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Smart rumsregulator
RDS110

För reglering av värmeapplikationer i lägenheter, enfamiljshus samt andra bostadsfas-
tigheter och kommersiella lokaler.

● Bakgrundsbelyst 90 mm LCD-färgpekskärm med automatisk dämpning för intituiv
lokal betjäning

● Mobilapp för Smartphones
● Patenterad 1) självlärande algoritm med PID-reglering
● “Det gröna lövet”-knapp för energioptimerad drift
● Indikering av luftkvalitet via inbyggd givare
● Automatisk drift enligt tidprogram
● Flerfunktionsingångar för fönsterkontakter, extern givare osv.
● Två reläutgångar för värmeutrustning, luftfuktare, avfuktare eller varmvattenberedare
● Uppfyller kraven för eu.bac-certifiering (nivå AA) för hemreglering och klass IV

enligt Ekodesign-riktlinjer
1) Registrerad patent
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Egenskaper
● Direkt val av temperatur och driftprogram
● RoomOptiControl-funktion med “Det gröna lövet”-knapp för energioptimerad drift
● Indikering av luftkvalitet: “Bra”, “Okej”, “Dålig”
● Begränsad temperarurinställning för användning i offentliga utrymmen
● Skärmlås för skydd mot obehörig åtkomst
● Manuell omkoppling mellan “Hemma”, “Ute” och “Av” på pekskärmen
● Rumstemperaturreglering med hjälp av den inbyggda temperaturgivaren eller en valfri

extern givare
● Valfri temperaturgenomsnittsberäkning med hjälp av ytterligare en extern

temperaturgivare
● Pantenterad självlärande algoritm med PID-verkan (registrerat patent) som garanterar

optimal temperaturreglering i alla rumstyper
● Starttidoptimeringsfunktion som tidigarelägger inkopplingstiden för att säkerställa att det

valda börvärdet uppnås
● Begränsning av golvtemperaturen med hjälp av en extern givare i elektriska

golvvärmeapplikationer
● Reglering av luftfuktigheten med hjälp av den inbyggda fuktighetsgivaren eller en valfri

extern givare
● Närvarodetektering med hjälp av en inbyggd PIR-givare
● Två flerfunktionsingångar som tillval och kan konfigureras för:

– Driftvalskontakt (t.ex. fönsterkontakt)
– Extern rumstemperaturgivare
– Golvtemperaturgivare
– Utetemperaturgivare
– Extern fuktighetsgivare

● Två reläutgångar för:
– Värmeutrustning (för exempel se avsnitt Användningsområde)
– Extra utgång för varmvattenberedare, luftfuktare och avfuktare

● Periodisk pump/ventilmotionering som skyddas på detta sätt från att fastna
● Navigationsguide för enkel och snabb igångkörning
● Fjärrstyrd programuppgraderingsfunktion

*) Indikeringen av “Det gröna lövet” informerar användaren att systemet erbjuder
 energioptimerad drift. Om lövet är rött, betyder detta att rumsregulatorns inställningar har
 ändrats. Tryck på ”Det röda lövet”-symbol för att återgå till energioptimerad drift. För mer
 information om denna funktion se Användarmanualen.

Fjärrbetjäning och -övervakning
● Mobilapp för Smartphones baserad på iOS- och Android-operativsystem
● Manuell omkoppling mellan driftsätten “Hemma”, “Ute” och “Av” via mobilapp
● Individuella tidprogram för varje veckodag kan programmeras via mobilapp med följande

driftsätt (max. 5 driftsätt per dygn):
– ”Komfort”: För en behaglig och trivsam miljö när du är hemma.
– ”Beredskap”: För att spara energi när maximal komfort inte behövs, t.ex. på kvällen

eller på natten.
– “Ekonomi": För att reducera energikostnaderna genom att sänka

temperaturbörvärdet, t.ex. när rummet inte används.
● Individuella tidprogram för varmvattenberedaren
● Hantering av användarkonto
● Övervakning av temperatur och fuktighet
● Övervakning av luftkvalitet inomhus: ”Bra”, ”Okej”, ”Dålig”
● Säker åtkomst och dataöverföring med Siemens Cloud Computing Platform
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Användningsområde
Rumsregulatorn är avsedd för reglering av värmeapplikationer i lägenheter, enfamiljshus
samt andra bostadsfastigheter och kommersiella lokaler
RDS110 reglerar följande anläggningskomponenter:
● Radiator med ventil
● Pump
● Elektriskt golvvärmesystem
● Fläkt med elvärmare
● Golvvärmesystem med ventil
● Golvvärmesystem med pump
● Elradiator
● Elpanna
● Universell värmeenhet

