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1. Obecně
Tento návod k obsluze popisuje regulátor otopného systému SchwankControl, její konfiruraci a
ovládání. Dále vysvětluje všechny externí připojení, jako jsou vstupy čidel, připojení k nadřezené
regulaci či Building Management Systému.
Tento manuál obsahuje kapitoly:
Bezpečnost
Technické detaily
Systémové nastavení
Operace
Montáž
Instalace
Údržba
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2. Bezpečnost
Bezpečnostní pokyny
Následující bezpečnostní pokyny zcela určitě nejsou úplné. V případě otázek, nejasností nebo
problémů, kontaktujte svého servisního partnera.

Kvalifikovaný personál
Pro instalaci, systémové nastavení, uvedení do provozu, servis, údržbu systému SchwankControl
je oprávněn pouze kvalifikovaný personál. Je nutné striktního dodržování národních a interních
bezpečnostní předpisů.

Dokumentace
Před instalací a uvedením do provozu systému SchwankControl pečlivě čtěte tuto příručku a
příslušné dokumenty. Poškození osob a majetku může být způsobeno nevhodnou manipulací
nebo skladováním. Provozujte systém a jeho součásti pouze za stanovených technických a
environmentálních podmínek.

Požadavky související s bezpečností
Pravidelně provádějte kontrolu elektrických zařízení.
Při práci na elektrických zařízeních musí být zařízení nebo systém vypnutý nebo bez
napětí. Zajistěte zařízení nebo systém proti neúmyslnému restartu. Vypnutí hlavního
napájení (jističe) není zajištěno vypnutí systému.
K nastavení a změně funkčních parametrů je oprávněn pouze servisní personál firmy
Schwank.

Užívání
Řídicí systém SchwankControl je určen výhradně pro otopné systémy Schwank. Jakákoli operace
mimo specifikace se považují za zneužití. Společnost Schwank CZ, s.r.o. neodpovídá za vzniklé
škody. Uživatel nese veškerá rizika, které může vzniknout v důsledku nesprávného použití.
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3. Technická specifikace
Typ

Hodnota

Síťové napětí

Unit

230 V [1~, N, PE] V

Max. aktuální odběr

6.3 A

Frekvence

50 / 60 Hz

Třída ochrany

IP 65

Teplota prostředí

0...40 °C

Max. relativní vlhkost

80 %

Montáž

nástěnná montáž

Prohlášení o shodě CE

ano

Vnitřní teplotní čidlo, RTS
Schwank Obj. č. 4065-2071

NTC 10 kΩ

Venkovní teplotní čidlo, OTS
Schwank Obj. č. 4065-2081

NTC 10 kΩ

Ovládání a zobrazení - dotyková obrazovka
Rozměry [D x Š x H]

4.3 Palců
480 x 272 Pixel
260 x 190 x 170 mm

Hmotnost

1.1 kg

Tabulka č 1: Technická specifikace

Síť a připojení
Při nastavování více topných systémů je možno připojit až 8 řídících jednotek na CAN sběrnici až
se dvěma jednotkami s obrazovkou. V rámci takového systému může být každá řídící jednotka
ovládána nezávisle z kterékoli jednotky s obrazovkou.
Řídicí jednotka nabízí dva porty RS485. Jeden port je navržen jako RS485 master pro propojení s
automatickou jednotkou Schwank. Pro propojení s Building Management System (BMS), je druhý
port navržen jako RS485 slave.
Pro připojení jednotky s obrazovkou k místní síti [LAN] nabízí integrovaný webový prohlížeč
možnost ovládat SchwankControl z jakéhokoli počítače v síti.
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4. Komponenty
Standardní SchwankControl kombinuje řídicí jednotku, zobrazovací jednotku s dotykovou
obrazovkou a svorkovnici v jednom.

Obr. 1: SchwankControl s řídící jednotkou

Obr. 2: Vnější komponenty

1.
2.
3.
4.

Štítek
Hlavní vypínač
LED kontrolka zelená:
LED kontrolka žlutá:

5. LED kontrolka červená:
6. Dotyková obrazovka

zapnuto
svítí = upornění na pravidelný servis
bliká = režim analýzy spalin
chyba
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5. Uživatelské rozhraní a provoz
SchwankControl je dodáván s dotykovou obrazovkou jako exkluzivní uživatelské rozhraní. Dotyk
jednotlivých symbolů umožňuje pohyb v menu.

5.1.

Režim spánku a domovská obrazovka

Připojením jednotky SchwankControl k napětí se objeví obrazovka Režimu spánku, stejně jako při
odhlášení. Klepnutím na dotykovou obrazovku, opustí uživatel režim spánku a aktivuje ji.
Jednotka SchwankControl se automaticky přepne do režimu spánku po přednastavené době
[kapitola 5.4.1.]. Aktivní obrazovka se ručne vypne stisknutím domovského tlačítka po dobu delší
než 5 vteřin.

