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RDX33.21, RDX43.2 

 

 

Regulátory prostorové 
teploty s LCD displejem  
a s týdenním programem  

RDX33.. 
RDX43.. 

 

Pro ovládání tepelných čerpadel nebo jiných akčních členů  
v režimu vytápění a chlazení 

 

• Druhy provozu: Automatický s časovým programem, Komfortní, Útlumový 
a Ochranný režim 

• Bezpotenciálový reléový výstup (ON / OFF) pro spoušt ění tepelného čerpadla 
nebo jiného ak čního členu 

• Bezpotenciálový výstup (ON / OFF) pro p řepínání vytáp ění nebo chlazení 
• Výstup pro řízení přídavného elektrického oh řevu (RDX43.2) 
• Ruční přepínání vytáp ění / chlazení 
• 8 programovatelných časových blok ů 
• Nastavitelné konfigura ční a regula ční parametry 
• Volitelné zobrazení aktuální nebo žádané prostorové  teploty 
• Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádan é teploty 
• Provozní nap ětí: Baterie DC 3 V (RDX33.21) 

   AC 230 V (RDX43.2) 
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Použití 

Pro řízení teploty v systémech vytápění a / nebo chlazení s tepelnými čerpadly nebo 
jinými zdroji tepla a / nebo chladu. 

 
Regulátor prostorové teploty. 

• Řídí spouštění kompresoru tepelného čerpadla nebo jiného akčního členu 

• Zapíná přídavný elektrický ohřev 

 
Vhodný pro systémy s ručním přepínáním vytápění / chlazení.  

 
Funkce 

• Ruční přepínání vytápění / chlazení stisknutím tlačítka   

• Regulace prostorové teploty vestavěným teplotním čidlem  

 

Výběr provozního režimu tlačítkem  
druhu provozu 

  

•  
 

 
   

• Automatický režim s časovým programem s 8 nastavitelnými časovými bloky pro 
přepínání mezi Komfortní a Útlumovou žádanou teplotou 

• Výstupy pro ovládání tepelného čerpadla nebo jiných akčních členů  
v režimu vytápění nebo chlazení (ON / OFF). Výstup pro přídavný elektrický ohřev 

Regulátor 

Regulátor snímá prostorovou teplotu vestavěným teplotním čidlem a udržuje ji na 
nastavené žádané hodnotě.  
Spínací hystereze je 2 K pro vytápění a 1 K pro chlazení (nastavitelné parametry P08 
a P09). 

Displej zobrazuje naměřenou prostorovou teplotu nebo žádanou teplotu pro aktuální 
druh provozu. To lze zvolit nastavením parametru P15. V továrním nastavení se 
zobrazuje aktuální prostorová teplota. 

Zobrazení symbolu vytápění  nebo chlazení  na displeji indikuje provozní režim 

systému. Symbol  se zobrazí, jestliže je aktivován výstup pro přídavný elektrický 
ohřev. 
Zobrazení symbolu � signalizuje, že je kompresor tepelného čerpadla zapnutý. 
Pokud je třeba, mohou být aktuální a žádané teploty zobrazeny ve °F místo °C. To se 
provádí změnou nastavení parametru P14. 

  

Regulace teploty 

Displej  
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Druhy provozu 

Stisknutím příslušného tlačítka je možné zvolit následující druhy provozu: 

V automatickém režimu AUTO regulátor automaticky přepíná mezi komfortní a útlumovou 
teplotou podle 8 přednastavených časových bloků Na displeji se zobrazuje symbol 

automatického režimu AUTO souběžně se symbolem aktuálního druhu provozu (Komfort  
nebo Útlum  ). 

V komfortním režimu  udržuje regulátor teplotu na žádané hodnotě, kterou je možné 
změnit tlačítky     
Z důvodu úspory energie může být omezen rozsah nastavení žádané teploty na 
minimální (parametr P05) a maximální (parametr P06) hodnotu.  

