
                                       Kompatybilność z 

Rozwiązanie SmartStruxure™ 
Rozwiązanie SmartStruxure™ Lite

Specjalistyczny regulator z wymiennymi szyldami, 
konfigurowalnymi kolorami wyświetlacza i dwoma typami 
obudowy.
SE8300 to regulator pomieszczeniowy z możliwością 
dostosowania algorytmu regulacji do dowolnej aplikacji 
sterowania strefowego. Jest on przeznaczony zarówno 
do obiektów komercyjnych, jak i zastosowań wymagającego 
sektora szpitalnego.

Regulator SE8300

Regulator uniwersalny



Regulator SE8300

Perfekcyjna równowaga pomiędzy prostotą 
i nowoczesnością. Szeroka gama obudów, szyldów 
i konfigurowalne kolory ekranu wyświetlacza 
umożliwiają jego dostosowanie do wystroju 
pomieszczenia. Możliwość wyświetlania  
na ekranie logo użytkownika i spersonalizowanych 
komunikatów sprzyja promowaniu marki 
i gwarantuje zadowolenie gości.

Regulator SE8300 może zostać wykorzystany zarówno 
do sterowania klimakonwektorami, jak i aplikacjami VAV, 
nagrzewnicami czy belkami chłodzącymi. Regulator 
posiada 4 wyjścia uniwersalne, które można wykorzystać 
m.in. do sterowania zaworami on/off, trójstawnymi 
lub analogowymi.

Dzięki skryptom LUA produkty serii SE8300 umożliwiają 
zarówno modyfikację prekonfigurowanych algorytmów 
regulacji, jak i tworzenie całkowicie nowych, własnych 
sekwencji sterowania dla systemu HVAC, oświetlenia 
i innych aplikacji.

Integrację z systemami automatyki budynkowej BMS 
można uzyskać dzięki protokołom komunikacyjnym:

• BACnet® MS/TP

• bezprzewodowy ZigBee Pro®

Konfigurowalne wejścia binarne pozwalają 
na wykorzystanie m.in. kontaktronów okiennych 
i drzwiowych lub zewnętrznego czujnika obecności.

Regulatory serii SE8300 mogą być wyposażone w czujnik 
wilgotności i posiadają wbudowany algorytm osuszania 
powietrza.

Dodatkową oszczędność energii można uzyskać 
dzięki stosowaniu czujników obecności. Regulator 
może być wyposażony w fabryczny czujnik PIR. Istnieje 
również możliwość zastosowania zewnętrznego czujnika 
obecności.

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. Za pomocą obiektów BACnet możliwe jest 
również wyświetlanie na ekranie niestandardowych 
komunikatów (jeżeli SE8300 jest zintegrowany 
z systemem BACnet).

Regulator serii SE8300 stanowi konkurencyjne cenowo 
rozwiązanie zwiększające komfort osób znajdujących 
się w pomieszczeniu oraz umożliwiające zmniejszenie 
zużycia energii i skrócenie czasu zwrotu inwestycji.

Regulator SE8300
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W SKRÓCIE
Zastosowanie:
• systemy VAV,
• nagrzewnice,
• grzejniki,
• belki chłodzące,
• klimakonwektory dwu- i czterorurowe

Integracja
• BACnet® lub ZigBee Pro®

Interfejs użytkownika:
• 2 kolory obudowy, 10 kolorów szyldów,
• 5 predefiniowanych kolorów ekranów,
• Możliwość załadowania własnego wygaszacza,
• Obsługa wyświetlania spersonalizowanych 

komunikatów przy integracji z systemem BACnet,
• Menu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, 

rosyjskim i chińskim,
• Intuicyjna obsługa,
• Możliwość zmiany jednostki temperatury,
• Sterowanie wentylatorem manualne 

lub automatyczne,
• Nie wymaga oprogramowania do konfiguracji
• Możliwość wykorzystania skryptów LUA

Opcje dodatkowe:
• czujnik obecności - wbudowany lub zewnętrzny,
• czujnik wilgotności,
• kontaktron okienny lub drzwiowy,
• akcesoria ZigBee Pro - bezprzewodowe
• czujniki ruchu i kontaktrony



Regulator SE8300

Przykłady zastosowania

M 

Nagrzewnica 
wodna 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

24V AC 

zasilanie 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

Grzejnik 
M 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

zasilanie 

24V AC 

Kontaktron 
okienny 

 

 