Dessutom finns ett externt relä för valfri styrning av en varmvattenberedare, luftfuktare eller
avfuktare.
Två flerfunktionsingångar, valfria och konfigurerbara för:
● Driftvalskontakt (t.ex. för en fönsterkontakt)

– Driftsättet kan ändras beroende på kontaktens aktuella tillstånd
● Extern rumstemperaturgivare

– Extern rumstemperaturgivaren avkänner den aktuella rumstemperaturen. Om
givarens ingångssignal går förlorade, reglerar regulator rummet enligt den interna
givaren.

● Golvtemperaturgivare
– Begränsningsfunktionen för golvvärme förhindrar golvtemperaturen att överstiga ett

förinställt värde.
● Utetemperaturgivare

– Utetemperaturgivaren avkänner utetemperaturen och indikeras på pekskärmen.
● Extern fuktgivare

– Rumsregulatorn kan reglera en autonom luftfuktare eller avfuktare. Den relativa
fuktigheten mäts av den externa fuktgivaren eller den interna fuktighetsgivaren.

Mekaniskt utförande
Rumsregulatorn består av följande delar:
● Kapslingsfront med pekskärm och givare
● Kapslingens baksida med plintar och reläer
● Monteringsplatta av metal för väggmontering
● Tillbehör



4 / 18
Siemens A6V10807602N_sv
Building Technologies 2018-01-18

Betjäning och inställningar

Normal display

1 Tryck för att visa detaljerad information och ytterligare inställningsmöjligheter

2 Visar om systemet är i ett energioptimerat läge. Om lövet är rött, betyder det att
rumsregulatorns inställningar har ändrats. Tryck på ”Det röda lövet”-symbol för att återgå
till Ekonomidrift. Lövet blir grönt igen.

3 Rumstemperatur *)

4 Tryck för att växla mellan ”Hemma och ”Ute”.

5 Visar om rumsregulatorn är i automatikläge eller manuellt ( ).
● Om det finns en Cloud-anslutning och tidschemat har redan ställts in, kommer

rumsregulator att följa tidschemat. En tillfällig ändring av temperaturbörvärdet får
endast effekt under det aktuella schemalagda driftsättet.

● Om det finns en Cloud-anslutning men inget tidschema har ställs in, kommer
rumsregulatorn att följa systemets standard tidschema.

● Om det inte finns någon Cloud-anslutning, kan rumsregulator inte hämta information
om tidschemat.

6 Glidreglage för temperaturbörvärdet. Bakgrundsfärgen för denna ikon ändras vid större
börvärdesändringar.
● Om man ökar rumsbörvärdet genom att dra glidreglaget åt höger för att värma upp

rummet, ändras glidreglagets färg till orange.
● Om ingen uppvärmning sker, ändras glidreglagets färg till vit.

OBS!

Efter att rumsregulatorn har ställts in för första gången, kan den visa fel temperatur eftersom
temperaturgivarna behöver tid för kalibreringen. Vänta minst en timme för kalibreringen.
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Display i viloläge

1 Rummets relativa fuktighet

2 Visar luftkvaliteten i rummet
● Om ikonen är grön, är luftkvaliteten bra.
● Om ikonen är orange, är luftkvaliteten okej.
● Om ikonen är röd, är luftkvaliteten dålig

3 Visar om systemet är i ett energioptimerat läge. Om lövet är rött, betyder detta att
rumsregulatorns inställningar har ändrats. Tryck på ”Det röda lövet”-symbol för att återgå
till Ekonomidrift. Lövet blir grönt igen

4 Rumstemperatur

Anm.: Beroende på hur rumsregulatorn är inställd, kan de visade alternativen i viloläget skilja
sig ifrån.

