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 AQR253… AQR254…  

 Symaro™  

 Prostorová čidla AQR253… 

AQR254… 
   Aktivní prostorová čidla určená pro zapuštěnou montáž do rámečku a 

instalační krabice  

 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 15-36 V  

 Nastavitelné výstupní signály : 

DC 0-10 V;  DC 2-10 V;  DC 0-5 V;  

DC 0-20 mA;  DC 4-20 mA;  DC 0-10 mA;  

 Bezúdržbové čidlo CO2 založené na optickém měření infračervené 

absorpce (NDIR
1)

) 

 Čidlo VOC
2)

 založené na polovodiči oxidu cínu 

 Vyhodnocení kvality vzduchu (IAQ
3)

) volbou maximální hodnoty z 

měřených veličin CO2 a VOC  

 Rozsah použití 0…+50 °C / 0…95 % r.v. (nekondenzující) 

 Aktivní sdružené čidlo pro měření CO2-Teplota, CO2-Vlhkost-Teplota, a 

Vlhkost-Teplota 

 Pasivní čidlo teploty (LG-Ni1000 / NTC 10k)  
1) NDIR = Non dispersive infrared – Nedisperzivní infračervené záření 

2) VOC = Volatile organic compounds – Těkavé organické sloučeniny 

3) IAQ = Indoor air quality – Kvalita vzduchu v místnosti 

Použití 

V zařízeních pro větrání a klimatizaci, pro optimalizaci komfortu a spotřeby energie 

v místnostech prostřednictvím regulace dle potřeby a kvality vzduchu.  

Čidla měří : 

 Koncentraci CO2  - indikace přítomnosti v místnosti, kde je zakázáno kouření. 

 Koncentraci VOC – indikace pachů, např. tabákový kouř, tělesný pach, nebo 

výpary z materiálů.  

 Relativní vlhkost v místnosti. 

 Prostorovou teplotu v místnosti. 
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Typické použití : 

 Měření koncentrace CO2 a VOC : 

Sály, haly, veletržní a výstavní pavilóny, restaurace, kantýny, nákupní centra, 

tělocvičny, konferenční místnosti a sály, obytné místnosti atd. 

 Měření koncentrace CO2 : 

Prostory s časově se měnícím obsazením osob, místnosti, kde je zakázano 

kouření, např. muzea, kina, divadla, posluchárny, školy, auditoria atd. 

Čidla pro měření CO2 nebo VOC nelze použít pro bezpečnostní signalizaci, např. 

jako snímače pro havarijní signalizaci kouře nebo plynu. 

 

Přehled typů 

Čidlo se skládá ze zásuvného modulu, základního modulu s montážní deskou a z 

rámečku (viz "Příslušenství"). Všechny tyto díly se objednávají samostatně. 

 

Typ Objednací 

číslo 

Vlhkost 

Rozsah měření              

Teplota 

 Rozsah měření 

AQR2530NNW S55720-S137 --- --- 

AQR2532NNW  S55720-S136 --- 0-50 °C 

AQR2533NNW S55720-S140 0-100 % r.v. --- 

AQR2535NNW S55720-S141 0-100 % r.v. 0-50 °C 

AQR2534ANW S55720-S138 0-100 % r.v. 0-50 °C a LG-Ni1000 

AQR2534FNW S55720-S139 0-100 % r.v. 0-50 °C a NTC 10k 

 

Typ Objednací číslo CO2               

Rozsah měření 

VOC            

Rozsah měření 

AQR2540N…
1)

 Číslo závisí na 
provedení 
montážní desky.  

--- --- 

AQR2547N…
1)

 --- 0-100 % 

AQR2546N…
1)

 0-2000 ppm 
2)

 --- 

AQR2548N…
1)

 0-2000 ppm 
2)

 0-100 % 
1) Přípona typového čísla ASN závisí na provedení montážní desky (viz. tabulka dole) 
2) ppm = Parts per million  
 

Provedení montážní desky Přípona typového 

čísla ASN  

 

 

 

CEE/VDE 70.8 x 70.8 mm …F  

 

 

Britský 

Standard 

83 x 83 mm …H  

Při objednávání uveďte popis a typové označení čidla, např.:  

- Prostorové čidlo, zásuvný modul:      AQR2532NNW / S55720-S136  

- Prostorové čidlo, základní modul (Britský Standard): AQR2540NH / S55720-S143 

Rámečky AQR2510N…W uvedene v části "Příslušenství" objednávejte 

samostatně. 

