
 

 

 

 

SE8300 Regulator uniwersalny 
Regulator strefowy 

Specjalistyczny regulator z wymiennymi szyldami,  
konfigurowalnymi kolorami tła wyświetlacza i dwoma  
kolorami obudowy. Przeznaczony zarówno do obiektów  
komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Możliwe dostosowanie  
algorytmu regulacji do dowolnej aplikacji sterowania strefowego. 

 

 

W skrócie  
Perfekcyjna równowaga pomiędzy prostotą i nowoczesnością.  

Szeroka gama obudów, szyldów i konfigurowalne kolory  

tła wyświetlacza umożliwiają jego dostosowanie  

do wystroju pomieszczenia. Możliwość wyświetlania na ekranie  

logo użytkownika i spersonalizowanych komunikatów sprzyja  

promowaniu marki i gwarantuje zadowolenie gości. 
• Interfejs: kolorowy ekran dotykowy 3,3”. 

• Estetyka: 10 predefiniowanych kolorów tła ekranu, 2 obudowy,  
9 szyldów. 

• Elastyczność: Możliwość załadowania własnego  
wygaszacza oraz skryptu LUA. 

• Zgodność: Zgodny ze specyfikacjami ASHRAE dla Green  
Building Standards. 

• Edycja: Obsługa wyświetlania spersonalizowanych  
komunikatów dzięki integracji z systemem BACnet MS/TP. 

• Integracja: BACnet MS/TP, Modbus RTU lub bezprzewodowo 
ZigBee Pro, ZigBee Green Power, BACnet/IP. 

• Akcesoria: prosty w instalacji moduł komunikacyjny WiFi, 
ZigBee Pro lub czujnik CO2. 

• Akcesoria bezprzewodowe: czujniki obecności, ruchu oraz  
zalania. 

Zalety 

Regulator SE8300 może być wyposażony  

w czujnik PIR, dzięki któremu może 

wygenerować dodatkowe oszczędności 

energii podczas nieobecności użytkownika 

bez obniżenia komfortu. 

• Automatycznie generuje oszczędności 

energii. 

• Możliwość załadowania własnego logo. 

• Zamienne jednostki oC/oF. 

• Przeznaczony do użytku komercyjnego / 

mieszkalnego. 

• Menu w 22 językach, w tym język polski. 

Interfejs, regulator, wyjścia sterujące w jednym 

urządzeniu. 
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Przegląd SE8300 
Wstęp 

Oszczędzanie energii nigdy nie było tak proste, jak przy użyciu SE8300. Zaprojektowany do użytku zarówno 

w nowych budynkach, jak i modernizowanych obiektach, regulator znacznie obniża koszty projektu 

poprzez skrócenie czasu instalacji, konfiguracji oraz uruchamiania. Spełnienie zaawansowanych wymogów 

projektów staje się możliwe bez skomplikowanego programowania. Wszystkie funkcje monitorowania  

i sterowania parametrami w nowoczesnej automatyce budynkowej zawarte są w prostej kompaktowej 

obudowie. 

Programowalne aplikacje 

Regulatory SE8300 są konfigurowalne, ale również dają możliwość programowania – w tym tworzenia 

dodatkowych, specjalnych funkcji/funkcjonalności. Pozwala to na modyfikację gotowych rozwiązań lub 

stworzenie całkowicie nowych aplikacji dla klimakonwektorów i innych urządzeń. Elastyczność 

harmonogramu oraz konfigurowalnych sekwencji sterowania zapewnia optymalną jakość powietrza  

w pomieszczeniu. 

Ekran dotykowy z konfigurowalnym interfejsem użytkownika 

Ekran dotykowy SE8300 oferuje możliwość wyboru przez użytkownika: języka, jednostek miary, przycisków 

i kolorów ekranu. Umożliwia również załadowanie obrazu lub logo będącego domyślnym wygaszaczem 

ekranu urządzenia. Jeżeli regulator jest zintegrowany z protokołem BACnet, możliwe jest również 

wyświetlanie na ekranie niestandardowych komunikatów. 