Obr. 3: Nečinná obrazovka – režim
spánku

omovské tlačítko
ybraná zóna
enkovní teplota
atum a čas
řehled jednotlivých zón
řepnutí řídící jednotky na
předchozí nebo následující
římý výběr řídící jednotky
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Obr. 4: Domovská obrazovka

5.2.

Řídící menu uživatelského rozhraní

5.2.1. Záložky
Lišta nabídky se přepíná mezi hlavními nabídkami a nachází se v horní části obrazovky.
Záložky jsou označeny textem nebo symboly v panelu nabídek.
Barva aktivní záložky je opačná jako barva panelu nabídek.
5.2.2. Symboly
Domovská obrazovka
Uživatel je přihlášený
Menu pro nastavení, konfiguraci, údržbu, ...
Režim analýzy spalin, neaktivní
Režim analýzy spalin, aktivní alespoň pro jednu řídicí jednotku
Postupná navigace
Změna hodnoty
Zavřít nabídku
Zakázat možnost
Zrušit změny
Povolit možnost
Potvrďit změny
Upravit hodnoty
Resetovat měřiče [s bezpečnostním dotazem]

5.2.3. Nastavení
Existují dva různé typy nastavebí nabídek:
Bez potvrzení = Všechny změny se projeví okamžitě. Zavřete nabídku stisknutím symbolu
( X ) v pravém horním rohu.
S nutností potvrzení = Potvrďte změny stisknutím oranžového symbolu potvrdítka ( . ).
Chcete-li zrušit všechny změny, stiskněte symbol X v pravém horním rohu. Obě akce
automaticky ukončí nabídku.
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5.2.4. Řídící jednotka
Je možné připojit až osm řídících jednotek na jednu CAN sběrnici a můžou být ovládány z jedné
jednostky s obrazovkou. Všechna provedená nastavení mají zásadní vliv pouze na zvolenou řídicí
jednotku.

Identifikátor vybrané řídicí jednotky
Vybraná řídící jednotka [oranžová]
Dostupné řídicí jednotky na sběrnici
[šedá = nedostupná]

Obr. 5: Přehled Ovládací jednotky

Odpovídající řídicí jednotka má nejméně jednu chybu.
5.2.5. Chybová obrazovka
Červená LED dioda na předním panelu funguje jako indikátor akumulační chyby pro všechny řídicí
jednotky připojené ke sběrnici. Chybový stav všech řídicích jednotek v sběrnici lze zkontrolovat v
přehledu řídicích jednotek [Obr. 5]. Ovládací jednotky s chybou jsou označeny oranžovým
vykřičníkem. Pro vybranou řídicí jednotku jsou podrobné chybové informace k dispozici na
chybové obrazovce, obr. 6.

!!
!++
!—
ok

Obr. 6: Chybová obrazovka
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5.3.

Podrobnosti o zóně

Kliknutím na jednu ze zón na domovské obrazovce se otevře obrazovka s podrobnostmi o zóně.
Obrazovka obsahuje podrobné informace o vybrané zóně, jako je například aktuální požadovaná
hodnota, skutečná teplota a skutečná vlhkost, provozní režim, identifikátor textu zóny a příkazy
stavu.

Identifikátor textu vybrané zóny
Výběr režimu provozu [0]
Editor požadovaných hodnot teploty a
vlhkosti [Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.]

Obr. 7: Podrobnosti zóny

5.3.1. Režimy provozu
Den

Zóna běží na denní teplotě trvale.

Noc

Zóna běží na noční teplotě trvale.

Dovolená

Zóna běží na teplotě Dovolená trvale.

Ochrana proti
zamrznutí

Zóna trvale běží na teplotě Ochrany proti
zamrznutí trvale.

Automaticky

Zóna běží v automatickém režimu a ignoruje
období Dovolená.

Automaticky
Dovolená

Zóna běží v automatickém režimu a sleduje
období dovolené.

Při spuštění zóny v jednom z automatických režimů může být vyžadováno přiřazení jednoho nebo
více časových programů. Chcete-li přiřadit časové programy, dotkněte se oblasti pod
automatickým výběrem režimu. Informace o nastavení a úpravách časových programů naleznete v
kapitole 5.4.1.
Období Dovolená platí pouze pro zóny provozované v režimu Automaticky Dovolená. Informace o
nastavení a úpravách časových programů naleznete v kapitole 5.4.2.
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5.3.2. Nastavení teploty a vlhkosti
Při dotyku symbolu pera se obrazovka změní na menu pro nastavení požadovaných hodnot, viz
obrázek 8.

