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Exemple	de	aplicaţii

Sisteme	simple	pentru	încălzire	în	podea

CF-MC

CF-RS

CF-RD

CF-RF

CF-MC

CF-RP

CF-RD

CF-RF

CF-RC
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Sisteme	combinate	pentru	încălzire	în	podea	şi	cu	radiator

CF-MC

CF-RS

CF-RD

CF-RF

CF-MC

CF-RS

CF-RD

CF-RF

CF-RC

CF-RD

CF-RS

CF-RP
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CF-MC este controlerul principal pentru noul sis-
tem de control fără fir pentru încălzirea în podea 
cu noi funcţii de la Danfoss.   Acest sistem oferă 
o gamă largă de funcţii pentru optimizarea con-
fortului şi pentru economisirea de energie, prin 
controlul temperaturii din fiecare cameră.   Con-
trolerul principal include noi caracteristici, cum 
ar fi: transmisie fără fir în 2 sensuri, maximum 10 
ieşiri protejate împotriva scurtcircuitului pentru 
actuatorii NC sau NO de 24 V, relee atât pentru 
controlul pompei, cât şi pentru cel al boilerului, 
program de autodiagnosticare, piese de rezervă 
universale, funcţie de încălzire/răcire, reglare 
bazată pe principiul PORNIRE/OPRIRE sau pe cel 
de modulaţie în durată a impulsurilor (PWM) etc.

Noul sistem poate fi alcătuit din maximum 3 
controlere principale care oferă o posibilitate de 
maximum 30 de ieşiri pentru sistemele şi mai 
mari.  Controlerul principal are o conexiune sim-
plă direct la reţeaua de alimentare de 230 V fără a 
fi necesară transformarea ulterioară, alimentând 
toate ieşirile actuatorilor cu 24 V.

Sistemele de maximum 3 controlere principale 
pot fi accesate de o singură telecomandă fără fir, 
CF-RC. Telecomanda oferă acces la şi mai multe 
funcţii şi caracteristici, cum ar fi setări individuale 
pentru fiecare ieşire a controlerului principal, 
suprareglare şi blocare a setărilor locale ale tem-
peraturii din cameră, programare a restabilirii şi a 
perioadelor, starea sistemului etc.

Comunicaţia fără fir în 2 sensuri dintre controlerul 
principal şi toate componentele sistemului fără 
fir asigură un nivel foarte ridicat de securitate a 
transmisiei.  Mai mult, este posibilă testarea sem-
nalului fără fir la şi de la controlerul principal (test 
de conexiune) şi furnizarea unei indicaţii rapide 
şi directe a „semnalului ok” de pe termostatele 
de cameră sau de pe unitatea amplificatorului 
etc.  Termostatele de cameră sunt disponibile în 
4 versiuni: standard, publică (cu încuietoare de 
siguranţă), cu ecran şi cu ecran cu senzor în po-
dea cu infraroşii acoperind majoritatea cerinţelor 
funcţionale şi de aplicaţie.

Controler
principal:	
CF-MC

Funcţii

Aplicaţie

Transmisie fără fir în 2 sensuri pe 868,42 MHz, 
pentru siguranţa mai mare a transmisiei şi opţi-
unea de testare directă a conexiunii pe fiecare 
componentă a sistemului, cum ar fi pe termostate 
de cameră, pe telecomandă etc.

Distribuţie fără fir a termostatelor de cameră şi a 
altor componente ale sistemului.

5 sau 10 ieşiri protejate împotriva scurtcircuitului 
cu indicaţie cu LED.

Ieşiri pentru actuatorii NC sau NO de 24 V.

Mişcare a supapei pentru toate ieşirile timp de 
aprox. 12 min. la fiecare a paisprezecea zi fără 
comandă de încălzire.

Reglare bazată pe principiul PORNIRE/OPRIRE 
sau pe principiul PWM (Modulaţie în durată a 
impulsurilor).

Intrare (Pornire/Oprire) pentru încălzire/răcire.

Accesorii disponibile pentru controlul punctelor 

de condensare ; funcţionează independent de 
controlerul principal.

Intrare (Pornire/Oprire) pentru piesele de rezervă 
universale.  Când este Pornit, fiecare termostat de 
cameră este setat la 8 °C.

Releu pentru controlul pompei cu mişcare auto-
mată a pompei la fiecare a treia zi timp de 1 min. 
pentru a evita avarierea în timpul perioadelor de  
inactivitate.