Upozornění 

Zásuvné moduly 
 

Základní moduly 
 

 

Objednávání 
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Přehled kombinací modulů čidla a jejich funkcí 

Funkce čidla Typy modulů (ASN) Výstupy čidla Reléový výstup 
2)

 

Základní modul Zásuvný modul Základní 

modul 

+ Zásuvný 

modul 

X1 X2 B, M C, DO    

   T  AQR2540… + AQR2532… --- T   T 

  r.h.   AQR2540… + AQR2533… r.h. ---  r.h. 

  r.h. T  AQR2540… + AQR2535… r.h. T  r.h. / T 

  r.h. T        
1)

 AQR2540… + AQR2534… r.h. T        
1) 

r.h. / T 

 VOC    AQR2547… + AQR2530… VOC ---  VOC 

 VOC  T  AQR2547… + AQR2532… VOC T  VOC / T 

 VOC r.h.   AQR2547… + AQR2533… VOC r.h.  VOC / r.h. 

 VOC r.h. T  AQR2547… + AQR2535… VOC r.h.  VOC / r.h. / T 

 VOC r.h. T        
1)

 AQR2547… + AQR2534… VOC r.h.        
1)

 VOC / r.h. / T 

CO2     AQR2546… + AQR2530… CO2 ---  CO2 

CO2   T  AQR2546… + AQR2532… CO2 T  CO2  / T 

CO2  r.h.   AQR2546… + AQR2533… CO2 r.h.  CO2 / r.h. 

CO2  r.h. T  AQR2546… + AQR2535… CO2 r.h.  CO2 / r.h. / T 

CO2  r.h. T        
1)

 AQR2546… + AQR2534… CO2 r.h.        
1)

 CO2 / r.h. / T 

CO2 
3)

 VOC 
3)

    AQR2548… + AQR2530… CO2 IAQ 
3)

  IAQ 
3)

 

CO2 VOC  T  AQR2548… + AQR2532… CO2 T  IAQ / T 

CO2 VOC r.h.   AQR2548… + AQR2533… CO2 r.h.  IAQ / r.h. 

CO2 VOC r.h. T  AQR2548… + AQR2535… CO2 r.h.  IAQ / r.h. / T 

CO2 VOC r.h. T        
1)

 AQR2548… + AQR2534… CO2 r.h.        
1)

 IAQ / r.h. / T 

            

 Na svorkách X1 / X2 není výstup měřeného signálu  
1) LG-Ni1000 / NTC 10k 
2) Funkce reléového výstupu viz. kapitola  "Funkce” 
3) Kvalita vzduchu v místnosti (IAQ)  je určena maximální hodnotou z měřených veličin CO2  a VOC  

Kombinace přístrojů 

Čidla jsou kompatibilní se všemi regulátory, řídícími systémy, které jsou schopné 

zpracovat výstupní signály čidla : 

 Aktivní signály : 

DC 0-10 V;  DC 2-10 V;  DC 0/2-10 V; DC 0-5 V;  

DC 0-20 mA;  DC 4-20 mA;  DC 0/4-20 mA; DC 0-10 mA;  

 Pasivní signály :  

Pro čidla AQR2534… (LG-Ni1000 nebo NTC 10k) 

Čidla lze dále použít pro měření a výpočet :  

 min., max., a výpočet průměru, nebo  

 Enthalpie, diference enthalpie, absolutní vlhkost a výpočet rosného bodu -  

doporučeno v kombinaci se signálovým převodníkem SEZ220 ( Kat. list N5146). 

Příslušenství 

Rozměry rámečků viz. kapitola "Rozměry". 

 

  

Rámečky Siemens 

Typ Objednací číslo Popis (barva) Standard rámečku  

AQR2510NFW S55720-S158 DELTA line   (titanově bílý) CEE/VDE 80 x 80 mm 

 

AQR2510NHW  S55720-S159 DELTA miro  (titanově bílý) Britský  

Standard  90 x 90 mm 
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Čidla lze kombinovat s rámečky od těchto výrobců : 

Výrobce Typ 

SIEMENS Delta Line 

Delta Vita 

Delta Miro 

Delta Profil (s redukčním 

rámečkem) 

BERKER B.1 

B.7 

Feller EDIZIOdue + PRESTIGE  

(s redukčním rámečkem) 

GIRA E2 

Event 

JUNG Ap581 ALWW 

A500 (A581 WW) 

AS500 (AS 581 WW) 

MERTEN SYSTEM M 

 

Pro zajištění kompatibility doporučujeme vždy porovnat rozměry rámečků od jiných 

výrobců s rozměry uvedenými v kapitole "Rozměry".  