 
• Jestliže je minimální limit P05 nastaven níže než maximální limit P06, jsou 

vytápění i chlazení nastavitelné mezi těmito dvěma limity 
• Pro aplikace vytápění nebo chlazení 

– Rozsah nastavení pro chlazení je od P05…40 °C místo  5…40 °C 
– Rozsah nastavení pro vytápění je od 5…P06 °C místo 5…40 °C  

 
Příklady  Vytápění nebo chlazení  
 
P05 < P06 

 

5°C 40°C25°C18°C

P06P05  

Žádaná pro chlazení nastavitelná 18…25 °C 
Žádaná pro vytápění nastavitelná 18…25 °C 

 
P05 ≥ P06 

 

5°C 40°C25°C21°C

P05P06  

Žádaná pro chlazení nastavitelná 25…40 °C 
Žádaná pro vytápění nastavitelná 5…21 °C 

 
 

Žádané teploty pro Útlumový režim   je možné nastavit regulačními parametry P01 
a P02.  

V ochranném režimu , sleduje regulátor žádané teploty nastavené pro vytápění a 
chlazení. Jestliže prostorová teplota překročí nebo poklesne pod žádanou hodnotu pro 
Ochranný režim, udržuje se žádaná Ochranná teplota (nezávisle, na stavu ručního 
přepnutí vytápění / chlazení). Tyto hodnoty mohou být změněny nastavením 
regulačních parametrů P03 a P04. Tovární nastavení pro vytápění v Ochranném 
režimu je 8 °C. 

Automatický režim  
s časovým programem 

Komfortní režim  
Tip na úspory energie 
Omezení nastavení 
žádané teploty 

P05 < P06

P05 ≥ P06

Útlumový režim 

Ochranný režim 
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Regulační sekvence 

On               Q33-Q34                        Q13-Q14

W
W

On                                                          Q13-Q14

W
=    =

=    ==    =

Application with heat pump for heating or cooling:

 
 

W Žádaná prostorová teplota 
WD  Spínací diference mezi vytápěním a přídavným elektrickým ohřevem 
SDH Spínací hystereze pro vytápění 
SDC Spínací hystereze pro chlazení 
 
Pokud se regulátor používá pro tepelné čerpadlo,  musí být výstupní svorky Q13-Q14 
(spínací kontakt) připojeny k řídicímu vstupu pro kompresor.  
Výstup Q21-Q22-Q24 musí být připojen ke vstupu kompresoru pro přepínání vytápění / 
chlazení.  
Výstup Q33-Q34 (spínací kontakt) je určen pro připojení přídavného elektrického 
ohřevu (RDX43.2). 
 

Tlačítko  se používá pro ruční přepínání mezi vytápěním a chlazením. Typ kontaktu 
pro přepínání vytápění / chlazení je z výroby nastaven na „rozepnutý“ pro vytápění. 
Parametrem P18 je možné jej změnit na „sepnutý“ pro vytápění. 
 
Aby se zabránilo zničení kompresoru při přepínání vytápění / chlazení je možné 
pomocí parametrů P11 a P12 nastavit minimální dobu chodu a minimální dobu vypnutí 
kompresoru. Tovární nastavení minimální doby chodu kompresoru je 1 minuta a 
minimální doby vypnutí 3 minuty. 
 
Výstup Q33-Q34 je určen pro připojení přídavného elektrického ohřevu, který je 
k dispozici pouze v režimu vytápění. Parametr P16 musí být nastaven na 1. Minimální 
dobu chodu pro přídavný ohřev lze měnit parametrem P13 (tovární nastavení je 
1 minuta). 
 

Popis 

Druh provozu  
vytápění / chlazení 

Doba zapnutí  
kompresoru 

Přídavný elektrický  
ohřev RDX43.2 

Režim vytáp ění 
(Kontakty Q21 – Q22 rozpojeny) 

Aplikace s tepelným čerpadlem pro vytáp ění a chlazení 

Režim chlazení 
(Kontakty Q21 – Q22 sepnuté) 
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Automatický režim s časovým programem 

Regulátor nabízí automatický režim s 8 programovatelnými časovými bloky. Každý 
časový blok může být přiřazen k jednomu nebo několika dnům. V automatickém režimu 
regulátor automaticky přepíná mezi komfortní a útlumovou teplotou podle 
8 přednastavených časových bloků  

Automatický provoz na Komfort Automatický provoz na Útlum 

  

Každý časový blok obsahuje časy začátku a konce regulace na komfortní teplotu, které 
je možné použít na jeden nebo více dnů v týdnu.  