Opcjonalny czujnik ruchu na podczerwień 

Regulator może być wyposażony we wbudowany czujnik PIR. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi 

obecności, SE8300 generuje oszczędność energii bez obniżenia komfortu. 

Czujniki wycieku wody 

Regulator SE8300 jest kompatybilny z czujnikiem wycieku ZigBee. Po wykryciu wycieku, na wyświetlaczu 

pojawia się komunikat. Dzięki temu obsługa obiektu może monitorować zagrożenie strefy i zapobiec 

skutkom wycieku.  
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Charakterystyka SE8300 
Najważniejsze cechy produktu 

• Możliwość wyboru koloru ekranu dotykowego oraz języka 

• Sterowanie za pomocą skryptów 

• Wbudowane narzędzie do konfiguracji interfejsu 

• Edytowalne sterowanie pracą wentylatora 

• Funkcje zmiany wartości dzięki integracji z BMS 

• Czujnik wilgotności z algorytmem osuszania powietrza 

• Opcjonalny czujnik obecności 

• Zaawansowane funkcje obecności i harmonogramu dla aplikacji komercyjnych i mieszkaniowych 

• Opcjonalne kontaktrony drzwiowe lub okienne (z kartą ZigBee Pro) 

• Obsługa napędów ECM wentylatora 

• Niezawodne przekaźniki elektroniczne 

Protokoły sieciowe 

Regulator SE8300 obsługuje protokoły: BACnet MS/TP lub Modbus RTU (do wyboru na ekranie 

konfiguracyjnym) oraz opcjonalnie ZigBee Pro lub ZigBee Green Power. 

Integracja z systemami Schneider Electric 

SE8300 może być bezproblemowo zintegrowany z: 

• Systemami BMS opartymi o EcoStruxure Building Expert™, EcoStruxure Building Operation™ 

• Systemami KNX za pośrednictwem Wiser for KNX lub spaceLYnk 

• Innymi systemami i urządzeniami wyposażonymi w interfejsy BACnet MS/TP oraz Modbus RTU 

Możliwe dopasowanie do niestandardowego wystroju 

Dostępne są 2 kolory obudowy i 9 szyldów. Do wyboru jest również 10 predefiniowanych kolorów tła 

ekranu.  

 

 

 
10 kolorów do wyboru 9 szyldów 
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Programowanie SE8300 
Programowanie z LUA 

Za pomocą otwartego języka programowania LUA możliwe jest rozszerzenie funkcji regulatora SE8300. 

Mimo że systemy zarządzania budynkami często korzystają z otwartych protokołów i standardów, 

ich obiekty BACnetowe oraz funkcjonalności skryptowe pozostają zastrzeżoną własnością producentów  

i mogą być niekompatybilne z urządzeniami firm trzecich. Język LUA, zaimplementowany w regulatorach, 

ułatwia integrację do takich systemów, dając elastyczne możliwości reakcji na nietypowe zdarzenia. 

Programowanie z integracją BMS 

Po integracji z systemem zarządzania budynkiem BMS opartym o BACnet MS/TP, regulator udostępnia 

10 obiektów BACnetowych przechowujących skrypty/programy, zdolnych pomieścić 480 znaków każdy. 

Nie jest wymagany zakup specjalnego oprogramowania, licencji czy narzędzia do pisania  

i wprowadzania programów. 

Programowanie niezarządzanego sterownika 

Gdy urządzenie nie jest zintegrowane po protokole BACnet MS/TP można załadować do regulatora jeden 

skrypt LUA za pomocą dedykowanego narzędzia. SE Uploader Tool służy do wgrywania skryptów LUA, 

wygaszaczy ekranu, aktualizacji oprogramowania oraz wykonywania kopii zapasowych konfiguracji 

regulatora.  