Ochrana proti zamrznutí

Obr. 8: Navtavení teploty a vlhkosti

Jakákoli požadovaná hodnota vlhkosti menší nebo rovna 99% znamená, že zářiče příslušné zóny
vyhřívají prostor tak dlouho, dokud nebude vlhkost nižší než nastavená hodnota, nezávisle na
skutečné teplotě zóny. Nastavení hodnoty na 100 % bude zabraňovat regulaci vlhkosti.
5.3.3. Informační lišta – příkazy stavu
Následující symboly poskytují podrobné informace o stavu zóny. Neaktivní symboly jsou šedé.
Oranžově barevné ikony představují externě ovládané stavy, resp. řízené digitálními vstupy.
1. Symbol

Optimalizace vytápění [Kapitola 5.6.2.]

P

Aktivní pouze v automatických režimech. Zóna se předehřívá, aby
dosáhla požadované denní teploty ve stanovený čas.

2. Symbol

Aktuálně požadovaná hodnota [Kapitola Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.]
Den
Den – vynucený digitálním vstupem, pouze v automatickém režimu

nebo

Noc
Noc – vynucený digitálním vstupem, pouze v automatickém režimu

nebo

Ochrana proti zamrznutí

nebo

Dovolená
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3. Symbol

Automatický režim [kapitola Fehler! Textmarke nicht definiert.]
Neaktivní - žádný z přiřazených časových programů není funkční
Neaktivní - je v provozu alespoň jeden z přiřazených časových
programů

4. Symbol

Doba prodloužení topného času [kapitola 5.6.1]
Doba prodloužení topného času je aktivní.

5. Symbol

Vlhkost [kapitola Fehler! Textmarke nicht definiert.Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.]
Požadavek na vytápění způsobený regulací vlhkosti zóny.

6. Symbol

Minimální doba ohřevu [kapitola 8]

-

Žádný ohřev způsobené žádostí o minimální čas

0

nebo

Minimální čas pauzy je aktivní

1

nebo

Minimální čas zapnutí je aktivní

%

nebo

Minimální doba plného výkonu ja aktivní

7. Symbol

Stav zářiče [kapitola 8]
OFF
Zářič OFF – vynucené digitálním vstupem

nebo

Částečný výkon

nebo

Plný výkon
Záŕič ON – vynucené digitálním vstupem

8. Symbol

Doplňující informace pro Symbol 7

0

Zářič je OFF

50%...

Zářič jede na 50% výkon nebo vyšší

100%

Zářič jede na plný výkon
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9. Symbol

Stav ventilátoru
Ventilátor je On

10. Symbol

Indikátor chyby
Chyba v zóně

5.4.

Nastavení času

Všechna nastavení související s časem jsou přístupná v záložce datum a čas [kapitola 5.1.].

Obr. 8 Čas

5.4.1. Časové programy
Jsou k dispozici 4 časové programy, které mohou být aktivní či neaktivní nezávisle.
Každá zóna může mít buď nula, jeden nebo více referenčních časových programů, které jsou
vysvětleny v záložce Podrobnosti zóny [kapitola Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.].

Obr. 9: Časový program
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Pokud je v jednom z referečních časových programů aktivovaný režim On time, přednastavená
teplota se pro tuto zónu přepne – obvykle z noční teploty, snížení teploty do nastaveného deního
režimu.

Obr. 10: Časový program se čtyřmi režimy On time

Obr. 11: Nastavení časového rozsahu režimu On time

5.4.1. Dovolená
Režim Dovolená se skládá ze 6 období, každé může být deaktivováno nebo aktivováno nezávisle.
Pokud se aktuální datum pohybuje v jedné nebo ve více prázdninových obdobích, všechny zóny
spuštěné v Automatickém režimu se sledování programu Dovolená, se přepnou na nastavenou
teplotu programu Dovolená.
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Obr. 13:Aktivní režim Dovolená

Obr. 12: Regulování režimu Dovolená

5.4.2. Datum a čas

Obr. 14: Nastavení datumu

Obr. 15: Nastavení času

Automatická aktualizace datumu a času za sítě.

5.4.3. Časové pásmo

Automatické nastavení Letního / Zimního času

Obr 16: Nastavení časového pásma

5.5.

Nastavení

Přístup z domovské obrazovky [kapitola Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.].

Revize: 1.0
Obr. 17: Nastavení menu
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5.5.1. Nastavení sítě

Zvolte DHCP nebo statickou IP
adresu

Obr. 18: Nastavení sítě

5.5.2. Změna PINu

Změna PINu:
(1) Zadejte aktuální PIN
(2) Zadejte nový PIN
(3) Potvrďte nový PIN

Obr. 19: Změna PINu

5.5.3. Jazyk

Obr. 20: Zvolte jazyk
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5.5.4. Nastavení obrazovky
Po nastavitelném čase bez
akce uživatele se
obrazovka automaticky
přepne do režimu spánku.
Po vypnutí přihlašovací
obrazovky, nebude po
uživateli vyžadováno
zadání PINu.

