELV)
Urządzenie jest zasilane z podłączonego sterownika poprzez interfejs PPS2

Zużycie energii (przez sterownik) Max. 0.10 VA
Dane operacyjne Czujnik Temperatury

Element pomiarowy NTC czujnik rezystancyjny
Zakres pomiarowy 0 ... 40 °C
Czas odpowiedzi £ 10 min
Dokładność pomiaru (5 … 30 °C) ± 1.0 K
Dokładność pomiaru (25 °C) ± 0.5 K

Korekta wartości zadanej
Zakres korekty (określony przez sterownik) Max. ± 10 K (ustawienie bazowe ± 3 K)
Dokładność w całym zakresie korekcji 10 %

Wyświetlacz Typ LCD
Wyświetlane funkcje – Temperatura pomieszczenia

– Regulacja wartości zadanej
– Tryb pracy ( / Auto)
– Wybór ręczny prędkości wentylatora
– Sekwencja sterowania
– Rodzaj błędu
– Ustawienia parametru RXB/RXL

Porty/interfejsy Typ portu między sterownikiem a zadajnikiem PPS2 (interfejs punkt-punkt, V 2)
Napięcie sygnału, logika 0 < 5 V
Napięcie sygnału, logika 1 > 7 V
Szybkość transmisji 4.8 kbps

Połączenia kablowe Zaciski przyłączeniowe (zaciski śrubowe) Przewodniki lite lub linkowe
0.8 … 2.5 mm2

Pojedyncza długość kabla pomiędzy kontrolerami
a zadajnikiem

Zobacz instrukcje instalacji:
Desigo RXC: CA110334,
Desigo RXB & RXL: CM110381
Desigo RXA: CA2Z3884
Desigo PX: CA110396

Typ kabla 2-żyłowy, skrętka, nieekranowany
Dane dotyczące ochrony Ochrona obudowy IP 30 dla EN 60529

Klasa ochrony III dla EN 60730-1
Warunki środowiskowe IEC 721 Podczas pracy Transport

Warunki otoczenia Class 3K5 Class 2K3
Temperatura 0 ... 50 °C – 25 ... 70 °C
Wilgotność < 85 % rh < 95 % rh
Warunki mechaniczne Class 3M2 Class 2M2

Normy, dyrektywy I
dopuszczenia

Standard produktu EN 60730-1 Automatyczne sterowanie elektryczne do
użytku domowego itp.

Kompatybilność elektromagnetyczna (aplikacje) Do użytku w pomieszczeniach
mieszkalnych, handlowych, lekkich
i przemysłowych.

Zgodność z UE (CE) CE1T1640xx *)
Zgodność z EAC Zgodność z Eurazją

Zgodność ze
środowiskiem

Deklaracja środowiskowa produktu (zawiera dane
dotyczące zgodności z RoHS, składu opakowania,
korzyści dla środowiska, utylizacji)

CE1E1640  *)

Wymiary Patrz “Wymiary”
Kolor Płyta czołowa NCS S 0502-G » RAL 9003 biały

Podstawa obudowy, płyta montażowa i przyciski RAL 7035 (jasnoszary)
Waga Bez opakowania 0.119 kg

*) Dokumenty dostępne są do pobrania pod adresem http://siemens.com/bt/download.
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Połączenia elektryczne
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PPS2 interfejs, zasilacz
CP+ 1 Zasilanie urządzenia, PPS2 dane (pozytywna)
CP– 2 Zasilanie urządzenia, PPS2 dane (negatywna)

Poniższy przykład przedstawia podłączony do regulatora pokojowego Desigo RXB.
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N1C
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 = skrętka

R1 QAX34.3 zadajnik pomieszczeniowy
N1 RXB… sterownik pomieszczeniowy

Układ zacisków

Schemat połączeń
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