Typöversikt

Typbeteckning Beställningsnummer Benämning

RDS110 S55772-T100 Rumsregulator

Beställning
● Vid beställning anges typbeteckning, beställningsnummer och benämning.
● Ventilställdon beställs separat.
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Förpackningsinnehåll

Artikel Antal

Rumsregulator (front och baksida) 1

Monteringsplatta av metall 1

Skruvset och platsdel 1

Snabbguide 1

Monteringsinstruktioner 1

Etikett med aktiveringskod 1
Etiketter för ledningsdragning 1

Kombinationsmöjligheter

Externa givare

Typ Typbeteckning LG-Ni1000
vid 0 °C

Pt1000
vid 0 °C

NTC 10k
vid 25 °C

DC 0…10 V Datablad*

Rumstemperaturgivare

- Väggmontering  QAA24 x N1721

QAA2012 x N1745

QAA2030 x N1745

QAA2061 x N1749

QAA2061D2) x N1749

- Infälld montering1) AQR2531ANW x N1408

AQR2532NNW x N1411

- Dold montering QAA64
(demonterings
säker)

x N1722

Utetemperaturgivare
QAC22 x N1811

QAC2012 x N1811

QAC2030 x N1811

QAC3161 x N1814

Kabeltemperaturgivare

QAP21.3 x N1832

QAP22 x N1831

QAP21.3/8000 x N1832

QAP2012.150 x N1831

QAP1030.200 x N1831
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Typ Typbeteckning LG-Ni1000
vid 0 °C

Pt1000
vid 0 °C

NTC 10k
vid 25 °C

DC 0…10 V Datablad*

Rumsfuktighetsgivare

- Väggmontering QFA2000 x N1857

- Väggmontering
  inkl. temperatur

QFA2020 x (T) x (RF) N1857

QFA2060 x (T+RF) N1857

QFA2060D2) x (T+RF) N1857

- Infälld montering1)

  inkl. temperatur
AQR2534ANW
+ AQR2540Nx

x (T) x (RF) N1410

AQR2535NNW
+ AQR2540Nx

x (T+RF) N1410

*) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download genom att ange
    typbeteckningen som visas i ovanstående tabell.
1) kräver en monteringsplatta eller/och designad ram.
2)  Med digital display.

Ställdon

Benämning Typbeteckning Datablad*

Elektromekaniskt ställdon SFA21/18 N4863

SUA21/3 A6V10446174

Termiskt ställdon
(för radiatorventiler) AC 230 V, NO

STA23.. N4884

Termiskt ställdon
(för radiatorventiler) AC 24 V, NO

STA73.. N4884

Termiskt ställdon AC 230 V
(för småventiler 2,5 mm), NC

STP23.. N4884

Termiskt ställdon AC 24 V
(för småventiler 2,5 mm), NC

STP73.. N4884

Tillbehör

Benämning Typbeteckning /
Beställningsnummer

Datablad *

Vit designad ram och
monteringsplatta av metall för
montering på rektangulära
kopplingsdosor (1 sats)

ARG100.01
S55772-T102

A6V11190640

* Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller http://siemens.com/bt/download genom att ange
typbeteckningen som visas i ovanstående tabell.
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Produktdokumentation

Ämne Rubrik Dokumentnummer

Montering och installation Mounting instruction A5W90001424

Installation och betjäning User guide A6V10877569

Startguiden Quick guide A5W90001422

CE-deklaration A5W90002476

Miljödeklaration A5W90003412

Relaterade dokument så som miljödeklarationer, CE-deklarationer osv. kan laddas ner från
följande internetadresser:
www.siemens.se/hit  eller http://siemens.com/bt/download

Anvisningar

Säkerhet

Varning

Landsspecifika säkerhetsföreskrifter
Åsidosättande av de landsspecifika säkerhetsföreskrifterna kan resultera i person- eller
materiella skador.
● Beakta landspecifika bestämmelser och följ motsvarande säkerhetsföreskrifter.