Pro vstup do režimu nastavení časového bloku stiskněte tlačítko  na 3 sekundy. 
Tento režim je indikován zobrazením Ax (x = časový blok 1...8) a blikajícím časem --:--. 

  

 
Nastavení časového bloku se provede následujícím způsobem: 
1. Na displeji jsou zobrazeny symboly  a  . Tlačítky   nebo   nastavte čas 

začátku regulace na komfort a potvrďte stiskem  . 

  
 
2. Na displeji se zobrazí symboly  a  . Tlačítky   nebo   nastavte čas konce 

regulace na komfort respektive začátku útlumu a potvrďte stiskem  .  
 

  
 

3. Začne blikat symbol 1  . Tlačítkem   nebo  vyberte pro každý den v týdnu, 
zda chcete nebo nechcete tento časový blok použít. Tlačítkem  potvrďte 
nastavení aktuálního časového bloku a postupte k dalšímu bloku. 

  
 

Pokud nedojde během 20ti sekund ke stisku žádného tlačítka, opustí regulátor režim 
nastavení časových bloků. Všechny změny provedené po posledním stisku tlačítka 

 nebudou uloženy. 
 
Pro postupné zobrazení všech osmi časových bloků stiskněte opakovaně tlačítko   . 
 
 
 

Nastavení časových  
blok ů 

Prohlížení nastavených  
časových blok ů 
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Časové bloky A1…A4 mají z výroby následující nastavení: 

Den Časové úseky, 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) 

 
 - Během zbývající doby řídí regulátor na útlumovou teplotu  
 - Časové bloky A5 - A8 jsou volné, bez továrního nastavení. 

 
Nastavení časových bloků je možné přizpůsobit individuálním potřebám. Kdykoliv je 
však možné se vrátit k nastavení z výroby: 

1. Přepněte regulátor do ochranného režimu . 

2. Stiskněte současně na 3 sekundy tlačítka  a  . Uvolněte je a během 2 sekund 
stiskněte 2 krát tlačítko  . 

Během návratu k továrnímu nastavení se na displeji zobrazí „8888“. 

 
Když se dva nebo více časových bloků překrývá, výsledkem je jejich OR kombinace 
komfortního režimu. 

 

Regulátor podporuje zobrazení hodin ve 12 nebo 24 hodinovém formátu.  
Parametr P17 = 0 (12 h) nebo = 1 (24 = tovární nastavení).  

1. Stiskněte a podržte tlačítko  dokud nezačnou blikat číslice zobrazení času.  
Tlačítky  nebo  nastavte aktuální čas. 

2. Potvrďte nastavení času tlačítkem  , rozbliká se indikátor dne v týdnu. 

3. Tlačítky  nebo  nastavte aktuální den v týdnu. 

4. Potvrďte tlačítkem .  

 

Při výpadku napájení se uloží aktuální čas, den, druh provozu, stav přepnutí vytápění / 
chlazení, žádaná teplota a časový blok. Po obnovení napájení se znovu objeví 
naposledy uložený čas a spustí se regulátor. Zobrazení hodin bliká jako upozornění, že 
došlo k výpadku napájecího napětí. Blikání se zastaví, když se čas potvrdí stisknutím 
tlačítka , nebo když se čas znovu nastaví výše uvedeným postupem. 
 
Když se zobrazí symbol „vybité baterie“ vyměňte / vyjměte baterie. Uloží se aktuální 
čas, den, druh provozu, stav přepnutí vytápění / chlazení, žádaná teplota a časový 
blok. 
 
  

Tovární nastavení 
časových blok ů 

Návrat k továrnímu  
nastavení 

Překrývání časových 
blok ů 

Týdenní časový program 

Nastavení hodin 

Výpadek napájecího napětí 

Symbol “vybité baterie” 

A1=09:00-22:00 

A2=12:00-20:00 

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

Výsledný průběh  

= 09:00-22:00 
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Zobrazení poruch 

Pokud je prostorová teplota mimo měřicí rozsah (nad 50 °C nebo pod 0 °C), bliká limit 
měřicího rozsahu (např. “50 °C” nebo “0 °C”).  
 
Jestliže nastane porucha vestavěného teplotního čidla, začne na displeji blikat “Err”, 
aby se upoutala pozornost uživatele. 
 