Releu pentru controlul boilerului, activat numai la 
cererea de încălzire.

Fixare simplă a cablurilor la fiecare ieşire a actu-
atorului pentru câteva tipuri de cablu (pătrat sau 
circular).

Autodiagnosticare care furnizează o indicaţie a 
câtorva posibilităţi de erori, cum ar fi lipsa conexi-
unii fără fir sau lipsa/nefuncţionarea actuatorului 
la ieşire etc.

CF-MC

Comandă
Produs Tip Tensiune	de	

alimentare
Tensiune	de	

ieşire Nr.	cod

Controler principal cu 5 ieşiri CF-MC 230 V c.a. 24 V c.c. 088U0205

Controler principal cu 10 ieşiri CF-MC 230 V c.a. 24 V c.c. 088U0200
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Date Tensiune de alimentare  230 V c.a.

Număr de ieşiri şi tensiunea 5 - 10/24 V c.c.

Frecvenţă de transmisie 868,42 MHz

Distanţa de transmisie (maximum) 30 m (în clădiri normale)

Putere de transmisie < 1 mW

Sarcină max. de funcţionare a ieşirii actuatorului 35 VA în total pentru toate ieşirile

Sarcină max. pentru releul pompei 230 V şi 8 A/2 A (inductiv)

Sarcină max. pentru releul boilerului 230 V şi 8 A/2 A (inductiv)

Aprobări CE

Standard EN60730

Directive R&TTE, LVD şi EMC

Clasă de protecţie IP 30

Cablu de reţea 1,5 m

Greutate 700 g

Accesorii Produs Tip Nr.	cod

Controler principal, ieşiri

TWA-A 24 V NC Actuator NC de 24 V pentru vanele distribuitorului de la Danfoss 088H3110

Produse de control a punctelor de condensare

RA-C 20 Vană pentru circuitele de răcire şi de încălzire (K
vs

 = 3,30) 013G3096

EDA-S Senzor pentru alarma electronică a punctului de condensare 088H3011

EDA-24 Alarmă electronică a punctului de condensare, 24 V c.a. 088H3001

TWA-A 24 V NO Actuator NO de 24 V pentru supapele RA 2000 de la Danfoss 088H3111

EDA-230 Alarmă electronică a punctului de condensare, 230 V c.a. 088H3002

TWA-A 230 V NO Actuator NO de 230 V pentru supapele RA 2000 de la Danfoss 088H3113

325

51

79

Cablajului

Dimensiuni	ale

L N L N

9 10876 54321

Ieşiri actuatorReleeIntrare
Standby Mode
Încălzire / răcire

Antena
externa
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Termostatele de cameră pentru noul sistem de 
control fără fir pentru încălzirea în podea de 
la Danfoss oferă un nou aspect şi câteva noi 
caracteristici, potrivite pentru o gamă largă de 
aplicaţii şi de cerinţe particulare.  Comună tuturor 
termostatelor de cameră este funcţia simplă, dar 
foarte eficientă, „Test de conexiune” care este 
rezultatul noii tehnologii de transmisie fără fir în 
2 sensuri, implementată în acest nou sistem fără 
fir.  Tehnologia fără fir în 2 sensuri activează un 
„Test de conexiune¨ pe fiecare tip de termostat 
de cameră, indicând starea comunicaţiei fără fir 
dintre fiecare termostat de cameră şi controlerul 

principal CF-MC, direct pe termostatul de cameră.  
Acesta oferă o indicaţie valabilă şi simplă a stării 
semnalului fără fir pentru termostatul de cameră 
înainte de montarea acestuia pe peretele dintr-o 
cameră.  De asemenea, LED-ul care indică bateria 
descărcată este o caracteristică comună.

Termostatele de cameră în 4 versiuni noi: stan-
dard, publică (cu încuietoare de siguranţă), cu 
ecran şi cu ecran cu senzor în podea cu infraroşii 
care acoperă majoritatea cerinţelor funcţionale şi 
de aplicaţie.

Termostate
de	cameră	
CF-RS,	CF-RP,	
CF-RD,	CF-RF

Funcţii

Aplicaţie

Transmisie fără fir în 2 sensuri pe 868,42 MHz, 
pentru o siguranţă mai mare a transmisiei şi 
posibilitatea de testare a conexiunii pe fiecare 
termostat de cameră.

Distribuţie fără fir, simplă la controlerul principal 
CF-MC.