Projektering
För mer information om projektering, val och dimensionering av anslutningskablar för
matningsspänning och fältutrustning, se avsnitt Produktdokumentation.

Montering
Rumsregulatorns monteringsplatta kan monteras i kopplingsdosor CEE/VDE och i fyrkantiga
kopplingsdosor 75 x 75 mm. För montering i en rektangulär kopplingsdosa (t.ex. 105 x 72
mm), måste man beställa tillbehör ARG100.01 som inkluderar en uppsättning vita designade
ramar och en större monteringsplatta.



9 / 18
Siemens A6V10807602N_sv
Building Technologies 2018-01-18

Varning

Det finns ingen intern säkring för matarledningar till externa förbrukare
Brand- och skaderisk på grund av kortslutning!
· Anpassa ledningsdiametern, i enlighet med lokala föreskrifter, till det nominella värdet av den

installerade överströmsskyddsapparaten
· Matarledningar för AC 230 V skall avsäkras med en extern effektbrytare (max. 10 A).
· Kablarna till regulatorn och utgångarna för nätspänning AC 230 V måste vara korrekt dimensione-

rade.
· Använd endast isolerade kablar för AC 230 V, eftersom kopplingsdosan matas med nätspänning

AC 230 V.
· Avlägsna trådbygel mellan L-Q11 när belastningar arbetar med andra spänningar än AC 230 V.
· Ingångar X1-M-X2: Flera kontakter (t.ex. fönsterkontakt) får anslutas parallellt. Vid dimensione-

ring av kontakten skall kontaktavkännings totala ström beaktas.
· Innan regulatorn avlägsnas från monteringsplattan, måste spänningsmatningen frånkopplas.

Idrifttagning
För att konfigurera regulatorn se Snabbguiden och Användarmanualen (se avsnitt
Produktdokumentation). Idrifttagningen omfattar:
● Internetanslutning
● Applikationsinställningar
● Kontoregistrering och apparatanslutning

Anm.:
Innan du konfigurerar din rumsregulator se till att du är ansluten till Internet, har en giltig
e-postadress och en Smartphone.

Montering

● Rumsregulatorerna är avsedda för väggmontering.
● Rekommenderad höjd: 1,50 m ovanför golvet.
● Montera inte enheten i en försänkning eller nisch, i en hylla, bakom gardiner eller dörrar

eller ovanför/nära värmekällor.
● Undvik direkt solljus och drag.
● Kopplingsdosan eller installationsröret måste tätas invändigt, så att luftdrag som annars

kan påverka givaren undviks.
● Tillåtna omgivningsförhållanden skall beaktas.
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Betjäning
Slutanvändarna kan betjäna rumregulatorn direkt från pekskärmen eller via sina Smartphone
genom att ladda ner mobilappen “Siemens Smart Thermostat RDS”, följande är möjlig:
● Skapa och hantera konto
● Välja driftsätt (Auto, Ute, Hemma, Manuell)
● Ändra rumstemperaturen (genom att sätta nya börvärde)
● Ställa in ett veckoschema (värme och varmvatten)
● ”Det gröna lövet” (omkoppling till energioptimerad drift)
Följande typer av Smartphones stöds:

Operativsystem

OS OS-version App store

iOS iOS 10 eller högre App store®

Android AndroidTM 5.0 eller högre Google PlayTM

Underhåll
Rumsregulatorn är avsedd för underhållfri drift.

Avfallshantering

Apparaten klassificeras vid avfallshantering som elektronisk komponent enligt
EU-riktlinje 2012/19/EU och får inte avfallshanteras som osorterade hushålls-
sopor.
· Avfallshantering ska ske inom de avsedda kanalerna för insamling av elek-

troniskt avfall.
· Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas.

Garanti
Användarspecifika Tekniska data garanteras endast tillsammans med de under avsnitt
”Kombinationsmöjligheter” listade Siemens produkter. Vid användning av ventiler av annat
fabrikat, som inte rekommenderas av Siemens, upphör vårt garantiåtagande.