Regulační parametry 

Pro optimální přizpůsobení chování regulátoru konkrétní aplikaci je možné nastavit 
řadu regulačních parametrů. Tyto parametry je možné také nastavit během provozu 
bez nutnosti otevírat přístroj. V případě výpadku napájení zůstane nastavení všech 
regulačních parametrů uloženo v paměti přístroje. 

Parametry je možné změnit následovně: 

1. Přepněte regulátor do ochranného režimu . 

2. Stiskněte současně na 3 sekundy tlačítka  a  . Uvolněte je a během 2 
sekund stiskněte na 3 sekundy tlačítko  . Na displeji se zobrazí „P01“.  

3. Opakovaným stisknutím tlačítka   nebo  vyberte požadovaný parametr. 

 
P01 P02 P18

+- +-+

3075Z03

+-

 

4. Současným stisknutím tlačítek   a  nebo tlačítka  se zobrazí aktuální 
hodnota vybraného parametru, která je možné změnit opakovaným stisknutím  

 nebo  . 

5. 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka nebo současným stisknutím   a  
se hodnota uloží.  

6. Jestliže si přejete zobrazit a změnit další parametry, opakujte kroky 3 až 5. 

7. 10 sekund po posledním zobrazení nebo nastavení se všechny změny uloží a 
regulátor se vrátí zpět do Ochranného režimu. 

Tovární nastavení regulačních parametrů je možné obnovit následujícím způsobem: 

1. Přepněte regulátor do ochranného režimu . 

2. Stiskněte současně na 3 sekundy tlačítka  a  .  

3. Uvolněte je a během 2 sekund stiskněte 2-krát tlačítko pro 
výběr druhu provozu. 

  

 
 

 

  

Během návratu k továrnímu nastavení se na displeji zobrazí „8888“. 

Teplota mimo  
měřicí rozsah 

Porucha vestav ěného 
teplotního čidla 

Nastavení parametr ů 

Návrat k továrnímu  
nastavení parametr ů 
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Parametr Nastavení z výroby Rozsah nastavení v krocích po ..K/..min RDX33 RDX43 

P01 
Žádaná teplota pro vytápění v 
útlumovém režimu  (W heat Eco) 

16 OFF, 5 °C…W cool Eco, 0.5 K   

P02 
Žádaná teplota pro chlazení v 
útlumovém režimu  (W cool Eco) 

28 OFF, W heat Eco…40 °C, 0.5 K   

P03* 
Žádaná teplota pro vytápění v 
ochranném režimu  (W heat PROT.) 

8 °C OFF, 5 °C…W cool PROT., 0.5 K   

P04* 
Žádaná teplota pro chlazení v 
ochranném režimu  (W cool PROT.) 

VYP OFF, W heat PROT. …40 °C, 0.5 K   

P05 
Min. nastavení žádané teploty 
v komfortním režimu  (W min Comf.) 

5 °C 5…40 °C, 0,5 K   

P06 
Max. nastavení žádané teploty 
v komfortním režimu  (W max Comf.) 

35 °C 5…40 °C, 0.5 K   

P07 Kalibrace čidla 0 K -3…+3 K, 0,5 K   

P08 Spínací hystereze pro vytápění SDH 2 K 0,5…+4 K, 0,5 K   

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

P10 
Spínací diference mezi vytápěním 
a přídavným elektrickým ohřevem 

2 K 0,5…+5 K, 0,5 K X  

P11 Min. doba zapnutí kompresoru (Q14) 1 min. 1…10 minut, 1 min.   

P12 Min. doba vypnutí kompresoru (Q14) 3 min. 1…10 minut, 1 min.   

P13 Min. doba zapnutí přídavného ohřevu 1 min. 1…10 minut, 1 min. X  

P14 Volba zobrazení teploty ve °C nebo °F °C 
°C nebo °F 

  

P15 
Volitelné zobrazení aktuální nebo 
žádané prostorové teploty 

ON 
OFF: Žádaná hodnota 
ON: Prostorová teplota 

  

P16 Přídavný ohřev v režimu vytápění 
1: 

Povolen 
0: Blokován 
1: Povolen 

X  

P17 12- nebo 24-hodinový formát 1: 24 h 
0: 12-hodinový formát 
1: 24-hodinový formát 

  

P18 
Typ kontaktu pro signál přepínání 
vytápění / chlazení Q21-Q22 

0: 