Limite min. şi max. a setărilor de temperatură.

Alimentat de 2 baterii AA alcaline de 1,5 V.

Indicaţie LED pentru baterie descărcată.

Versiunea publică (cu încuietoare de siguranţă) 
cu reglare ascunsă a punctului de funcţionare 
pentru a fi utilizată în camerele copiilor, în şcoli şi 
în clădiri de birouri etc.

Versiune cu ecran digital care afişează tempera-
tura reală sau setată a camerei, având un meniu 
uşor şi pictograme pentru starea sistemului.

Versiune cu ecran digital cu senzor fără fir în 
podea cu infraroşii pentru limitarea temperaturii 
minime şi maxime a suprafeţei podelei.

CF-RF

CF-RS CF-RP CF-RD CF-RF
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Comandă

Date

Produs Tip Nr.	cod

Termostat de cameră fără fir, standard CF-RS 088U0210

Termostat de cameră fără fir, public (cu încuietoare de siguranţă) CF-RP 088U0211

Termostat de cameră fără fir, cu ecran CF-RD 088U0212

Termostat de cameră fără fir, cu ecran şi cu senzor în podea cu 
infraroşii CF-RF 088U0213

Tensiune de alimentare 2 baterii AA alcaline de 1,5 V

Durata de viaţă a bateriei CF-RS/P: 3 – 4 ani.  CF-RD/F: 1 - 3 ani

Frecvenţă de transmisie 868,42 MHz

Distanţa de transmisie (maximum) 30 m (în clădiri normale)

Putere de transmisie < 1 mW

Interval de setare a temperaturii 5 - 35°C

Aprobări CE 

Standard EN60730

Directive R&TTE şi EMC

Clasă de protecţie IP 21

Greutate 120 g

Dimensiuni
66

11
1

21.0
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Telecomanda fără fir opţională, CF-RC, oferă o 
gamă largă de funcţii extinse şi de caracteristici 
ale aplicaţiilor.  Aceasta include: setări individu-
ale pentru fiecare ieşire a controlerului principal 
pentru încălzirea în podea şi pentru cea cu 
radiatoare, program de restabilire a temperaturii 
pentru controlul zonei, programare a perioadelor 
pentru stabilirea temperaturii de vacanţă, „bloca-
rea” şi suprareglarea setărilor de temperatură pe 
termostatele de cameră locale, supravegherea 
sistemului pentru identificarea erorilor şi înregis-
trarea în jurnal a alarmelor etc.

Un sistem accesat fără fir de telecomandă poate 
fi alcătuit din maximum 3 controlere principale, 
(CF-MC), care este egal cu 30 de ieşiri într-un 
singur sistem.

Acesta poate acoperi, de asemenea, aplicaţii mai 
mari pentru încălzirea în podea sau chiar sisteme 
combinate cu radiatoare, de ex., drept celălalt 
sistem de încălzire.

Toate opţiunile şi funcţiile telecomenzii sunt 
disponibile prin intermediul ecranului mare şi 
a butoanelor de comandă poziţionate central.  
Structura meniului este de ghidare automată cu 
identificări clare, făcând ca accesul la sistem prin 
intermediul telecomenzii să fie destul de simplu.  
Ecranul include, de asemenea, o lumină de fundal 
care se aprinde imediat ce se apasă un buton de 
comandă.

Telecomandă:
CF-RC

Funcţii

CF-RC

Aplicaţie

Montarea pe perete (în staţie de andocare) cu 
alimentare de 230 V.  Dacă este transportat 
temporar, este alimentat de 2 baterii AA alcaline 
de 1,5 V.

Indicaţie de baterie descărcată prin pictograma 
de pe ecran.

Transmisie fără fir în 2 sensuri pe 868,42 NHz, 
pentru o siguranţă mai mare a transmisiei şi pen-
tru posibilitatea efectuării testului de conexiune.

Distribuţie fără fir, simplă la controlerul principal 
CF-MC.

Control la distanţă al unui număr maxim de 3 
controlere principale CF-MC şi a termostatelor de 
cameră asociate.

Acces la setarea individuală a fiecărei ieşiri a con-
trolerului principal pentru reglarea fie a încălzirii 
în podea, fie a radiatoarelor, bazată pe principiul 
PORNIRE/OPRIRE sau pe principiul PWM.

Reglare, blocare şi suprareglare centrală opţiona-
lă a setărilor de temperatură a termostatelor de 
cameră locale.