Aplikacje HVAC i wiele więcej 

Możliwe jest zaprogramowanie dodatkowych funkcji, wykraczających poza algorytmy wbudowane do 

regulatora SE8300, co pozwala na dostosowanie sposobu sterowania nietypowych urządzeń do potrzeb 

użytkownika. Te same programy mogą być również wykorzystane do zapewnienia zgodności algorytmu ze 

specyficznymi wymaganiami projektu czy zarządzania systemem zewnętrznym, np. oświetleniem. Język 

skryptowy LUA pozwala na wykorzystanie w pełni dodatkowych wejść i wyjść regulatora SE8000 do 

podłączenia zewnętrznych czujników czy wysterowania przekaźników. 
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Przeglądanie obiektów BACnetowych w EcoStruxure Building Operation 

Wszystkie obiekty regulatora SE8300 są dostępne w systemie BMS. 

 

 

Przeglądanie obiektów na wyświetlaczu LUA 

Wszystkie obiekty regulatora SE8300 są dostępne poprzez dotykowy wyświetlacz. 
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Standardowa komunikacja MS/TP 

oraz opcjonalny moduł 

komunikacyjny ZigBee Pro 

SE8300 

Zastosowania SE8300 
SE8300 jako regulator strefowy 

Regulator SE8300 może zostać wykorzystany zarówno do sterowania klimakonwektorami, jak  

i regulatorami VAV, nagrzewnicami czy belkami chłodzącymi. Regulator posiada 4 wyjścia uniwersalne, 

które można wykorzystać m.in. do sterowania zaworami ON/OFF, trójstawnymi lub analogowymi. 

Zastosowania: 

• Systemy VAV 

• Nagrzewnice 

• Grzejniki 

• Belki chłodzące 

• Klimakonwektory dwu- i czterorurowe 

• Inne 

 

Typowa aplikacja klimakonwektora 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nagrzewnica Chłodnica 3-biegowy wentylator 

Przełącznik statusu 

filtra 

Status przełącznika 

wentylatora 

Istniejące okablowanie 

Opcjonalne akcesoria bezprzewodowe 

 ZigBee® Pro 
 

 

SED-WDC-G-5045 Kontaktron drzwiowy/okienny 

SED-TRH-G-5045 Czujnik temperatury i 

wilgotności ZigBee 

SED-MTH-G-5045 Czujnik ruchu, temperatury, 

wilgotności 

SED-WLS-G-5045 Czujnik wycieku ZigBee 

 

Wlot powietrza Wylot powietrza 

 

 

 

 

 

1.  
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Typowa aplikacja regulatora strefowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przepustnica VAV Nagrzewnica 

Powietrze zewnętrzne Nawiew do pomieszczenia 

Załączenie grzejnika kanałowego 

Magistrala BACnet MS/TP lub Modbus RTU 

SE8300 
 

Wbudowana komunikacja BACnet MS/TP oraz 

opcjonalny moduł komunikacyjny ZigBee Pro 
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Wymiary 
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Specyfikacja 
Element Opis 

Wymiary 120 mm (wys.) x 86 mm (szer.) x 25 mm (gł.) 

Zasilanie 24 V AC ±15%, 50/60Hz 
 24 do 28 V AC 50/60 Hz (z modułem czujnika CO2), 12 VA 

Maksymalna moc znamionowa transformatora: 100 VA, 4,17 A 

Obciążalność prądowa wyjść Wyjścia przekaźnikowe: 28 V AC 50/60 Hz, 1,0 A, 
krótkotrwały = 3,0 A; wyprowadzenia 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 

Wyjścia optomos: 28 V AC 50/60 Hz, 0,3 A, 
krótkotrwały = 1,5 A; wyprowadzenia 9, 10, 11, 12 

Wyjścia analogowe: 0–10 V DC przy min. obciążeniu 2 kΩ  
(do 5 mA); wyprowadzenia 9, 10, 11, 12 

Wejścia analogowe Wejścia analogowe UI19 do UI24: 0-10 V DC  

Wejście binarne Styki bezpotencjałowe UI16, UI17 

Wymagania zewnętrznego czujnika temperatury Termistor 10K NTC typu 2 UI20, UI22, UI23 