Princip funkce 

Čidlo měří teplotu vzduchu pomocí měřícího článku, jehož odpor se mění v 

závislosti na okolní teplotě. Jsou k dispozici čidla s těmito měřícími články (viz. 

"Přehled typů") : 

 LG-Ni1000 nebo 

 NTC 10k 

Pasivní výstupní signál je na svorkách B, M: Hodnoty odporu a přesnost měření 

závisí na typu měřícího článku (viz. Grafy dole). 

Charakteristika : Přesnost měření : 

    
 

  
  

R    Odpor  [ Ω ] 
     Teplota [ ° C ] 

   Teplotní diference [ K ] 

 

 

Rámečky ostatních 

výrobců 

Teplota, pasivní 

(AQR2534)  

Měřící články 

LG-Ni1000: 

NTC 10k 
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Výstupní signál čidel popsaných níže je lineární napěťový, nebo proudový signál.  

Vyberte požadovaný výstupní signál (typ, rozsah) podle tabulky a na základním 

modulu nastavte příslušným způsobem DIP spínače 4, 5, a 6. 

DIP 
spínače 

6 6  

U [V] I [mA] 

5 
4 

   0-10 V   0-20 mA 

    5  
    4  

   2-10 V   4-20 mA 

    5  
       4 

0/2-10 V 
0 V = chybové hlášení (chyba) 

0/4-20 mA 
0 mA = chybové hlášení (chyba) 

5 
    4  

    0-5 V    0-10 mA 

 

Lineární výstupní signály na svorkách X1 
1) 

nebo X2 
1)

 odpovídají těmto rozsahům 

měření 
1)

 

Výstupní signál / zátěž : Pro rozsah měření : 

DC 0-10 V 

DC 2-10 V 

DC 0-5 V   

DC 0-20 mA 

DC 4-20 mA 

DC 0-10 mA 

při max. 1 mA nebo 

při max. 1 mA nebo 

při max. 1 mA nebo 

při 0-500 Ω nebo 

při 0-500 Ω nebo 

při 0-500 Ω. 

CO2: 0-2000 ppm 

VOC:  0-100 % VOC  

IAQ: 0-100 % IAQ  

r.h.:   0-100 % r.v. 

T: 0-50 °C 

1) Závisí na měřené veličině a kombinaci modulů (viz. "Přehled typů") 

Čidlo měří prostorovou teplotu vzduchu pomocí měřícího článku, jehož odpor se 

mění v závislosti na okolní teplotě.  

Aktivní výstupní signál :  Pro rozsah měření: 

Na svorce X2, typ výstupního signálu viz. výše  0-50 °C 

2) Závisí na kombinaci modulů (viz. "Přehled typů") 
 

Čidlo měří relativní vlhkost v místnosti pomocí měřícího článku, jehož elektrická 

kapacita se mění v závislosti na relativní vlhkosti.  

Aktivní výstupní signál :  Pro rozsah měření : 

Na svorce X1 
3)

 nebo X2 
3)

, 

typ výstupního signálu viz. výše 

 0-100 % r.h. 

3) Závisí na kombinaci modulů (viz. "Přehled typů") 
 

Pro měření koncentrace CO2 ve vzduchu čidlo používá princip měření infračervené 

absorpce (NDIR). Čidlo měří stále stejně přesně, a po celou dobu životnosti 

nevyžaduje žádnou údržbu ani kalibraci.  

Aktivní výstupní signál :  Pro rozsah měření : 

Na svorce X1, typ výstupního signálu viz. výše  0-2000 ppm. 
 

Pro měření koncentrace směsných plynu (VOC) čidlo používá princip založený na 

polovodiči oxidu cínu. Čidlo měří stále stejně přesně, a po celou dobu životnosti 

nevyžaduje žádnou údržbu ani kalibraci. 

Aktivní výstupní signál :  Pro rozsah měření : 

Na svorce X1, typ výstupního signálu viz. výše  0-100 % VOC.  
 

 

 

 

 

 

Aktivní čidla 

Volba výstupního signálu 
(DIP spínače 4, 5, a 6) 

Symboly DIP spínače: 
 = Spínač vlevo 

 = Spínač vpravo 

Výstupní signály a 

rozsahy měření 

Teplota, aktivní 

(AQR2532,..34,..35)
2)

 

Relativní vlhkost 

(AQR2533, …34, …35) 

Koncentrace CO2 

(AQR2546, AQR2548) 

Koncentrace VOC 

(AQR2547)  



6/14 

Siemens Prostorová čidla  AQR253…, AQR254… CE1N1410cz 

Building Technologies  06.2011 

Čidlo měří koncentraci CO2 a VOC ve vzduchu. Vyhodnocené maximum z těchto 

dvou měřených hodnot představuje společný signál potřeby větrání (IAQ) pro 

regulaci dle kvality vzduchu.  