Obr. 21: Nastavení obrazovky

5.5.5. Informační obrazovka
Na informační obrazovce je zobrazeno sériové číslo, verze softwaru a informace o vybrané řídící
jednotce. Dále zde naleznete informace o stavu připojení k síti.

Obr. 22: Informační obrazovka
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5.6.

Speciální funkce

5.6.1. Prodloužení topného času
Popis funkce:
Odpovídající zóna se přepne na nastavenou hodnotu denní teploty po nastavitelnou dobu. Výchozí
doba je 60 minut.
Předpoklady:
Tlačítko pro odpovídající zónu musí být nainstalováno.
Popis nastavení:
Pro prodloužení topného času bez ohledu na aktuální provozní režim, podržte tlačítko Overtime
(Prodloužení topného času) nejméně po dobu 3 sekund. Dobu prodloužení topného času lze
nastavit pouze na úrovni expertní nastavení (servisní technik) v záložce nastavení. Prodloužení
topného času lze aktivovat pouze při normálním režimu. Vícenásobné stisknutí nemá na
prodloužení žádný vliv. Pokud je režim Prodloužení topného času aktivní, informační panel Vás na
to upozorní.
Pokud trvale stisknete tlačítko, bude to mít za následek chybu teplotního čidla.

5.6.2. Optimalizace zapnutí
Funkce:
Předpokládá se, že zóna je již vytopena na nastavenou denní teplotu, v okamžiku, kdy dle
programu má začít vytápění zóny.
Předpoklady:
V otopné soustavě je instalováno venkovní čidlo teploty.
Funkce optimalizace zapnutí je v režimu auto [expertní nastavení].
Zóna musí být v jednom ze dvou automatických režimů.
Popis nastavení:
Optimalizátor zapnutí pracuje automaticky a samostatně pro každou zónu. Požadovaný čas
předehřívání se vypočítá na základě přizbůsobyvého procesu, který je odvozen z venkovní teploty
a charakteristiky budovy. Pokud je režim Optimalizace zapnutí aktivní, informační panel Vás na to
upozorní. [kapitola 5.3.3].
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6. Režim analýzy spalin [FGA]
Při provozu režimu análýzy spalin budou všechny připojené zóny k řídící jednotce spuštěny na plný
výkon. Z důvodů měření měření emisí spalin, které provádí servisní technik. Funkce režimu spalin
je trvale zobrazena v hlavní nabídce a lze ji aktivovat bez přihlášení [kapitola 5.2.2].
Postup:
Dotykem na řídící jenotku aktivujete režim analýzy spalin pro zvolenou jednotku
Dotykem té stejné řidící jednotky režim opět deaktivujete
Po uplynutí nastavitelného času se režim anylýzy spalin automaticky vypne a odpovídající zóny se
přepnou zpět na normálního režimu. Je-li režim anylýzy spalin aktivní, je to označeno barevným
symbolem žebříčku v liště nabídek a barevně označenou řídící jednotkou v nabídce anylýzy spalin,
která také odpočítává zbývající čas.

Časový rozsah: 1-180 Min.

Obr. 23: Režim analýzy spalin
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7. Konfigurace
SchwankControl musí být před uvedením do provozu nakonfigurován PODLE typu instalovaného
topného systému. Tato nastavení jsou zabezpečena pětimístným kódem.

Obr. 24: Konfigurační menu

Když se přihlásíte jako expert, domovské tlačítko je oranžové a uvnitř se zobrazí "E". Chcete-li se
odhlásit z expertní úrovně, podržte tlačítko Domov.

7.1.

Konfigurace typu zářiče

První krok nastavení SchwankControlu umožňuje výběr typu zářiče v dané zóně. Pokud chcete
nějakou zónu zákázat, zvolte možnost ,,nenakonfigurována,, na místo konktérního typu zářiče.

Obr. 25: Konfigurace typu zářiče

Při výběru typu zářiče je zobrazen seznam se všemi možnými. Aktuální výběr je barevný.
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Seznam možností na výběr:
Zóna deaktivována
Světlý zářič jednostupňový
Světlý zářič dvoustupňový
Světlý záŕič modulovaný
Tmavý zářič jednostupňový
Tmavý zářič dvoustupňový
Tmavý zářič modulovaný
Horkovzdušná jednotka
Hybrid-Systém [volitelný pouze v zóně 4]

7.2.

Konfigurace funkce relé

Dalším krokem je přiřazení funkce každému výstupnímu relé. Relé, které jsou aktuálně spuštěné,
svítí barevně. Pro přiřazení stiskněte symbol funkce vedle relé a zvolte funkci z nabízeného
seznamu. Žádný, jedné nebo více zónám může být přiřazeno jednotlivé relé. Některé funkce mají
trvale přiřazené zóny a nelze je upravovat.