Identificare a erorilor şi înregistrarea în jurnal a 
alarmelor.

Programare a perioadelor cu funcţie de calendar 
pentru restabilirea temperaturii din cameră în 
timpul vacanţelor.

Program de restabilire pentru reducerea tem-
peraturii din cameră în zonele cu programări de 
timp diferite.
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Comandă

Date

Produs Tip Nr.	cod

Telecomandă  fără fir CF-RC 088U0220

Tensiune de alimentare 230 V c.a. şi 2 baterii AA alcaline de 1,5 V

Frecvenţă de transmisie 868,42 MHz

Distanţa de transmisie (maximum) 30 m (în clădiri normale)

Putere de transmisie < 1 mW

Aprobări CE

Standard EN60730

Directive R&TTE, LVD şi EMC

Clasă de protecţie IP 21

Cablu de reţea 1,8 m

Greutate 200 g

Dimensiuni

15
7

23.566
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Unitatea amplificatorului CF-RU extinde distanţa 
de transmisie dintre controlerul principal, termos-
tatele de cameră şi alte componente conectate 
prin comunicaţia fără fir în 2 sensuri.  Unitatea 
amplificatorului este utilă în special acolo unde 
distanţa sau obiectele fizice ar putea împiedica 
orice conexiune fără fir.  Dacă testul de conexiune 
dezvăluie o conexiune fără fir lipsă către con-
trolerul principal, montaţi pur şi simplu unitatea 
amplificatorului şi reactivaţi testul de conexiune.

Unitatea amplificatorului transmite semnale între 
termostatele de cameră şi telecomandă (opţional) 
către controlerul principal.

Aceasta este utilizată, în special, în instalaţii mai 
mari unde distanţa fizică dintre componente ar 
putea împiedica conexiunea fără fir corespunză-
toare.  Unitatea amplificatorului poate fi utilizată, 
de asemenea, în locurile în care apar barierele 
de transmisie radio; de ex., acolo unde semna-
lele radio ar putea fi împiedicate de pereţi groşi, 
obiecte metalice etc.

Controlerul principal acceptă maximum 3 unităţi 
ale amplificatorului montate în serie între termos-
tatul de cameră şi controlerul principal relevante.  
Sunt posibile mai multe serii paralele ale unităţi-
lor amplificatorului de la un controler principal.

Unitate	a	
amplificato-
rului:
CF-RU

Funcţii

CF-RU

Aplicaţie

Transmisie fără fir în 2 sensuri pe 868,42 MHz 
pentru o siguranţă mai mare a transmisiei şi pen-
tru efectuarea unui test de conexiune.

Distribuţie fără fir, simplă la controlerul principal 
CF-MC.

Alimentat la 230 V.

Maximum 3 unităţi ale amplificatorului montate 
în serie între termostatul de cameră şi controlerul 
principal relevante.

Sunt posibile mai multe serii paralele ale unităţi-
lor amplificatorului de la un controler principal.

Comandă Produs Tip Nr.	cod

Unitate a amplificatorului CF-RU 088U0230

Date Tensiune de alimentare 230 V c.a.

Frecvenţă de transmisie 868,42 MHz

Distanţa de transmisie (maximum) 30 m (în clădiri normale)

Putere de transmisie < 1 mW

Aprobări CE

Standard EN60730

Directive R&TTE, LVD şi EMC

Clasă de protecţie IP 21

Cablu de reţea 3,0 m

Greutate 100 g

Up to 30m Up to 30m Up to 30m Up to 30m

CF-RC
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Dimensiuni

În cazul în care controlerul principal CF-MC este 
montat într-o cutie metalică sau în alt loc ce 
împiedică total orice contact radio cu alte com-
ponente ale sistemului, acest nou sistem fără fir 
include o antenă externă.

Aceasta este conectată direct la controlerul prin-
cipal printr-un cablu şi este poziţionată pe partea 
exterioară a cutiei metalice sau a altor obstacole, 
astfel încât să colecteze semnalele fără fir care 
provin de la alte componente ale sistemului.

Antenă
externă:
CF-EA

Aplicaţie

Comandă Produs Tip Nr.	cod

Antenă externă cu cablu de 2 m CF-EA 088U0250

66

11
1

21.0

CF-EA



12 VD.UH.J2.46	 © Danfoss Floor Heating Hydronics             03.2010

Fişă	tehnică						 Sistem	de	control	fără	fir	pentru	încălzirea	în	podea	CF2