Warunki pracy 0oC do 50oC  
Wilg. wzgl. 0% do 75% bez kondensacji 

Warunki przechowywania -30oC do 50oC 
Wilg. wzgl. 0% do 75% bez kondensacji 

Czujnik temperatury Lokalny termistor 10K NTC typu 2 

Czułość czujnika temperatury 0,1oC 

Dokładność pomiaru temperatury Skalibrowana typowo 0,5oC dla 21oC 

Czujnik wilgotności i kalibracja Jednopunktowy, skalibrowany czujnik polimerowy 

Precyzja czujnika wilgotności Zakres odczytu wilg. wzgl. 10 do 90%, bez kondensacji;  
W zakresie 10% do 20% - precyzja 10% 
W zakresie 20% do 70% - precyzja 5% 

W zakresie 70% do 90% - precyzja 10% 

Stabilność czujnika wilgotności Poniżej 0,25% w ciągu roku 

Zakres nastawy osuszania Wilg. wzgl. 30% do 95%  

Zakres nastawy chłodzenia  12oC do 37,5oC 

Zakres nastawy grzania  4,5oC do 32oC 

Zakres wyświetlania temperatury -40oC do 50oC 

Martwa strefa sterowania temperaturą domyślnie: 1,8oC 

Przekrój żyły Zasilanie: 0,823 mm2 lub więcej 
Komunikacja MSTP: 0,205 mm2 lub więcej 

Waga z opakowaniem 0,34 kg 

* Uwaga: Modele SE8300 przed 14 września 2014 mają następujące wyjścia: 

• Przekaźnik półprzewodnikowy optomos: 30 V AC/DC, 0,5 A (powyżej 25oC spada o 5 mA/oC) 

• Analogowe: 0-10 V DC przy najmniejszym obciążeniu, rezystancja 2 kΩ (maksymalnie 5 mA) 

 

Moc zasilania regulatora 

Regulator z czujnikiem CO2 pobiera więcej mocy. Przy użyciu czujnika CO2 zaleca się transformator zdolny 

przyjąć większy pobór mocy. Wymagany jest taki, aby zużycie mocy regulatora wynosiło 12 VA oraz zakres 

napięcia wejściowego wynosił 24-28 V AC. 
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Bezpieczeństwo i certyfikaty 

Normy Modele z ZigBee Modele bez ZigBee 
Normy bezpieczeństwa Dyrektywa LV 2014/35/EU 

UL 60730-2-9 

UL 60730-2-13 

CAN/CSA-E60730-2-9 

IEC/EN 60730-1 

IEC/EN 60730-2-9 

IEC/EN 60730-2-13 

Dyrektywa LV 2014/35/EU 

IEC 60950-1:A2:2013 

EN 60950-1:2006:A2:2013 

UL 60950-1 Ed. 2 

UL 873 

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 

CAN/CSA-C22.2 No. 24:1993-06 

Normy EMC Dyrektywa EMD 2014/30/EU 

FCC 15 Rozdział B 

ICES-003 

IEC/EN 60730-1 

IEC/E 60730-2-9 

IEC/EN 60730-2-13 

Dyrektyw EMC 2014/30/EU 

IEC 61326-1:2005 

EN 55022:2010 

EN 55024:2010 

FCC 15 Rozdział B 

ICES-003 

Normy radiowe (modele bezprzewodowe) Dyrektywa RE 2014/53/EU 

ETSI EN 300 328 V2.1.1 

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 

FCC Część 15 Rozdział C 

RSS 247 

 

 

N/A 

Użytkowanie podlega dwóm warunkom: 

(1)     Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz  

(2)     Urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. 

 

Gwarancja nie przysługuje po dokonaniu zmian lub modyfikacji, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za 

zgodność. Takie działania mogą unieważnić prawo użytkowania urządzenia. 