Aktivní výstupní signál :  Pro rozsah měření : 

Na svorce X2, typ výstupního signálu viz. výše  0-100 % IAQ.
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(*) Příklady výstupních signálů  4…20 mA a 0…10 V 

Bezpotenciálový reléový kontaktní výstup v základním modulu (svorky C a DO) 

spíná v závislosti na měřené veličině, spínací charakteristice, a nastavené žádané 

hodnotě pro sepnutí. 

 Maximální zatížitelnost kontaktu : AC/DC 30 V, 0.5 A cos φ = 0.5. 

 Spínací okruh musí mít externí jištění (≤ 1 A); uvnitř přístroje není pojistka. 

Nastavení měřené veličiny, podle které spíná relé, se provádí DIP spínači 1 a 2 . 

Možnosti nastavení měřených veličin T, r.v., nebo CO2/VOC/IAQ závisí na typu 

modulu čidla (viz. "Přehled typů" a "Konstrukce"). 

Měřené veličiny T r.v. CO2/VOC/IAQ 
6)

 

DIP spínače 1 a 2           2 
            1  

            2  

         1 

          2  

          1  

6) Závisí na typu modulu čidla 

Nastavení spínací charakteristiky reléového kontaktu (NO nebo NC) se provádí 

DIP spínačem 3  

             3        3     

Měřená hodnota < Spínací bod  Otevřeno    Sepnuto 

Měřená hodnota > Spínací bod    Sepnuto  Otevřeno 

Bez údaje o měřené hodnotě  Otevřeno    Sepnuto 

 

Nastavený spínací bod je uprostřed spínací hystereze : 

        Hysteresis 

 

 

 

     Spínací bod 

Měřená 

hodnota 

 

Hystereze 

 

X 

CO2 150 ppm 75 ppm 

VOC 7.5 % 3.75 % 

IAQ 7.5 % 3.75 % 

r.h. 5 % 2.5 % 

T 2.5 K 1.25 K 

Příklad : 

Skutečný spínací bod = nastavený spínací bod  

 mínus "x" pro bod rozepnutí (off) nebo 

 plus "x" pro bod sepnutí (on). 

 

Kvalita vzduchu (IAQ)  

(AQR2548 + AQR 2530) 

Charakteristika signálu 

potřeby větrání       

(výstup X2) 

Bezpotenciálový 

reléový kontakt 

Nastavení měřené 

veličiny                    

(DIP spínače 1 a 2) 

Nastavení spínací 

charakteristiky          

(DIP spínač 3) 

Spínací hystereze 

on 

off

n 
 

x  x  
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 Poloha otočného přepínače na základním modulu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Spínací 
body 
měřených 
veličin 

CO2 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 ppm 

VOC 40 45 50 55 60 65 70 75 80 %VOC 

IAQ 40 45 50 55 60 65 70 75 80 %IAQ 

r.h. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 %r.h. 

T 5 10 15 20 25 30 35 40 45 °C 

 

Nastavení pomocných funkcí se provádí  DIP spínači 1 a 2 a otočným přepínačem: 

 

Pomocné funkce 

Polohy otočného 

přepínače 

DIP spínače 

1 a 2 

Funkce Reset (Reset 10s)      9 (*)  

       2 
1 

Funkce Test  8 

Funkce signalizace poruchy (Error) 6 

Pomocné funkce vypnuty (Off) 0 

(*) Otočný přepínač v poloze  9 po dobu minimálně 10 sekund. 

 

Otočný přepínač v poloze  9 po dobu minimálně 10 sekund : 

Pokud se při uvádění do provozu smontuje zásuvný a základní modul,  výstupům 

čidla (X1, X2) na základním modulu se se takto přiřadí odpovídající aktivní měřící 

signály z existujících typů modulů. 

Pro resetování základního modulu do základního nastavení (tovární nastavení) 

nastavte otočný přepínač na základním modulu do polohy 9 na dobu minimálně 10 

sekund.  

Poznámka : Po aktivaci funkce Reset přestavte otočný přepínač z polohy 9 do 

původně nastavené polohy. Pokud znovu připojíte zásuvný modul na základní 

modul, na výstupech čidla se objeví nový měřící signál.  