M 

Nagrzewnica 
wodna 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

24V AC 

zasilanie 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

Grzejnik 
M 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

zasilanie 

24V AC 

Kontaktron 
okienny 

 

 

Zastosowanie – grzejnik

Zastosowanie – nagrzewnica kanałowa
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Regulator SE8300

Przykłady zastosowania

Czujnik 
kondensacji 

φ

Belka chłodząca 

M 

M 
Grzejnik 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

zasilanie 

24V AC 

 

 

 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

zasilanie 

24V AC 

Czujnik 
przełączający 

Skrzynka VAV 
(nawiew) 

Skrzynka VAV 
(wywiew) 

Czujnik 
kondensacji 

φ

Belka chłodząca 

M 

M 
Grzejnik 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

zasilanie 

24V AC 

 

 

 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

zasilanie 

24V AC 

Czujnik 
przełączający 

Skrzynka VAV 
(nawiew) 

Skrzynka VAV 
(wywiew) 

Zastosowanie – skrzynki VAV

Zastosowanie – belka chłodząca i grzejnik
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Regulator SE8300

Przykłady zastosowania

Kontaktron 
M M 

Chłodnica Nagrzewnica Wentylator 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

zasilanie 

24V AC 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

zasilanie 

24V AC 

 

 

Chłodnica Wentylator 

Kontaktron 

M 

M 

Kontaktron 
M M 

Chłodnica Nagrzewnica Wentylator 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

zasilanie 

24V AC 

Komunikacja 
przewodowa 
BACnet 

Komunikacja 
bezprzewodowa 
ZigBee Pro 

zasilanie 

24V AC 

 

 

Chłodnica Wentylator 

Kontaktron 

M 

M 

Zastosowanie – klimakonwektor 2-rurowy i grzejnik

Zastosowanie – klimakonwektor 4-rurowy
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Regulator SE8300

Aluminium

 Szara ramkaBiała ramka 

Jasnoszary – kamień

 Szara ramkaBiała ramka 

 Szara ramkaBiała ramka 

Czarny drewno

 Szara ramkaBiała ramka 

Ciemnobrązowy – drewnoJasnobrązowy – drewno

 Szara ramkaBiała ramka 

Srebrny

 Szara ramkaBiała ramka 

Biały

 Szara ramkaBiała ramka 

 Szara ramkaBiała ramka 

Czarny z połyskiemBiały z połyskiem

 Szara ramkaBiała ramka 

Srebrny z połyskiem

 Szara ramkaBiała ramka 

Z naszymi regulatorami 
serii SER8300, które cechuje 
eleganckie i estetyczne 
wykończenie, pozbędziesz 
się monotonii.

Bez względu na wystrój wnętrza 
– luksusowy lub standardowy, 
możesz stworzyć i wybrać 
własny regulator, który pasować 
będzie do Twojego budynku. 

Zarówno szyld przedni, 
jak i wyświetlacz dostępne 
są w szerokiej gamie kolorów. 
Taki wybór pozwoli Ci 
dostosować produkt do wnętrza 
Twojego pomieszczenia.
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Regulator SE8300
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Schneider Electric - Small Building Systems                                                     Tel. Americas: Boston ONE Campus, Andover, MA 1-800-225-0962  
AG-Lua-Programming-Guide-US.EN.11.2014.v1 www.schneider-electric.com/buildings  November 2014

Lua Programming Guide SE8000 Series Room Controllers

Lua page 1/3

Lua page 1/3 presents the first 10 lines a script. The up        and down        buttons let you browse through the PG1 to PG10 objects 
loaded by BACnet, each of which can contain a separate script.

Lua page 2/3

This page gives the option to run or stop the scripts. Scripts loaded using BACnet cannot be controlled individually. When the Room 
Controller is started up and a script is loaded, the script is automatically in Running status, shown in the Program status field.

If the script is not in Running status, the Program error field will show whether there is an error in the script. If the field shows anything 
other than No error, there are errors in the loaded script and it will not run.

If there is an error or errors, a message explaining the error(s) will be displayed in the Debug log.

The Debug log can also be use for printing values from the script. Print results from multiple scripts are concatenated in the Debug log 
window. The Debug log window can hold a maximum of 78 characters on 3 lines.

The Debug log is refreshed every second, that is, every time the script loops back on itself.
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Lua Programming Guide SE8000 Series Room Controllers

Lua page 1/3

Lua page 1/3 presents the first 10 lines a script. The up        and down        buttons let you browse through the PG1 to PG10 objects 
loaded by BACnet, each of which can contain a separate script.