Obr. 26: Konfigurace funkce relé

Funkce

Symbol

Popis funkce

Trvale vypnuto

Trvale vyplé relé.

Trvale zapnuto

Trvale zaplé relé.

Zářiče On/Off

Relé je zapnuté po připojení do zóny, pokud je zadaný
požadavek na vytápění.

Stupeň zářiče

Relé je zapnuto na plný výkon zářiče pokud je v zóně
dvostupňový či modulovaný zářič. Resp. výstupní časový
kód pro modulované zářiče.

Ventilátor On/Off

Relé sepne, pokud je do zóny přiřazen zářič a lze nastavit
dobu doběhu ventilátoru.

Důležité: dvoustupňové a modulované zářiče vyžadují dva výstupy relé.
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Příklad:
Nejprve pro zónu č. 1 přiřaďte “Světlé zářiče dvoustupňové ” [kapitola Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.]. Nyní je první relé nastaveno na “Zářiče On/Off” a druhé relé je
nastaveno na funci “Stupeň zářiče”. Obě relé jsou nyní přiřazeny k zóně č. 1. Z tohoto důvodu je
nutné propojit výstup relé s odpovídajícími zářiči. Obě relé nyní řídí zářiče v topné zóně č. 1.

7.3.

Konfigurace vstupních funkcí

Posledním krokem konfigurace jednotky SchwankControl je přiřazení vstupních funkcí, pokud je to
nutné. Podobně jako při konfiguraci funkce relé, vyberete celkem z šesti funkcí v hlavní nabídce.
Aktuální výběr svítí barevně. Žádný, jedné nebo více zónám může být přiřazeno jednotlivé relé.
Některé funkce mají trvale přiřazené zóny a nelze je upravovat.

Obr. 27: Konfigurace vstupních funkcí

Seznam možností na výběr:
Function

Symbol

Popis funkce:

Žádný

Vstup je zakázaný.

Aktivovat relé

Pokud jsou vybrané zóny 1 až 4 budou automaticky přiřazeny
ke vstupu. Na vstupu musí být vysoká logická hodnota, aby se
relé výstupy uvolnily pro běžný provoz. Pokud je na vstupu
logická nízká hodnota, budou všechna relé vypnuta.

Režim zářiče
vypnuté

Zářiče přiřazené do zóny jsou vypnuté.

Režim zářiče
zapnuté

Zářiče přiřazené do zóny jsou zapnuté a v plném výkonu.

Režim den

Pokud je zóna nastavena na automatický režim, provozní režim
této zóny se přepne na Režim dne.
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Režim noc

Pokud je zóna nastavena na automatický režim, provozní režim
této zóny se přepne na Režim noc.

Režim dovolená

Pokud je zóna nastavena na automatický režim, provozní režim
této zóny se přepne na Režim dovolená.

Režim proti
zamrznutí

Pokud je zóna nastavena na automatický režim, provozní režim
této zóny se přepne na Režim proti zamrznutí.

Plynoměr

Žádnou zónu nelze přiřadit. Popis funkce naleznete v kapitole
7.5.2.

Externí chyba

Externí chyba, které přepínají vstup na logickou úroveň, budou
zpracovávány jako interní chyby. Tato chyba je označena
červenou LED kontrolkou a generuje záznam v protokolu
událostí.

Vodoměr [hybrid]

Žádnou zónu nelze přiřadit. Toto je speciální funkce pro
hybridní systémy.7.5.2

Pokud budou do jedné zóny přiřazeny dvě opačné funkce, prioritu bude mít povolená funkce.

7.4.

Modbus propojení s jednotkou IC 4000

Přestože má každá automatická řídící jednotka IC 4000 svou vlastní adresu sběrnice, ale všechny
jednotky jsou připojeny ka stejnému Modbusu, musí být adresa přiřazena ke správné zóně.
Více o rozdílech elektoinstalace naleznete v kapitole č. 13.
Postup:
Vyberte všechny adresy IC 4000, které chcete přiřadit do stejné zóny
Pro přiřazení všech vybraných adres klepnutěte na příslušné číslo zóny.
Vidíte přiřazené číslo zóny pro každou adresu IC 4000.

Číslo zóny pro přiřazení.

Obr. 28: Modbus připojení k zářiči
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7.5.