Direktiv om radioutrustning
Utrustningen använder harmoniserad frekvens i Europa och överensstämmer även med
direktivet om radioutrustning (2014/53/EU, tidigare 1999/5 / EC).

Utrustni nge n anv änd er har monis era d fr ekve ns i Eur opa
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Tekniska data

Matning

Matning

Matningsspänning AC 230 V (+10% / -15%)

Frekvens 48…63 Hz

Effektförbrukning Max. 9 VA

Avsäkring av yttre matarledning Strömbegränsning av max. 10 A

Radioparametrar

Radioparametrar

Frekvensband 2.4…2.4835 GHz
Max. radiofrekvens effekt 18 dBm

WLAN-standard IEEE 802.11b/g/n (HT20)

WLAN-kanal 1~13

Ingångar

Anslutningar till flerfunktionsingångar X1 - M - X2

Passiva temperaturgivare
- Max. kabellängd (kopparkabel area)

- NTC typ
Rumstemperaturområde
Utetemperaturområde

- Ni typ
Rumstemperaturområde
Utetemperaturområde

- Pt typ
Rumstemperaturområde
Utetemperaturområde

90 m (1,5 mm2 ledare), 70 m (1 mm2 ledare)
60 m (0,75 mm2 ledare), 40 m (0,5 mm2 ledare)

NTC10K vid 25 °C
0…50 °C
-50…80 °C

Ni1000 vid 0 °C
0…50 °C
-50…80 °C

Pt1000_375/Pt1000_385 vid 0 °C
0…50 °C
-50…80 °C

Aktiva givare DC 0...10 V
- Rumstemperaturområde (standard)
- Utetemperaturområde (standard)
- Fuktighetsområde (standard)

Min./max. inställbar via parameter
0…50 °C
-50…80 °C
0…100%

Digitala kontakter
- Inverkan
- Kontaktavkänning
- Parallellanslutning
- Ingångsfunktion

Valbar NO/NC
DC 14…40 V, 8 mA (normalt)
Max. 20 regulatorer per kontakt
Valbar
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Utgångar

Reläernas brytförmåga

Spänning Q11, Q12, Q14
Ström, min max resistiv (induktiv)

Potentialfri, AC 24…230 V
5 mA...5(2) A

Spänning Q21, Q22, Q24
Ström, min max resistiv (induktiv)

Potentialfri, AC 24…230 V
5 mA...5(2) A

Anm.: Olika spänningar kan anslutas till Q1x och Q2x (dubbelisolering).

OBS!

Avlägsna trådbygel mellan L-Q11 när belastningar arbetar med andra spänningar än AC 230 V

Driftdata

Börvärdesinställning och-område

12…35 ℃

Inbyggd rumstemperaturgivare

Temperaturområde
0…50 ℃

Noggrannhet vid 25 ℃
±0,5 K

Indikeringsupplösning
0,5 K

Inbyggd rumsfuktighetsgivare

Fuktighetsområde
0%...100%

Noggrannhet vid 25 ℃
±5% RF

Indikeringsupplösning
1%

Anslutningar

Gränssnitt

Micro USB En serviceport är begränsad till
programuppgraderingar och diagnostik på
plats av installatörer

Elektrisk anslutning

Skruvplintar Mång- eller enkeltrådig ledare:
Max. 1 × 0,5... 2,5 mm2 (14…20 AWG)
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Överensstämmelser

Omgivningsförhållanden och skyddsklass

Isolerklass enligt EN60730 Klass II

Kapslingsklass enligt EN 60529 IP30

Klassificering enligt EN 60730

Funktionsprincip för automatiska elektroniska
styr- och reglerdon
Nedsmutsningsnivå
Överspänningskategori

Typ 1

2
III

Omgivningsförhållanden
Lagring enligt EN 60721-3-1

Transport (förpackad för transport)
enligt EN 60721-3-2

Drift enligt EN 60721-3-3

Klass 1K3
Temperatur -25...65 °C (-13... 149 °F)
Fuktighet 5...95%

Klass 2K3
Temperatur -25...65 °C (-13... 149 °F)
Fuktighet 5...95%

Klass 3K5
Temperatur -5...50 °C (23... 122 °F)
Fuktighet 5...95%

Omgivningsfaktorer och deras strängheter
Lagring enligt EN 60721-3-1
Transport enligt EN 60721-3-2
Drift enligt EN 60721-3-3