0: Rozepnutý (vytápění),  
    sepnutý (chlazení) 
1: Sepnutý (vytápění),  
    rozepnutý (chlazení) 

  

 
P03*/P04*: P04 je nejméně min. o 5 K vyšší než P03 X Nedostupný 

  

Regulační parametry pro RDX33.21 a RDX43.2 
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Přehled typ ů 

Objednací číslo Hlavní rysy 

RDX33.21 Regulátor prostorové teploty s výstupy pro kompresor a přepínání 
vytápění / chlazení, napájecí napětí DC 3 V (napájení bateriemi) 

 
RDX43.2 

 

Regulátor prostorové teploty s výstupy pro kompresor, přepínání 
vytápění / chlazení a přídavný ohřev, napájecí napětí AC 230 V 

 

Kombinace p řístroj ů 

Popis  Objednací číslo  Katalogový list  
Elektromotorický 2-bodový servopohon SFA21... 4863 
Termoelektrický pohon  
(pro termostatické ventily) 

STA21... 4893 

Termoelektrický pohon  
(pro ventily se zdvihem 2,5 mm) 

STP21... 4878 

Příslušenství 

 
Popis  Objednací číslo 

Základová deska 120 x 120 mm pro přizpůsobení na 
elektroinstalační krabice 4“ x 4“ 

ARG70 

Základová deska 96 x 120 mm pro přizpůsobení na 

elektroinstalační krabice 2“ x 4“ 
ARG70.1 

Základová deska 112 x 130 mm pro vedení kabelů po povrchu ARG70.2 

Objednávání 

Při objednávání uvádějte název a typové označení: 
Např. Regulátor prostorové teploty RDX33.21 

Ventily a pohony se objednávají jako samostatné položky. 

 

Mechanické provedení 

Regulátor se skládá ze 2 částí: 

• Plastového krytu s displejem, obsahující elektroniku, ovládací prvky a vestavěné 
teplotní čidlo 

• Základové desky  

Vrchní část (kryt s displejem) se nasadí na základovou desku a zaklapne. 
Na základové desce se nachází šroubovací svorkovnice. 
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1.5V
'AA'

1.5V
'AA'

+ -

 
 

Ovládací prvky 

1 Tlačítka + a – pro nastavení žádaných teplot, regulačních parametrů, dnů v týdnu a 
času 

2 Tlačítko pro výběr druhu provozu: 

   Ochranný režim 

   Komfortní režim 

   Útlumový režim 

 AUTO  Automatický režim s časovým programem 

3 Tlačítko pro ruční přepínání vytápění / chlazení  

4 Tlačítko pro nastavení času a dne v týdnu v automatickém režimu s časovým 
programem 

5 Tlačítko pro volbu a nastavení 8 spínacích časů 

6 Tlačítko pro potvrzení 

 

Displej 

7 Den v týdnu 1…7 (1 = Pondělí / 7 = Neděle) 

8 Aktuální prostorová nebo žádaná teplota ve °C nebo  °F 

9 Režim chlazení 

10  Přídavný elektrický ohřev ZAP 

11 � Kompresor ZAP 

12   Symbol pro zobrazení aktuální prostorové teploty 

13 Aktuální čas v hodinách a minutách (12- nebo 24-hodinový formát) 

14 Symboly: 
  Vybité baterie 

  Ochranný režim 

  Komfortní režim 

  Útlumový režim 

 AUTO Automatický režim s časovým programem 

15 Pouzdro na baterie (pouze RDX33.21) 

Nastavovací prvky, 
ovládací prvky a displej 
Popis 
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Montáž a elektrické p řipojení 

Regulátor prostorové teploty se montuje na stěnu, ne do výklenků, mezi police nebo za 
závěsy. Snímání teploty nesmí být nepříznivě ovlivněno přímým slunečním zářením, 
průvanem nebo jinými zdroji tepla nebo chladu. Regulátor umístěte přibližně 1,5 m nad 
podlahou.  

 

Regulátor je možné montovat na běžnou elektroinstalační krabici. 

 
Viz. také návod k montáži (M3075), který je přiložen k regulátoru. 