Specialní funkce [úroveň Expert]

7.5.1. Externí povolení
Pokud se na displeji rozsvítí červená LED kontrolka, znamená to, že došlo k chybě v jedné nebo
ve více připojených řídicích jednotkách. Pokud svítí LED kontrolka červeně, znamená to, že řídicí
jednotka současně sdělí chybu přes relé. Tímto způsobem mohou být vnitřní chyby zaznamenány
na externí nebo nadřazený systém. Funkce relé může být nakonfigurována tak, aby byla v režimu
"Otevřít chybu" [výchozí] nebo "Zavřít chybu".
7.5.2. Plynoměr
Funkce:
Pro měření spotřeby plynu otopného systému je k dipozici vstupní funkce, která počítá a
zaznamenává zvyšující se přírůstky vstupního signálu. Pro tento vstup je třeba nastavit měřítko
(koeficient) pro správný výpočet spotřeby plynu.
Předpoklady:
Musí být nastaven digitální vstup pro funkci měření plynu [kapitola 7.3].
Je nutné znát výhřevnost plynu.
Je potřeba znát objemový přírůstek k impulzů z plynoměru.
Výpočtový vzorec:
Koeficient spotřeby [kWh/puls] = výhřevnost plynu [kWh/m³] x objemový přírůstak na impuls
[m³/puls]
Příklad:
Plyn o výhřevnosti 11 kWh/m³. Plynoměr vydává impulz za jeden metr krychlový.
Faktor měřítka = 11

× 1

= 11 kWh/puls

7.5.3. Nastavení doby prodloužení topného času
Viz. kapitola 5.6.1. Tato funkce umožňuje nastavit dobu o kolik se prodlouží topný čas. Výchozí
hodnota je 60 min.
7.5.4. Interval servisu
Tato nabídka slouží k nastavení referenční doby intervalu pravidelné servisní prohlídky.
Systémové počítadlo [kapitola 9.2] shromažďuje provozní dobu řídící jednotky a porovnává
hodnoty měřidel s referenčními údaji. Jakmile je hodnota v čítači větší než referenční hodnota,
rozsvítí se oranžová LED dioda.
7.5.5. Zobrazení požadované teploty
Vypínání / zapínání zobrazení požadované teploty na domácí obrazovce.
7.5.6. Modbus slave adresa
Při připojení řídicí jednotky k systému automatizace budov (BMS) musí mít řídicí jednotka
jedinečnou adresu Modbus. Ve výchozím nastavení je modbus slave adresa řídicí jednotky
automaticky odvozena z přepínače CAN adres. Vzhledem k tomu, že Modbus může mít na jedné
sběrnici až 64 slave, lze toto omezení povolit ručním nastavením adresy slave Modbus.
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auto

Modbus slave adresa řídicí jednotky je automaticky odvozena z přepínače CAN
adresy
Adresa Modbus slave bude nastavena automaticky
Adresa 0 = auto / 1 … 254 = stálá

7.5.7. Nastavení teplotního časového programu Off
Toto nastavení je stejné pro všechny zóny v řídicí jednotce. Zvolená požadovaná hodnota
příslušné zóny je aktivní pro automatické režimy, pouze pokud jsou všechny přiřazené časové
programy v režimu Vypnuto (Off).
7.5.8. Nastavení teplotního časového programu On
Toto nastavení je stejné pro všechny zóny v řídicí jednotce. Zvolená požadovaná hodnota
příslušné zóny je aktivní pro automatické režimy, pouze pokud je alespoň jeden z přiřazených
časových programů ve stavu Zapnuto (On).
7.5.9. Řídící jednotka – obnovení továrního nastavení
Tuto volbu použijte k obnovení výchozích hodnot pro všechna nastavení a parametry zvolené řídicí
jednotky.
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8. Parametry
Všechny následující parametry definují specifické hodnoty regulace zóny s uzavřeným okruhem
nebo typy zářičů. Jsou uspořádány v rámci nabídky parametrů do podkategorií podle funkčního
původu.
Zóny 1, 2, 3, 4
Všechny podkategorie zóny jsou uspořádány identicky.
RTS offset

Naměřená prostorová teplota se upraví o tuto hodnotu.

Předehřívání

Auto = [kapitola 5.6.2] nebo
Nastavte pevný čas předehřívání

Heatup gradient

Ruční nastavení nebo
Automaticky přizpůsobená teplota vycházející z funkce
optimalizace vytápění [kapitola 5.6.2]

Kp

Proporcionální koeficient

Tn

Integrální čas

Tv

Derivační čas

Minimální doba pro světlé zářiče, tmavé zářiče a horkovzdušné jednotky
Všechny podkategorie zóny jsou uspořádány identicky.
Minimální doba provozu

Minimální doba, po kterou musí být zářič v provozu před jeho
vypnutí.

Minimální doba pauzy

Minimální doba, po kterou musí být zářič vypnutý před
opětovným zapnutím.

Minimální doba plného výkonu

Minimální doba provozu zářiče na plný výkon.

Doba doběhu ventilátoru

Minimální doba, po kterou musí být ventilátor po vypnutí
vytápění udržován v chodu.

