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Climatix DHN
Sterowniki Climatix z aplikacją 
DHN do węzłów ciepłowniczych



Elastyczny dobór dostosowany do wymagań
Sterowniki Climatix wyposażone są w uniwersalne we/wy umożliwiające podłączenie wszystkich popularnych typów czujników. 
Ponadto w dowolnym momencie można go rozbudować dodając dodatkowe moduły we/wy lub moduły komunikacyjne. 
Zaimplementowane standardowe, otwarte protokoły komunikacyjne (Modbus, BACnet, LON, M-BUS) umożliwiają stosowanie 
sterowników Climatix DHN w systemach różnych producentów.

Producenci OEM mogą więc stosować w różnych aplikacjach jeden typ sterownika zamiast wielu typów dedykowanych 
regulatorów.

Uniwersalne sterowniki Climatix
Sterowniki Climatix od lat stosowane są na całym świecie w układach 
wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwie oraz ciepłownictwie.

Symbol Opis

POL638.70/STD
Sterownik Climatix: 8 we/wy uniwersalnych, 2 wyjścia analogowe, 5 wejść 
binarnych, 6 wyjść przekaźnikowych, wbudowany panel operatorski HMI,  
porty komunikacyjne: RS485 (Modbus RTU) i Ethernet (Modbus IP, HMI@Web)

POL895.51/STD Dodatkowy zewnętrzny panel operatorski HMI DM

POL955.00/STD
Moduł we/wy: 8 we/wy uniwersalnych, 2 wyjścia analogowe, 4 wyjścia przekaź-
nikowe

POL945.00/STD Moduł we/wy: 4 wejścia analogowe/binarne, 4 wyjścia przekaźnikowe

POL908.00/STD Moduł komunikacyjny BACnet IP

POL907.00/STD Moduł komunikacyjny M-Bus

POL906.00/STD Moduł komunikacyjny LON

POL063.85/STD Zestaw wtyczek podłączeniowych śrubowych do sterownika POL63x

POL095.55/STD Zestaw wtyczek podłączeniowych śrubowych do modułu POL955.00/STD

POL094.55/STD Zestaw wtyczek podłączeniowych śrubowych do o modułu POL945.00/STD



Aplikacje „szyte na miarę” 
Pogram w sterowniku logicznie podzielony jest na grupy funkcyjne tj.: elementy wspólne dla 
wszystkich obiegów np. temperatura zewnętrzna, regulator wstępny, 3 obiegi grzewcze oraz 
obieg ciepłej wody użytkowej. W zależności od wymagań można aktywować potrzebne 
funkcje, tworząc szeroki wybór aplikacji dostosowanych do wymagań użytkownika. Co więcej, 
możliwość podłączenia wielu różnych typów czujników oraz wybór sygnałów wyjściowych 
pozwala również na wykorzystanie sterowników Climatix DHN do modernizacji instalacji 
(wykorzystanie istniejących czujników, siłowników zaworów itp.). 

Cały proces konfigurowania odbywa się poprzez wybór dostępnych opcji na panelu 
operatorskim i nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej. Na koniec, gotową konfigurację 
można zapisać na karcie SD i przenieść do innych urządzeń.

Sterowniki Climatix umożliwiają również archiwizację danych. Zapisane w wewnętrznej 
pamięci dane można eksportować do plików csv, albo wyświetlić w formie wykresów w 
przeglądarce internetowej (wymagany dostęp do chmury ClimatixIC) lub za pomocą programu 
narzędziowego Scope.

Potężne możliwości aplikacji DHN
Jeden sterownik może obsłużyć 1 układ regulacji wstępnej, 3 obiegi 
grzewcze oraz 1 obieg ciepłej wody użytkowej.

Najważniejsze cechy

• Szerokie możliwości konfigu-
rowania aplikacji bez 
potrzeby programowania

• Zaimplementowane standar-
dowe protokoły komunika-
cyjne Modbus (wbudowany), 
BACnet, M-Bus, LON

• Obsługa wielu różnych 
typów czujników temperatu-
ry: Pt1000, LG-Ni1000, 
Ni1000, aktywne 0-10V, 
4-20mA, NTC10k, NTC1k, 
NTC575 i innych

• Obsługa zaworów z siłowni-
kami sterowanymi sygnałami 
0..10V i 3-p (24V i 230V)

Regulator wstępny Trzy niezależne obiegi grzewcze Obiegi ciepłej wody użytkowej

Schematy mają charakter poglądowy i nie obejmują wszystkich dostępnych opcji, dodatkowych czujników optymalizujących pracę układów 
regulacyjnych, funkcji ograniczenia maksymalnego przepływu/mocy węzła i innych.

Przykład aplikacji z obiegiem ciepłej wody użytkowej oraz 3 obiegami 
grzewczymi z funkcją uzupełniania wody w zładzie.

Przykład aplikacji z obiegiem ciepłej wody użytkowej oraz 3 obiegami 
grzewczymi podłączonymi do regulatora wstępnego.



Nasz świat jest w trakcie zmian, które zmuszają nas do myślenia 
w nowy sposób: zmiany demograficzne, urbanizacja, globalne ocie-
plenie i niedobór zasobów. Maksymalna wydajność ma najwyższy 
priorytet – i nie tylko tam, gdzie energia jest deficytowa. Ponadto, 
musimy zwiększać komfort dla dobrego samopoczucia użytkowni-
ków oraz uwzględniać stały wzrost potrzeby naszego bezpieczeń-
stwa. Dla naszych klientów sukces jest definiowany tym, jak dobrze 
zarządzamy tymi wyzwaniami. Siemens ma odpowiedź.

 
„Jesteśmy godnym zaufania partnerem technologicznym dla 
efektywnych energetycznie i bezpiecznych budynków oraz 
infrastruktury”.
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Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są ogólnym opisem dostępnych rozwiązań technicznych, 

które nie zawsze są możliwe do zastosowania w określonych przypadkach. Odpowiednie rozwiązanie należy 

dobrać indywidualnie na etapie specyfikacji projektowej. Dokument zawiera ogólne informacje o produktach. 

Dostępność może być inna w różnych krajach. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z 

biurem regionalnym lub autoryzowanym Partnerem.