 

Otočný přepínač přestavte do polohy 8 : 

Pro kontrolu funkce čidla je na výstupech základního modulu (X1, X2) testovací 

signál. 

Podle typu měřícího článku jsou na výstupech tyto testovací signály : 

Koncentrace CO2 :  400 ppm 

Koncentrace VOC :  30% 

Kvalita vzduchu  IAQ: 40 % 

Relativní vlhkost :  50 % 

Teplota :  30 °C 

 

Otočný přepínač přestavte do polohy 6 : 

V případě poruchy čidla (např. vadný měřící článek) je aktivován reléový kontakt 

na základním modulu (svorky C a DO). 

Poznámky :  

 Funkce signalizace poruchy nedetekuje pasivní měřící článek teploty (např.   

LG-Ni1000). 

 Spínací funkce může být pomocí DIP spínače 3 invertována.  

             3  3       

NO kontakt 
NO (normálně 
otevřený) 

NC kontakt 
NC (normálně 
sepnutý) 

 

 

 

 

 

Nastavení spínacího 

bodu relé (otočný 

přepínač) 
 

Pomocné funkce 

(DIP spínače 1 a 2 a 

otočný přepínač) 

Funkce Reset 

(Reset) 

Funkce Test 

Funkce signalizace 

poruchy (Error) 
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Pokud se na modulu čidla objeví porucha, na aktivních výstupech čidla  (X1, X2) se 

objeví tento poruchový signál (během 10 s) :  

Nastavený aktivní 

výstupní signál : 

Poruchový signál na aktivních výstupech vadného 

čidla : 

DC 0/2-10V or  

DC 0/4-20mA 

0 V  

0 mA. 

 

 

DC 0-10 V 

DC 2-10 V 

DC 0-5 V   

DC 0-20 mA 

DC 4-20 mA 

DC 0-10 mA 

Pro čidla T:  

Min. hodnota 

0 V 

2 V 

0 V 

0 mA 

4 mA 

0 mA 

Pro čidla r.h./CO2/VOC : 

Max. hodnota 

10 V 

10 V 

  5 V 

20 mA 

20 mA 

10 mA 

Konstrukce 

Přístroj je určen pro zapuštěnou montáž do rámečku a do instalační krabice. Lze 

ho namontovat do většiny dostupných instalačních krabic. 

Přístroj se skládá z těchto částí :  

 Základní modul s montážní deskou  

 Rámeček  

 Zásuvný modul 

Měřící články jsou umístěny buď v základním modulu, nebo v zásuvném modulu 

(viz. "Přehled typů"). 

Zásuvný modul a základní modul čidla jsou spojeny pružinovou západkou. V 

zásuvném modulu je západka proti odcizení, kterou lze uvolnit šroubovákem. Obě 

části lze poté snadno oddělit. 

Na základním modulu jsou nastavovací prvky - DIP spínače a otočný přepínač, 

včetně popisků. Možnosti nastavení viz. "Funkce". 

Popisky 
 

 
Výstupní signál [V] n. [mA] 
(DIP spínač 6)  
 

Rozsah výstupního 

signálu  

(DIP spínače 4 a 5) 
 
Spínací charakteristika 
reléového kontaktu  
(DIP spínač 3) 
 

Pomocné funkce (DIP 

spínače 1 a 2, otočný 

přepínač 0-9) 

 

Nastavení měřené 

veličiny pro relé (DIP 

spínač 1 a 2) a 

nastavení spínacího 

bodu (otočný přepínač)  

 

 

Nastavovací prvky 
 

 
 
 
Symboly DIP spínačů: 

 = Spínač vlevo. 
 = Spínač vpravo. 

 

DIP spínače 1 - 6. 

 
 
 
 
 
Otočný přepínač 
(polohy 0-9) 
 
 

 

Odezva na poruchy 

Ochrana proti odcizení 

Nastavovací a 

připojovací prvky 

 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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Měřící obvody a připojovací svorky (viz. "Připojovací svorky") jsou spolu s 

nastavovacími prvky umístěny v základním modulu. 

Plastové části jsou materiálově označeny dle ISO / DIS 11469 pro účely ekologické 

likvidace. 

 

 

Projektování 

Přesnost měření závisí mimo jiné na těchto faktorech : 

 Průtok vzduchu čidlem 

 Povrch stěny (drsný, hladký) 

 Struktura stěny (dřevo, omítka, beton, cihla) 

 Typ stěny (vnitřní, vnější) 

Viz. také "Montáž". 

Měřené hodnoty se ustálí po cca. 1 hodině provozu. 