Odpovídající symbol se v informačním panelu aktivuje pokud se jeden z těchto časových programů
uvede do provozu [kapitola 5.3.3].
Spínání zářičů
Každý z jednotlivých typů zářičů, jednostupňový, dvoustupňový a modulovaný má odlišné prahové
hodnoty spínání. Aby se zabránilo přepínání a bylo možné využít hysterezy, jsou k dispozici
možnosti vypnutí a zapnutí každé prahové hodnoty. Všechny prahové hodnoty se vztahují k
výstupu regulátoru v uzavřeném okruhu, což je centrální součást řízení teploty. V expertním
nastavení je procentní hodnota výstupního proudu zobrazena v informačním menu v závorkách.
Prahová hodnota On/Off zářičů – všechny typy zářičů
“Threshold on” – zářič se zapne, pokud je výstup regulátoru vyšší, než daný parametr
“Threshold off” – zářič se vypne, pokud je výstup regulátoru nižší, než daný parametr
Důležité upozornění: “Threshold off” < “Threshold on”!
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Prahové hodnoty druhého stupně – dvoustupňové zářiže
“Práh přepnutí z nižšího na vyšší stupeň” –
výkon se přepne na plný výkon, pokud je
výstupu regulátoru větší než parametr
“Práh přepnutí z vyššího na nižší stupeň” –
zářič poběží na 1. stupeň, pokud bude výstup z
regulátoru nižší než parametr
Důležité upozornění: “Práh přepnutí z vyššího na nižší stupeň” < “Práh přepnutí z nižšího na
vyšší stupeň”!
Modulovaný práh – pouze modulované zářiče
“Počáteční hodnota modulace”
–
požadavek na vytápění se aktivuje při určité hodnotě;
Modulovaný výkon zářiče bude v rozsahu “Poćáteční hodnota modulace” … 100%
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9. Údržba
9.1.

Diagnostika zářičů pomocí Modbusu

Přehled zobrazuje všechna zařízení IC 4000, které jsou připojeny k Modbusu.
Informace o každé adrese Modbus jsou uvedeny na adrese:
• Přiřazení zóny
Hashtag „#“ s číslem zóny v prostřední poloze
• Aktuální stav
Číslo zóny je oranžové, pokud je IC 4000 v chybovém stavu
• Dostupnost Modbusu Adresa v levém horním rohu je černá, pokud je k dispozici IC 4000
• Celkový počet chyb
V levém dolním rohu se zobrazí počet chyb [kumulativní]

Adresse
IC4000

Regelkreiszuordnung

Aktueller Status
der IC4000
Summe aller Fehler
derIC4000
Obr. 29: Diagnostika zářičů pomocí Modbusu

Dotykem na konkrétní ikonu IC 4000 vystoupíte do menu, kde jsou zobrazeny podrobné informace
o aktuálním stavu jednotky i případné chyby.

Obnovení sčítání všech chyb
Aktuální stav
Obnovení počítání chyb

Obr. 30: Detaily diagnostiky zářičů pomocí Modbusu

Měřiče (sčítače) chyb
Veškeré chyby se zobrazí v seznamu a lze je vymazat jednotlivě nebo kompletně všechny.
Dále jsou zde zaznamenány chyby jednotky IC 4000 pouze pro čtení, které dokážou vyhodnotit až
10 chybových hlášení. Tyto hodnoty nemůžou být vymazány.
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9.2.

Systémové měřidlo

V tomto menu jsou zobrazeny veškeré měřidla topného systému. Měřidla můžou být vymázána
postupně, nebo najednou.
Jsou k dispozici následující měřidla:
• Odpočitávání doby zbývající do další servisní prohlídky
• Celkový provozní čas zvolené řídící jednotky
• Spotřeba energie - počítáno z impulsů plynoměru [digitální vstup]
• Měřidlo spuštění zvolené zóny – počítá starty zářičů v teplotní zóně
• Provozní doba jednotlivých zón

9.3.

Události

Menu událostí se může skládat z následujících protokolů:.
Symbol protokolu událostí
Zadání protokolu událostí z:

Zobrazené události:

Menu údržby

Všechny události pro řídící jednotku a zóny

Podrobnosti o zóně [expertní nastavení]

Události pouze o zvolené zóně

Historie [expertní nastavení]

Události pouze o zvolené zóně a její historii

Všechny události jsou zaznamenány včetně časového záznamu a identifikátorem zdroje. Každá
událost může být jednoznačně odkazována na hardware nebo software, kde chyba vznikla. V
protokolu událostí se zobrazují události seřazené sestupně podle data a času. Chybové události
jsou zbarveny oranžově.
Příklady:
• 12.5.17
08:50:15
1:-:Start komínového režimu
• Režim komínu zapnutý v 8:50:15 ráno dne 12. května 2017 pro řídící jednotku č. 1.
• Jelikož komínový režim funguje pouze pro celou řídicí jednotku, zobrazují se pouze
prázdné identifikátory zóny a zářiče.
• 12.5.17
08:08:19
1:4:Chyba ZTS čidla
• Zjištěná porucha čidla teploty zóny [ZTS] v čase 8:08:19 ráno, dne 12. května 2017 - pro
řídící jednotku 1 a zónu 4. Protože snímač teploty se vztahuje pouze pro jednu zónu,
nezobrazuje se indikátor zářiče.
• 12.5.17
08:08:19
1:3:Chyba ZTS čidla
• Zjištěná porucha čidla teploty zóny [ZTS] v čase 8:08:19 ráno, dne 12. května 2017 - pro
řídící jednotku 1 a zónu 3.
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Zdroj události