Klass 1M2
Klass 2M2
Klass 3M2

er

Normer och standarder

EU-konformitet (CE) A5W90002476*)

RCM-konformitet A5W90002477*)

China CMIIT ID 2017DJ1647, A5W90002478*)

Miljökompatibilitet
Produktens miljödeklaration A5W90003412*) innehåller information om produktens miljövänliga
tillverkning och konstruktion (RoHS-konformitet, materialsammansättning, förpackning,
miljömässiga fördelar, avfallshantering)

*) Dokumenten kan laddas ned från www.siemens.se/hit eller
http://siemens.com/bt/download
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eu.bac certifiering

Typ Licens Applikation Energieffektivitetsnivå Reglernoggrannhet (K)

RDS110 217739 Värmesystem
(radiatorer)

AA 0.5

Se produktlista under: http://www.eubaccert.eu/licences-by-criteria.asp

Ekodesign- och märkningsriktlinjer

Baserad på EU-förordning 813/2013 (Ekodesignriktlinjer) och 811/2013
(märkningsriktlinjer) för rumsvärmare, kombinationsvärmare, gäller följande
klasser:
Applikation med en värmare med Till/Från-drift Klass I Värde 1%

PWM (TPI) rumsregulator, för användning med
värmare med Till/Från -utgång

Klass IV Värde 2%

Allmän data

Allmänt

Mått Se avsnitt Måttuppgifter

Vikt Rumsregulator med förpackning, användardokument
och tillbehör

435 g

Rumstermostat 231 g

Färg Silverplätering
Kapsling: Pantone svart
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Kopplingsschema

Anslutningsplintar

Plint Beskrivning

L Nätanslutning, strömförande ledare

N Nätanslutning, nolledare

Q11 Styringång (com)

Q12 Styrutgång; NC-kontakt

Q14 Styrutgång; NO-kontakt

Q21 Styringång (com)

Q22 Styrutgång; NC-kontakt

Q24 Styrutgång; NO-kontakt

X1, X2, M Flerfunktionsingång
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Anslutningsscheman
● Rumsregulatorn levereras med en trådbygel ① (L-Q11) för enkel installation av

AC 230 V HVAC-utrustning (exempel 1).
● När belastningar arbetar med andra spänningar än AC 230 V, måste trådbygeln ①

avlägsnas innan belastningarna anslut till rumsregulatorn (exempel 2).
● När strömbelastningen genom Y2 är större än 3 A. kan bygeln mellan L-Q11 inte

användas. Anpassa parameter ”Q22/Q24 elektrisk belastning” under “Avancerade
inställningar” / “Optimering”.

● För användningar med högre strömmar (Y1 > 3 A eller Y2 > 2 A), justera parameter
“Q22/Q24 elektrisk belastning” under “Avancerade inställningar” / “Optimering” i enlighet
med rekommendationen.

Grund

① AC 230 V

Avancerad

Exempel 1:
Belastning = AC 230 V

Exempel 2:
Belastning Y1, Y2 ≠ AC 230 V

① AC 230 V på Y1, Y2

Y1 HVAC-utrustning B1, B2 Extern givare
Y2 DHW / luftfuktare / avfuktare S1, S2 Extern kontakt

Varning

Den totala tillåtna strömmen får inte överskrida 8 A.
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Applikationsexempel

Applikationer

Panna Elpanna

Radiatorventil Golvvärmeventil

Radiatorcirkulationspump Golvvärmecirkulationspump

Elradiator Elektrisk golvvärme

Värmefläkt Förklaring
N1   Rumsregulator RDS110
B1   Golvtemperaturgivare
Y1   Ventil
M1   Cirkulationspump
K1   Värmegenerator (t.ex. panna)
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Måttuppgifter (mått i mm)

RDS110

Front och baksida Monteringsplatta av metall

ARG100.01

Vit designad ram Monteringsplatta av metall