 

Niniejsze urządzenie może promieniować energię o częstotliwości fali radiowej, jeśli nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może 

spowodować szkodliwe oddziaływanie na sieć radiową. Jednakże nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. 

Jeżeli urządzenie powoduje zakłócenia na odbiór fali radiowej lub telewizyjnej, co można wykryć poprzez wyłączenie i załączenie urządzenia, 

zaleca się użytkownikowi zmniejszenie zakłóceń poprzez jedną z niżej wymienionych metod: 

 

Należy zmienić orientację anteny odbiornika lub przenieść ją w inne miejsce. 

Należy zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem. 

Należy podłączyć urządzenie do innego wyjścia z instalacji niż jest podłączony odbiornik. 

Należy skonsultować się z doradcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym. 

 

Niniejsze urządzenie jest zgodne z Industry Canada z wyłączeniem licencji RSS. Użytkowanie podlega dwóm warunkom: 

(1) Urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz 

(2) Urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia które mogą powodować niepożądane działanie. 

W celu spełnienia wymagań dotyczących ekspozycji, urządzenie nie może być odsunięte o mniej niż 20 cm od organizmu ludzkiego przy ciągłym 

wystawieniu tego organizmu na zakłócenia. 

 

 

 Sprawdź lokalne zasady utylizacji tego produktu. 

 

 
 

 

 

 



SE8300 Regulator uniwersalny  se.com/pl | 11 

 

 
www.se.com/pl 

Schneider Electric Polska Sp. z o.o. 
ul. Konstruktorska 12 

02-673 Warszawa 

Numer referencyjny 

   SE8350U5 B 0 0 P 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE8300 
Numer 

referencyjny 

Czujniki 

wilgotności 

Czujnik 

ruchu PIR 

Wbudowany 

interfejs 

ZigBee 

Srebrna 

obudowa  

i szyld 

Biała 

obudowa  

i szyld 

SE8350U0B00 X   X  

SE8350U5B00 X X  X  

SE8350U0B11 X    X 

SE8350U5B11 X X   X 

SE8350U5B00P X X X X  

SE8350U5B11P X X X  X 

Z tyłu urządzenia znajduje się miejsce na wpięcie 

jednego z modułów (zamawianych oddzielnie): 

modułu komunikacyjnego ZigBee® Pro 

VCM8000V5045P, modułu czujnika CO2 

VCM8001V5045 lub karty WiFi VCM8002V5031. 

Czujnik ruchu PIR 

0 = bez PIR 

5 = z PIR 

ZigBee Pro 

P = z ZigBee 

Puste pole = bez ZigBee 

Obudowa i szyld 

00 = Srebrna/Srebrny 

11 = Biała/Biały 

(Dostępne szyldy zamienne) Sieć 

B = BACnet® MS/TP lub Modbus RTU 

(komunikacja z modułem ZigBee Pro 

dostępna opcjonalnie) 
Szyldy zamienne 

FAS-00 Srebrny 

FAS-01 Biały 

FAS-03 Biały połysk  

FAS-05 Jasne drewno 

FAS-06 Ciemnobrązowe drewno 

FAS-07 Czarne drewno 

FAS-10 Szczotkowana stal 

FAS-11 Metaliczny brąz 

FAS-12 Czarny połysk 

Numery referencyjne 

Wersje modułu komunikacyjnego VCM8000V5045P 
• Po 15 grudnia 2016 wszystkie moduły komunikacyjne ZigBee Pro wysłane są w wersji 9 lub nowszej. Regulator SE8300 musi również być w 

wersji oprogramowania 1.5.1. lub nowszej, aby aktywować funkcjonalność modułu czujnika CO2 

• Regulator SE8300 musi również być w wersji oprogramowania 1.7 lub nowszej, aby aktywować protokół ZigBee Green Power 

• W celu aktywowania funkcjonalności oprogramowania regulatora 1.7 obowiązkowa jest wersja 10 modułu komunikacyjnego ZigBee Pro  