• Kabely, jištění a ochrana před úrazem elektrickým proudem musí odpovídat 
příslušným předpisům a normám. Je třeba zajistit, aby vodiče bezpečného malého 
napětí (SELV) byly důsledně odděleny od vodičů AC 230 V 

• Kabely k regulátoru vedoucí AC 230 V musí být příslušně dimenzovány   
• Přívodní kabel napájení nesmí mít externí pojistku nebo jistič dimenzovaný na více 

než 10 A  
 
Po připojení vodičů do základové desky a nasazení regulátoru (viz. Návod k montáži), 
vyjměte pouzdro s bateriemi, dokud nezmizí všechny symboly z displeje. Jakmile se 
opět vloží baterie, regulátor synchronizuje své výstupy. Poté je regulátor připraven na 
uvedení do provozu kvalifikovaným odborníkem. Pro optimální funkci celého systému je 
možné chování regulátoru přizpůsobit nastavením regulačních parametrů (viz. 
„Nastavení regulačních parametrů“).  
 
Po zapnutí napájení provede regulátor reset. Všechny segmenty LCD displeje se 
rozblikají, čímž se potvrdí správné provedení resetu. To zabere přibližně 3 sekundy. 
Poté je regulátor připraven na uvedení do provozu kvalifikovaným odborníkem. Pro 
optimální funkci celého systému je možné chování regulátoru přizpůsobit nastavením 
regulačních parametrů (viz. „Nastavení regulačních parametrů“).  
 
• Pokud se regulátor používá ve spojení s kompresorem, musí se nastavit minimální 
čas zapnutí (parametr P11) a vypnutí (parametr P12) tak, aby nedošlo k poškození 
nebo zkrácení životnosti kompresoru  

• Pokud teplota, která se zobrazuje na displeji, nesouhlasí s naměřenou (efektivní) 
teplotou prostoru, může se čidlo teploty zkalibrovat. V takovém případě je třeba 
změnit parametr P07 

• Z důvodu zachování komfortu a úspor energie se doporučuje zkontrolovat nastavení 
žádaných teplot a povoleného rozsahu nastavení žádaných teplot (parametry 
P01…P06) a pokud je to nutné příslušně je upravit 

Kabeláž 

 

 
 

Uvádění do provozu  
RDX33.. 

Uvádění do provozu  
RDX43.. 

Aplikace s kompresorem  

Kalibrace čidla 

Omezení rozsahu nastavení  
žádané teploty 
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Technické parametry  

Provozní napětí 
 RDX33.21 
 

 
DC 3 V 
Alkalické baterie (AA) 2 x 1,5 V 

Provozní napětí 
 RDX43.2 
Kmitočet 
Příkon 

 
AC 230 V +10/-15% 
50/60 Hz 
Max. 8 VA 

Řídicí výstupy RDX33.. 
 Q13 - Q14   
 Q21 - Q22 
 
 

 Součet všech výstupních proudů  
(na Q1x a Q2x) nesmí překročit 5 A 

Řídicí výstupy RDX43.. 
 Q13 - Q14   
 Q33 - Q34 
 Q21-Q22-Q24 
 

 Součet všech výstupních proudů  
(na Q1x, Q2x a Q3x) nesmí překročit 4 A 

 
AC 230 V / max. 4 A 
AC 24…230 V / max. 4 A 
nebo SELV DC min.5 V / 0,1 A 
        max.30 V / 0,5 A 
 
 

AC 230 V / max. 3 A 
AC 230 V / max. 3 A 
AC 24…230 V / max. 3 A 
nebo SELV DC min.5 V / 0,1 A 
        max.30 V / 0,5 A 

Vestavěné teplotní čidlo NTC 
Spínací hystereze (nastavitelná 0,5...4 K) 

Režim vytápění (tovární nastavení) 
Režim chlazení (tovární nastavení) 

 
2 K 
1 K 

Rozsah nastavení žádaných teplot 
 Komfortní režim 

  Útlumový režim 

 Ochranný režim 

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

Tovární nastavení žádaných teplot 
 Komfortní režim 

  Útlumový režim (Top/Chlaz) 

 Ochranný režim (Top/Chlaz) 

 
20 °C 
16 °C / 28 °C 
8 °C 

Vestavěné čidlo prostorové teploty 
Měřicí rozsah 
Přesnost při 25 °C 
Rozsah kalibrace čidla (P07) 

 
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 
Třída 3K5 
0...50 °C 
<95% r.v. 