Přídavné chyby měření lze kompenzovat v řídícím systému, do kterého je čidlo 

připojeno. 

 U aktivních čidel teploty není nutná kompenzace měřeného signálu. 

 U pasivních čidel teploty je nutné v regulátoru provést kompenzaci měřené 

hodnoty vlivem zbytkového tepla. Velikost kompenzace závisí na typu 

výstupního signálu a počtu výstupů : 

                             Kompenzace měřené hodnoty v regulátoru 

                 Funkce čidla Typy modulů (ASN) Napěťový výstup  Proudový výstup 

Základní modul Zásuvný modul Základní 

modul 

+ Zásuvný 

modul 

1 nebo 2 1 výstup*
) 2 výstupy*

) 

  r.h. T  AQR2540… + AQR2534… 0.5 °C ca. 0.9 °C 1.0-1.8 °C **
)
 

 VOC r.h. T  AQR2547… + AQR2534… 2.9 °C  2.7-3.1 °C **
)
 3.0-3.8 °C **

)
 

CO2  r.h. T  AQR2546… + AQR2534… 0,9 °C ca. 1.3 °C 1.4-2.1 °C **
)
 

CO2 VOC r.h. T  AQR2548… + AQR2534… 3,0 °C 3.0-3.4 °C **
)
 3.2-3.9 °C **

)
 

*) Při zátěži 430 Ohm. 
**) Nedoporučuje se (z fyzikálních důvodů).  

 

Transformátor pro bezpečné malé napětí SELV s oddělenými vinutími, vhodný pro 

100% dobu provozu. Dimenzování a jištění proveďte dle místních norem a 

předpisů pro elektrickou instalaci. 

Transformátor dimenzujte dle příkonu čidel. Zapojení čidla proveďte dle 

katalogového listu připojeného přístroje (regulátor, řídící systém apod.). 

Dodržujte maximální dovolené délky kabelů. 

Při pokládání kabelů dbejte zásad pro snížení rušení (délka, souběh a křížení 

kabelů). V místech silného elektromagnetického rušení použijte stíněné kabely. 

Pro signálová vedení a pro sekundární napájecí vedení používejte kabely s 

kroucenými páry. 

Dlouhá vedení mezi čidlem a regulátorem mohou způsobit přídavné chyby měření. 

U vedení s impedancí > 1 Ohm, doporučujemé vést G0 od čidla do regulátoru 

samostatně. 

Při spínání induktivních zátěží mohou vznikat napěťové špičky, které mohou 

ovlivnit funkci čidla. Doporučuje se proto paralelně k induktivní zátěži zapojit 

zeslabovací RC člen. 

Při výpadku napájecího napětí zůstává kontakt ve stavu před výpadkem. Reléový 

kontakt nelze proto použít pro monitorování výpadku napájecího napětí. 

Likvidace 

Přesnost měření 

Kompenzace 

zbytkového tepla  

Napájení 

Typy a vedení kabelů 

Bezpotenciálový reléový 

kontakt 



10/14 

Siemens Prostorová čidla  AQR253…, AQR254… CE1N1410cz 

Building Technologies  06.2011 

Montáž 

Při montáži čidel dodržujte tyto zásady : 

 

Čidlo montujte na vnitřní stěnu vytápěného, nebo klimatizovaného prostoru : 

 Ve výšce cca. 1.5 m nad podlahou místnosti a minimálně 50 cm od kolmé, nebo 

protilehlé stěny. 

 Nemontujte čidlo na venkovní stěnu. 

 Nemontujte čidlo do výklenků, nebo za závěsy. 

 Nemontujte čidlo nad, nebo do blízkosti zdrojů tepla. 

 Nemontujte čidlo na stěnu, pod kterou je komín. 

 Nemontujte čidlo do oblasti vyzařování zdrojů tepla např. svítidla, bodové 

reflektory atd.  

 Nevystavujte čidlo přímému slunečnímu záření. 

 

 

 

Utěsněte instalační trubku připojovacího kabelu, 

abyste zabránili vzniku přídavné chyby měření 

teploty způsobené průvanem. 

 

 

Při montáži čidla vedle instalační krabice s přístrojem 

připojeným na nízké napětí, musí být montážní 

deska připojena na ochranný zemnící vodič. 

Dodržujte místní normy a předpisy pro elektrickou 

instalaci. 

1
4
1
0
J0

7

 

Dodržujte dovolené podmínky okolního prostředí (viz. "Technické údaje"). 

Návod pro montáž je přiložen v balení u přístroje. 