Lua page 2/3

This page gives the option to run or stop the scripts. Scripts loaded using BACnet cannot be controlled individually. When the Room 
Controller is started up and a script is loaded, the script is automatically in Running status, shown in the Program status field.

If the script is not in Running status, the Program error field will show whether there is an error in the script. If the field shows anything 
other than No error, there are errors in the loaded script and it will not run.

If there is an error or errors, a message explaining the error(s) will be displayed in the Debug log.

The Debug log can also be use for printing values from the script. Print results from multiple scripts are concatenated in the Debug log 
window. The Debug log window can hold a maximum of 78 characters on 3 lines.

The Debug log is refreshed every second, that is, every time the script loops back on itself.

©
 2

01
4 

S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

4

Schneider Electric - Small Building Systems                                                     Tel. Americas: Boston ONE Campus, Andover, MA 1-800-225-0962  
AG-Lua-Programming-Guide-US.EN.11.2014.v1 www.schneider-electric.com/buildings  November 2014

Lua Programming Guide SE8000 Series Room Controllers

Lua page 3/3

The SE8000 Lua environment offers 6 AV objects that can be used in the scripts. These objects are regular BACnet AV objects and are 
accessible as such. 

Their value can also be set in the user interface. The user interface sets the value at the lowest level of priority. It will be overridden by a 
value set in a script or via BACnet. 

When the value is overridden, the value’s text will appear red and it will not be possible to change it in the interface. To release the override, 
the script or the BACnet client must set the value priority in effect to nil.

IMPORTANT: Even if the script is not currently running, the AV25 to AV30 variables, if used by the script, will still be overridden and 
unchangeable by the user.

Standard Lua library

The SE8000 Lua environment uses LUA 5.1. Refer to:

http://www.lua.org/manual/5.1/ for details on the Lua language.

http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5 for details on basic Lua programming.

Only basic functions and mathematical functions are implemented. Other libraries (string manipulation, table manipulation, input and output 
facilities, operating system facilities and the debug library) are not available. 

Lua for SE8000 functions

These functions offer basic control over common room controller applications that will be frequently used in most installations.

tools.switch()

Lua interface function switch()

Switch function (on-off with deadband)

output (0 or 1) = tools.switch ( output, input-expr, off-expr, on-expr )

SWITCH simulates the operation of a conventional ON-OFF thermostat. It also provides a deadband function so an Object does not 
continuously switch ON and OFF based on a specific value. 

Usage example

 ME.BV1 = tools.switch(ME.BV1, ME.AV1, 0, 10)

tools.scale()

Lua interface function scale()

This function returns the linear interpolation between two points. The function can also add the offset value to the final result if desired.

nResult = tools.scale(input, offset, x1, y1, x2, y2)

Usage examples

 nResult = tools.scale(75,0,0,50,100,100)

 returns nResult = 87.5

Programowanie LUA
Za pomocą skryptów LUA można rozszerzyć 
funkcjonalność regulatorów SE8300.

Dzięki temu można stworzyć dowolną funkcjonalność 
np. sterowanie oświetleniem w pokoju hotelowym, 
sterowanie klimakonwektorem z napędem (wentylatora) 
ECM, sterowanie kurtyną powietrza, itd.

Dla ułatwienia w korzystaniu ze skryptów LUA 
firma Schneider Electric przygotowała gotowe skrypty 
do wgrania. Listę skryptów można znaleźć na stronach 
The Exchange Download Center. Dostęp tylko 
dla parterów firmy Schneider Electric: 
https://buildingsdownloads.schneider-electric.com

Najważniejsze ograniczenia:
• Przy komunikacji BACnet – maksymalnie 10 skryptów 

do 480 znaków każdy

• Przy komunikacji ZigBee Pro – 1 skrypt nie większy 
niż 16kB.

Pozostałe szczegóły dotyczące programowania LUA 
w dokumentacji technicznej.

  
  

  

Integracja regulatorów SE8300 
za pomocą protokołu BACnet 
pozwala również na wyświetlanie 
niestandardowych komunikatów, 
np. informacji handlowych.

Wyświetlanie komunikatów
W prosty sposób możesz dostosować 
wygląd regulatora do swoich 
potrzeb  – m.in. dzięki możliwości 
zastosowania własnego wygaszacza 
ekranu.