Doprava 
Klimatické podmínky 
Teplota 
Vlhkost 
Mechanické podmínky 

Dle IEC 721-3-2 
Třída 2K3 
−25…60 °C 
<95% r.v. 
Třída 2M2 

Skladování 
Klimatické podmínky 
Teplota 
Vlhkost 

Dle IEC 721-3-1 
Třída 1K3 
−25…60 °C 
<95% r.v. 

 shoda  
EMC směrnice 

 
2004/108/EEC 
2006/95/EEC 

 Napájení 

Výstupy 

Teplotní čidlo 

Provozní parametry 

Podmínky prostředí 

Směrnice a normy 
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Směrnice pro nízké napětí 
Normy 

Automatická zařízení pro domácnost  
a podobné účely 
Speciální požadavky pro teplotně závislou  
regulaci 

 
EN 60730 – 1 
 
EN 60730 – 2 - 9 

Elektromagnetická kompatibilita 
 Vyzařování 
 Odolnost 

 
IEC/EN 61000-6-3 
IEC/EN 61000-6-2 

Třída bezpečnosti II dle EN 60730 
Stupeň znečištění Normální 
Krytí IP30 dle EN 60529 
Připojovací svorky pro Pevné dráty nebo lanka opatřená 

ochrannými dutinkami  
2 x 0,4…1,5 mm2 nebo  
1 x 2,5 mm2 

Hmotnost 0,28 kg 
Barva předního krytu Bílá, NCS S 0502-G (RAL 9003) 
  

Obecně 
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Připojovací svorky 

RDX33.21 
 

    Q13  Q14 Q22

 
 
Q13 - Q14 Řídicí výstup (Spínací), kompresor 
Q21 - Q22 Řídicí výstup (Spínací), Přepínač Top/Chlaz 

 

RDX43.2 

L

N   Q13  Q14 Q33  Q34Q22

 
 

L, N   Napájecí napětí AC 230 V 

Q13 - Q14   Řídicí výstup (Spínací), kompresor 

Q21 - Q22 Řídicí výstup (Spínací), Přepínač Top/Chlaz pro vytápění 

Q21 - Q24   Řídicí výstup (Spínací), Přepínač Top/Chlaz pro chlazení 

Q33 - Q34   Řídicí výstup (Spínací), přídavný elektrický ohřev 

  

Schémata zapojení 

Použití: Topení / Chlazení s RDX33.21 
Topení / Chlazení plus přídavný  
elektrický ohřev s RDX43.2 
 

 
 
Tepelné čerpadlo  

 

N1

Q13 Q14 Q21 Q22

DC 3 V

*

 

Q34

N2

L

L

N

N

A
C

 2
30

 V

Q13

Q33

Q14 Q21 Q22 Q24

*

 

 
 
 
Topení/Chlazení  
s přepínačem 

 

 

N1

Q13

Q14

Lx

N

Q21

Q22

A
C

 2
4

...
 2

30
 V

DC 3 V

R1

*

 

 

 
 
 

L

N

Q33Q13

L

N

Q21

A
C

 2
30

 V

N2

E1

Q14 Q22 Q24 Q34

*

 
 

 

 
Popis 

 

 

 

L Fáze, AC 230 V 
N Nula, AC 230 V 
N1 Regulátor prostorové teploty RDX33.. 
R1 Reléový přepínací modul  
Y Tepelné čerpadlo 
Y1  Ovládané zařízení „Vytápění“ 
Y2  Ovládané zařízení „Chlazení“ 
Q13 - Q14 Výstup pro kompresor 
Q21 - Q22 Přepínací výstup Top/Chlaz 

* AC 230 V nebo SELV DC 10 V 

 

 

 

L Fáze, AC 230 V 
N Nula, AC 230 V 
N2 Regulátor prostorové teploty RDX43.. 
E1 Přídavný elektrický ohřev 
Y Tepelné čerpadlo 
Y1  Ovládané zařízení „Vytápění“ 
Y2  Ovládané zařízení „Chlazení“ 
Q13 - Q14 Výstup pro kompresor 
Q21-Q22-Q24 Přepínací výstup Top/Chlaz 
Q33 - Q34 Výstup pro přídavný elektrický ohřev 
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Rozměry 
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