x:x:x

=

Řídící jednotka : Zóna : adresa IC4000

Záznam událostí jednotky 1
Položka 8-14 z 107 položek

Obr. 31:Snippet záznamu událostí

Obnovení zobrazení záznamu událostí.

10. Historie
Zobrazení grafu s historickými údaji v přepínatelném režimu jednoho dne nebo jednoho týdne:
žlutá
venkovní teplota
modrá
vnitřní teplota ve vybrané zóně
červená
požadovaná teplota pro zvolenou zónu
zelená
výkon ve zvolené zóně
V kombinaci s protokolem událostí umožňuje uživateli provádět hloubkové průzkumy historie. Při
přihlášení jako expert lze otevřít menu historie dané zóny. Podrobnosti o zóně, viz obrázek níže.
Historie vybrané zóny
Chcete-li nastavit konkrétní datum přehledu vývoje teplot, klepněte na datum na horním stavovém
řádku.
Stisknutím symbolu kalendáře přepnete časový interval mezi dnem a týdnem. Posnování
časového období se provádí levou a pravou šipkou.
Časové období = den

Časové období = týden

Posunování časového období (dopředu a zpět)
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Obr. 32: Zobrazení týdenní historie
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11. Montáž
Ujistěte se, že je jednotka SchwankControl namontována na pevné konstrukci bez
vibrací a otřesů.
Ujistěte se, že elektrické přípojení je v souladu se schématem zapojení, viz kapitola
13. Při připojování síťového napájení věnujte zvláštní pozornost tomu, že je připojena
pouze jednofázově.
Při instalaci vnitřního teplotního čidla (RTF) dbejte důraz na umístění mezi dvěma
zářiči, v úrovni 2,5 metru nad podlahou.
V případě, že je SchwankControl instalován v rozsáhlých objektech nebo v
prostorách s velkým teplotním gradientem, je nutné snímat průměrnou teplotu
interiéru pomocí čtyř teplotních čidel (RTF). Informace viz kapitola 13.5.

Obr. 34: Montáž SchwankControl
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12. Zapojení sběrnice – CAN a Modbus
Každý uzel musí mít na sběrnici jedinečnou adresu. Adresa je nastavena pomocí otočného
přepínače adresy.
Lineární topologie sběrnice
Pro obě sběrnice CAN a Modbus musí být s topologií sběrnice v jedné linii. Je třeba se
vyhnout odbočkám.
Modbus:
Maximální délka odbočky na IC 4000 je 0,5 m.
Viz. kapitola Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..
CAN-Bus:
Odbočky jsou zakázané. Při řetězovém zapojením CAN sběrnice má každá řídící
jednotka dva porty, viz. obr č 10.
Příklad zapojení naleznete v kapitole 13.1 :
Od přechozího

...

k následujícímu

DŮLEŽITÉ: Nikdy nenechávejte žádné CAN
porty nepřipojené!

Obr. 35 CAN-Bus Řídící jednotka

Pokud sběrnice končí na řídící jednotce, zbývající porty musí být vybaveny zakončovacím
odporem 120 Ohmů. V opačném případě se řidič na druhém portu připojuje na následující
uzel sběrnice.
Ukončení sběrnice
Pro integritu signálu a odolnost vůči šumu na obou koncích sběrnice, CAN-Bus a Modbus
musí být ukončeno odporem 120 Ohmů.
Modbus:
Řídící jednotka je předem konstruována s koncovým odporem 120 Ohm, proto musí
být řídící jednotka umístěná na konci sběrnice.
CAN-Bus:
Jednotka s obrazovkou je předem smontována s koncovým odporem 120 Ohm, proto
musí být zobrazovací jednotka umístěná na konci sběrnice.
Pokud jsou dvě jednotky s obrazovkou nainstalované na téže sběrnici, pak jednotky s
obrazovkou musí být umístěny na obou koncích sběrnice a nejsou zapotřebí žádné
další koncové odpory.
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13. Schéma zapojení
13.1. Připojení SchwankControl – Přehled
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13.2. Schéma zapojení – IC 4000 řízená přes Modbus
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13.3. Schéma zapojení – Všeobecné zapojení automatické řídící jednotky
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13.4. Schéma zapojení – Schwank IC 4000
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13.5. Připojení senzorů
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