Wygaszacz ekranu

7
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Regulator SE8300

Wymiary
Wysokość: 120 mm
Szerokość: 86 mm
Głębokość: 25 mm
Wyświetlacz: 3,3 cala

Zasilanie
24 VAC, 50 Hz, 6 VA (pobór urządzenia)

Warunki pracy
0°C do 50°C
wilg. wzgl. 0%-95%, bez kondensacji

Warunki przechowywania
-30°C do 50°C
wilg. wzgl. 0%-95%, bez kondensacji

Czujnik temperatury
Lokalny termistor 10 K NTC

Czułość czujnika temperatury
0,1°C

Dokładność pomiaru temperatury
skalibrowana typowo 0,5°C dla 21°C
Czujnik wilgotności i kalibracja
Jednopunktowy, skalibrowany czujnik
polimerowy

Precyzja czujnika wilgotności
Zakres odczytu wilg. wzgl. 10-90%, bez
kondensa cji, precyzja 10 do 20%: 10%
precyzja 20% do 80%: 5%
precyzja 80% do 90%: 10%

Stabilność czujnika wilgotności
Poniżej 1,0 w ciągu roku (pełzanie zera)

Wyjścia
BO2, BO3, BO4 – wyjścia przekaźnikowe 
wentylatora (1 A, maksymalnie 3 A przy 
rozruchu)
BO5 – styk bezpotencjałowy 
(1 A, maksymalnie 3 A przy rozruchu),
UO9, UO10, UO11, UO12 – wyjścia 
uniwersalne (jako wyjścia binarne: 0,3 A,
maksymalnie przy rozruchu 1,5 A;  
jako wyjścia analogowe 0-10 VDC: 
rezystancja wejściowa odbiornika
minimum 2 kΩ)

Wejścia
Maksymalne sumaryczne obciążenie
wyjść: 94 VA
UI16, UI17, UI19 - styki bezpotencjałowe
UI19 - wejście analogowe 0-10 VDC
UI20 - wejście wyniesionego czujnika
temperatury pomieszczenia (10K NTC)
U122 - wejście wyniesionego czujnika
czynnika chłodzącego/grzejącego (10K NTC)

Przekrój przewodu
Maksymalnie 1,3 mm2, zalecany 0,3 mm2,
minimum 0,2 mm2

Waga z opakowaniem
ok. 0,34 kg

Normy bezpieczeństwa  
– wszystkie modele SE8300
Dyrektywa LVD 2006/95/WE,
EN 60950-1:2006/A2:2013UL 873
CSA C22.2 No. 24-93

Normy EMC  
– wszystkie modele SE8300
Dyrektywa EMC 2004/108/WE
IEC 61326-1:2005
FCC 15 Subpart B
ICES-003

Standardy transmisji radiowej  
(modele bezprzewodowe SE8300)
Dyrektywa R&TTE 1999/5/WE,
IEC 61326-1:2005
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 328 V1.8.1
FCC 15 Subpart C
RSS 210

NINIEJSZE URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄ 
WYMAGANIA REGULACJI FCC PART 15. 
ICH EKSPLOATACJA PODLEGA 
NASTĘPUJĄCYM DWÓM WARUNKOM: 
(1) NINIEJSZE URZĄDZENIA NIE MOGĄ 
POWODOWAĆ SZKODLIWYCH ZAKŁÓCEŃ, 
ORAZ (2) NINIEJSZE URZĄDZENIA MUSZĄ 
BYĆ ODPORNE NA ODDZIAŁUJĄCE 
NA NIE ZAKŁÓCENIA POWODUJĄCE 
ICH NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE.

               Informacji na temat recyklingu
               produktów udzielają miejscowe
               władze. 

Dane techniczne

 

 

 

 

Normy bezpieczeństwa – wszystkie 
modele SER7300 
Dyrektywa LVD 2006/95/WE, 
UL 61010-1 (2-gie wydanie) 
CSA 61010-1(3-cie wydanie) 
IEC 61010-1 (3-cie wydanie) 

Normy EMC - wszystkie modele  SER8300 
Dyrektywa EMC 2004/108/WE 
IEC 61326-1:2005 
FCC 15 Subpart B 
ICES-003 

Standardy transmisji radiowej (modele 
bezprzewodowe SER8300)  
Dyrektywa R&TTE 1999/5/WE, 
IEC 61326-1:2005 
EN 301 489-1 V1.9.2 
EN 301 328 V1.8.1 
FCC 15 Subpart C 
RSS 210 

NINIEJSZE URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄ 
WYMAGANIA REGULACJI FCC PART 15. 
ICH EKSPLOATACJA PODLEGA 
NASTĘPUJĄCYM DWÓM WARUNKOM: (1) 
NINIEJSZE URZĄDZENIA NIE MOGĄ 
POWODOWAĆ SZKODLIWYCH ZAKŁÓCEŃ, 
ORAZ (2) NINIEJSZE URZĄDZENIA MUSZĄ 
BYĆ ODPORNE NA ODDZIAŁUJĄCE NA NIE 
ZAKŁÓCENIA POWODUJĄCE ICH 
NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE. 