  

Umístění  

Návod pro montáž 
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Uvedení do provozu 

Doporučený postup pro uvedení do provozu : 

 Před připojením napájení zkontrolujte zapojení. 

 Pomocí  DIP spínačů, 4, 5, a 6 (viz.  "Funkce", "Volba výstupního signálu") 

nastavte napěťový, nebo proudový výstupní signál. 

 Krátce připojte zásuvný modul na základní modul a poté jej odpojte. Výstupům 

čidla (X1, X2) na základním modulu se takto přiřadí odpovídající aktivní měřící 

signály (viz. také "Funkce", "Funkce reset"). 

 Přestavením otočného přepínače do polohy 8 aktivujte funkci Test. Na 

výstupech čidla (X1, X2) je k dispozici testovací signál pro ověření správné 

funkce čidla (viz. "Funkce", "Funkce Test"). 

 Deaktivujte funkci Test a pomocí DIP spínačů 1 až 3 deaktivujte ostatní 

pomocné funkce (viz. "Funkce", "Pomocné funkce"). 

 Namontujte ochranu proti odcizení. 

 Namontujte rámeček na desku základního modulu a připojte zásuvný modul. 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

Napájecí napětí (SELV) AC 24 V 20 % nebo DC15…36 V 

Kmitočet 50/60 Hz při AC 24 V 

Celkový příkon (zásuvný a základní modul) 

Přístroje bez VOC (AQR2540N…, AQR2546N…) 

 

Přístroje s VOC (AQR2547N…, AQR2548N…) 

Výstupní signál "U": Výstupní signál "I": 

 < 0.5 VA < 1.5 VA 

 < 1.5 VA < 2.5 VA 

Typ relé 
Max. zatížitelnost kontaktu 
Jištění 
Chování při výpadku napájení 

Bistabilní 
AC/DC 30 V, 0.5 A cos φ = 0.5 
externí, max. 1 A  
Zůstává ve stavu jako před výpadkem. 

  

Dovolená délka kabelů Viz. katalogové listy připojených přístrojů 

Rozsah měření  0-2000 ppm. 

Základní chyba měření při 23 °C a 1013 hPa  (50 ppm + 2 % z měřené hodnoty). 

 Teplotní závislost  2 ppm /  °C typická 

 Tlaková závislost 0,14 % z měřené hodnoty / hPa 

 Dlouhodobá odchylka 20 ppm za rok 

Časová konstanta t63 <5 min 

Aktivní výstupní signál, svorka X1 Nastavte výstupní signál: Viz. "Funkce". 

Bezpotenciálový reléový kontakt, svorky: C a DO Nastavení spínacího bodu: Viz. "Funkce". 

Bezkalibrační období  8 let 

Rozsah měření 0-100 % VOC.  

Základní chyba měření - poznámka  

(viz. také "Projektování") 
Doba rozběhu: cca. 20 minut 

Výchozí kalibrace po 8 hodinách provozu 

Časová konstanta t63 VOC  <3.5 min 

Aktivní výstupní signál, svorka X1 Nastavte výstupní signál: Viz. "Funkce ". 

Bezpotenciálový reléový kontakt, svorky: C a DO Nastavení spínacího bodu: Viz. "Funkce " 

Rozsah měření Max. hodnota z CO2 a VOC 

Váha : 100 % VOC  2000 ppm CO2 

Aktivní výstupní signál, svorka X2 Nastavte výstupní signál: Viz. "Funkce ". 

Bezpotenciálový reléový kontakt, svorky: C a DO Nastavení spínacího bodu: Viz. "Funkce " 

 

 

 

 

Napájení 
 

Bezpotenciálový reléový 
kontakt 

Délka kabelů 

Provozní údaje pro CO2 

(AQR2546, AQR2548) 

Provozní údaje pro VOC 
(AQR2547) 
 

Provozní údaje (IAQ)  
(AQR2548 + AQR 2530) 
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Rozsah měření 0-100 % r.v. 

Rozsah použití 0...95 % r.v. (nekondenzující) 
Základní chyba měření při 25 °C  

   20-80 % r.v. 
   0-95 % r.v.  

 

3 % r.v. 

5 % r.v. 

Časová konstanta 20 s  
Aktivní výstupní signál, svorky X1 n. X2 v závislosti na 
typu modulu (viz. "Přehled typů") 

Nastavte výstupní signál: Viz. "Funkce". 