 Informacji na temat recyklingu 
 produktów udzielają miejscowe 
 władze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Precyzja czujnika wilgotności  
Zakres odczytu wilg. wzgl. 10-90%, bez 
kondensacji, precyzja 10 do 20%: 10%  
precyzja 20% do 80%: 5%  
precyzja 80% do 90%: 10% 

Stabilność czujnika wilgotności 
Poniżej 1,0 w ciągu roku (pełzanie zera) 

Wyjścia 
SER8300: 
- 
SC3500: 
HEAT, COOL, FAN H, FAN M, FAN L – 
5 wyjść przekaźnikowych 90-277 VAC; 
Obciążalność: FAN – 13A, COOL – 5A, 
HEAT – 10A 
Wyjścia HEAT i COOL są sterowanie za 
pomocą PWM (3 ÷ 8 cykli na godz.) 
Occ – wyjście sygnalizacji obecności 
7VDC (tylko SC3514) 

Wejścia 
SER8300: 
BI1, BI2 – styki bezpotencjałowe 

SC3500 (tylko SC3514): 
RUI1 – styk bezpotencjałowy lub 
termistor 10K type 2 NTC  
RBI2 – styk bezpotencjałowy 
SS – termistor 10K type 2 NTC 
RS – termistor 10K type 2 NTC 

Przekrój przewodu 
Maksymalnie 0,8mm2, zalecany 0,3mm2 

Waga z opakowaniem 
SER8300: ok. 0,34kg 

Wymiary 
SER8300: 
Wysokość: 120 mm 
Szerokość: 86 mm 
Głębokość: 25 mm 
Wyświetlacz: 3,3 cala 
SC3500: 
Wysokość: 122mm 
Szerokość: 80mm 
Głębokość: 33mm 

Zasilanie 
SER8300: (z modułu SC3500) 
7 VDC +/- 10%, min. 2,4W 
SC3500: 
90-277 VAC, 50Hz 

Warunki pracy  
00C do 500C 
wilg. wzgl. 0%-95%, bez kondensacji 

Warunki przechowywania 
-300C do 500C 
wilg. wzgl. 0%-95%, bez kondensacji 

Czujnik temperatury 
Lokalny termistor 10 K NTC (w SER7300) 

Czułość czujnika temperatury 
0,10C 

Dokładność pomiaru temperatury 
skalibrowana typowo 0,50C dla 210C 

Czujnik wilgotności i kalibracja  
Jednopunktowy, skalibrowany czujnik 
polimerowy (w SER8300) 

Wymiary
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Regulator SE8300

SE83
Kolor obudowy:
00 = srebrna ramka i srebrny panel
11 = biała ramka i bały panel

Rodzaj wyjść sterujących:
U= uniwersalne (on/off, trójstawne  

lub 0-10V)

Przykład: SE8350U5B11
Regulator z czujnikiem wilgotności, wyjściami 
uniwersalnymi, czujnikiem PIR, komunikacja BACnet® 

MS/TP, biała ramka i biały panel przedni

Wymienne panele przednie  
(zamawiane oddzielnie):
FAS-00 = srebrny
FAS-01 = biały
FAS-02 = srebrny połysk
FAS-03 = biały połysk
FAS-04 = czarny połysk
FAS-05 = jasny brąz drewno
FAS-06 = ciemny brąz drewno
FAS-07 = czarny ciemny drewno
FAS-08 = aluminium
FAS-09 = jasny szary kamień

Czujnik PIR:
0 = brak czujnika
5 = wbudowany czujnik PIR

Opcje komunikacji:
B = BACnet© MS/TP

Karta komunikacyjna ZigBee® Pro 
zamawiana oddzielnie 
VCM8000V5045P

Czujnik wilgotności:
00 = brak czujnika wilgotności
50 = czujnik wilgotności i algorytm 

   osuszania

U B

Instrukcje zamawiania

Regulator SER8300 z modułem SC3500
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