Bezpotenciálový reléový kontakt, svorky: C a DO Nastavení spínacího bodu: Viz. "Funkce " 

Rozsah měření  0-50 °C  

Základní chyba měření, AC 24 V, při  

25 °C 

5...30 °C 

 

 

< 0.25 K (čidlo teploty) 

< 0.5 K (výstupní signál 0…10 V) 

< 0.6 K (výstupní signál 4…20 mA) 

Časová konstanta t63 Cca. 13 min  

Aktivní výstupní signál, svorka X2  Nastavte výstupní signál: Viz. "Funkce". 

Bezpotenciálový reléový kontakt, svorky: C a DO Nastavení spínacího bodu: Viz. "Funkce " 

Měřící článek  Dle typu modulu (viz. "Přehled typů") NTC 10k 

(B=3988) nebo LG-Ni1000.  

Rozsah měření  0-50 °C (viz. "Funkce") 

Časová konstanta t63 Cca. 13 min 

Kompenzace zbytkového tepla  Viz. "Projektování". 

Výstupní signál (svorky B, M) Pasivní 

Stupeň krytí podle IEC 60529 IP 30 se zásuvným modulem  

IP 20 bez zásuvného modulu 

Třída ochrany III podle EN 60730 

Šroubové svorky pro vodiče 1  0.25...2.5 mm
2
 (plné / slaněné) 

2  0.25...1.5 mm
2
 (plné / slaněné) 

Provoz 

Klimatické podmínky 

 Teplota (pouzdro a elektronika) 

 Vlhkost 

Mechanické podmínky 

IEC 60721-3-3 

Třída 3K3 

0-50 °C 

0-95% r.v. (nekondenzující) 

Třída 3M2. 

Doprava a skladování 

Klimatické podmínky 

 Teplota 

 Vlhkost 

Mechanické podmínky 

IEC 60721-3-2 

Třída 2K3 

25... 70 °C 

<95 % r.v. 

Třída 2M2 

Vrchní část zásuvného modulu ASA + PC titanově bílý (podobné RAL9010).  

Spodní část zásuvného modulu 

Pouzdro základního modulu 
PC světle šedý RAL 7035 

PC světle šedý RAL 7035. 

Západka proti odcizení POM jasně červený RAL 3000. 

Siemens rámečky ASA + PC titanově bílý (podobné RAL9010). 

Montážní deska Ocel 

Čidlo (kompletní) Bez silikonu 

Obal Krabička z vlnité lepenky 

Standard výrobku 

Automatické elektrické regulační přístroje pro 

domácnost a podobné použití 

 

 

EN 60730-1 

Elektromagnetická kompatibilita 

 Odolnost   

Vyzařování 

 

EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 

EN 61000-6-3 

shoda podle Směrnice pro EMC 2004/108/EC 

 C-tick shoda  AS/NZS 61000-6-3 

Prohlášení o ekologii CE1E1410en obsahuje údaje o 

konstrukci a hodnocení ekologických výrobků (RoHS, 

složení materiálů, balení, ochrana prostředí, 

likvidace) 

ISO 14001 (Prostředí) 

ISO 9001 (Kvalita) 

SN 36350 (Ekologické výrobky) 

RL 2002/95/EG (RoHS) 

Včetně obalu, závisí na typu modulu 

Zásuvný modul 

Základní modul 

 

mezi 30 – 50 g 

mezi 60 – 100 g. 

1) Možné kombinace modulů, viz. "Přehled typů". 
 

Provozní údaje pro r.v. 
(AQR2533, …34, …35) 
 

Provozní údaje pro aktivní čidlo 
teploty (AQR2532, ..34 

1)
,  35 

1)
) 

Provozní údaje pro pasivní 
čidlo teploty (AQR2534) 
 

 Ochrana 

Elektrické připojení  
 

Podmínky okolního prostředí 
 

Použité materiály a barvy 
 

Standardy 
 

Ekologie 
 

Hmotnost 
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Připojovací svorky 

 

 
 

Rozměry (v mm) 
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Základní modul 

Zásuvný a základní 

modul (sestaveno bez 

rámečku) 

 

 

Reléový kontakt 
(SELV) 

 

Systémový potenciál AC 24 V (SELV), nebo DC 15-36 V 
Systémová nula/Měřící nula 

 

 

Výstup pro pasivní čidla  

(LG-Ni1000 / NTC 10k) 

 

Výstupy pro aktivní signály 

(T / r.h. / CO2 / VOC / IAQ) 
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Montážní deska a 

rámeček 

Montážní deska "CEE/VDE" :  

Rámeček DELTA line :  

 

 

 

 

 Montážní deska "Britský standard":  

Rámeček DELTA miro : 
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