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1. Generelt
Denne betjeningsvejledning beskriver SchwankControl varmestyresystem, dets indstillinger og drift samt
tilslutningsmuligheder for sensorer, automatiske brænderstyringer og bygningskontrolsystemer.
Denne betjeningsvejledning indeholder information om:

Sikkerhed

Tekniske specifikationer

Komponenter

Brugergrænseflade

Montering

Installation

Vedligeholdelse
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2. Sikkerhed
Sikkerhedsinstruktioner
De følgende sikkerhedsinstruktioner gør ikke krav på at være fuldstændige. I tilfælde af spørgsmål, tvivl eller
problemer bør man kontakte parten i kontrakten.

Kvalificeret personale
Kun kvalificeret personale må udføre arbejde som transport, montering, installation, ibrugtagning, service og
vedligeholdelse. Nationale og firmaets egne bestemmelser om forebyggelse af ulykker skal nøje overholdes.

Dokumentation
Før installation og ibrugtagning er det nødvendigt at læse denne dokumentation og enhver anden
dokumentation, som der henvises til. Forkert håndtering kan forårsage personkvæstelser eller skader på
ejendom. Det er vigtigt at overholde de tekniske specifikationer, anvisninger for tilslutninger om miljøforhold.

Sikkerhedskrav





Kontroller regelmæssigt de elektriske forbindelser.
Når der skal udføres arbejde på det elektriske udstyr, skal strømforsyningen altid afbrydes. Beskyt
apparatet mod utilsigtet genstart. Styreenheden er ikke spændingsfri, når der slukkes for strømmen på
hovedafbryderen.
Indstilling og ændring af funktionsparametre må kun udføres af serviceteknikere fra Schwank.

Tilsigtet brug
SchwankControl-styreenheden er kun beregnet til styring af halopvarmningssystemer fra Schwank. Enhver
anden brug eller brug, som rækkere videre end angivet her, betragtes som forkert brug. Schwank GmbH
fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge heraf. Risici pga. forkert brug bæres
udelukkende af brugeren.
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3. Tekniske specifikationer
Type

Værdi

Forsyningsspænding

Enhed

230 /- 5 % [1~, N, PE] V

Maks. strømforbrug

6.3 A

Netfrekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

IP 65

Omgivende temperatur

0...40 °C

Maks. relativ fugtighed

80 %

Montering

Vægmontering

EF-overensstemmelse

ja

Rumtemperatursensor, RTS
Schwank delnr. 4065-2071

NTC 10 kΩ

Udendørs temperatursensor, OTS
Schwank delnr. 4065-2081

NTC 10 kΩ
4.3 Tomme
480 x 272 Pixel

Drift og display - touchdisplay
Mål [B x H x D]

260 x 190 x 170 mm

Vægt

1.1 kg

Tabel 1: Tekniske specifikationer

Netværk og busser
Ved opsætning af større varmesystemer med op til otte styreenheder kan maks. to betjeningsenheder tilsluttes
via CANbus. Hver driftsenhed tillader uafhængig drift af alle styreenheder, som er installeret på bussen.
CAN 2.0B standard baudhastighed 125 kBit
Styreenheden er udstyret med to RS485-grænseflader til netværksfunktion for Schwanks automatiske
brænderstyreenheder og til integration af SchwankControl i bygningskontrolsystemer.
Betjeningsenheden kan også tilsluttes et LAN-netværk. Betjeningsenheden kan benyttes via webgrænseflade
ved hjælp af andre computere i netværket.
Ethernet 10/100 Mbit
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4. Komponenter
Standardstyringen består af en styreenhed, en betjeningsenhed og en touchskærm i et enkelt hus.

Figur 1: Styreenhed

Figur 2: Eksterne komponenter
1.
2.
3.
4.

Typeskilt
Hovedafbryder
Grøn LED:
Gul LED:

5.
6.

Rød LED:
Touchdisplay

Klar til drift
Fast lysende = service nødvendig
Blinkende: aktiv skorstensfejertilstand
Fejlmeddelelse
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5. Brugergrænseflade og betjening
SchwankControl kan kun betjenes via touchskærmen. Det er muligt at navigere gennem de enkelte
menupunkter ved at trykke på de respektive symboler.

5.1.

Inaktiv skærm og startskærm

Hvis man logger ud, mens styreenheden kører, så aktiverer dette den inaktive skærm. Brugeren logges
automatisk ud efter en forudbestemt periode [afsnit 5.4.1] eller ved at trykke på startsideknappen. Den
inaktive skærm aktiveres igen med at trykke på touchskærmen.

Figur 3: Inaktiv skærm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Til startside
Valgt styreenhed
Udendørs temperatur
Dato og klokkeslæt
Oversigt over styreenhed
Skift mellem sider
Direkte valg af styreenhed

Figur 4: Startskærm
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5.2.

Brugergrænseflade

5.2.1. Faner
Linjen med hovedmenuen, hvorfra de forskellige faner altid kan vælges, er placeret i toppen af startskærmen.
Som hovedregel gælder:


Fanerne identificeres med et symbol eller en tekst i menulinjen.



Aktive faner er fremhævet med farve.

5.2.2. Symboler
Startskærm
Bruger logget ind
Indstillinger [hele styreenheden]
Skorstensfejerfunktion
Skorstensfejerfunktion [aktive for mindst en styreenhed]
Trinvis navigation
Redigering af værdier

ELLER

Luk vindue
Deaktivér valgmuligheder
Afvis ændring

ELLER

Aktivér valgmulighed
Bekræft indtastning
Redigér indhold
Nulstil værdier [sikkerhedspromt Ja/Nej]

5.2.3. Indstillinger
SchwankControl indeholder to typer indstillingsmenuer:



Uden bekræftelse = Ændringen accepteres direkte. Menuen lukkes ved at vælge det sorte X øverst til
højre.
Med bekræftelse = orange flueben markerer, at indtastningen er bekræftet. Ændringer
annulleres/afvises ved at vælge det sorte X. Menuen lukkes automatisk i begge tilfælde.
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5.2.4. Styreenhed
Der kan installeres op til otte styreenheder i bussen. De kan styres gennem samme grænseflade. Som
hovedregel gælder: Alle indstillinger er kun aktive for den valgte styreenhed.

Identifkation af styreenhed
Valgt styreenhed
Styreenheder i bussen
[grånet = ikke tildelt]

Figur 5: Oversigt over styreenhed

Mindst en fejlmeddelelse i styreenheden

5.2.5. Fejlskærm
En tændt rød LED-indikatorlampe udvendigt på huset signalerer en fejlmeddelelse i mindst en styreenhed.
Styreenheder med funktionsfejl er markeret med et orange udråbstegn i oversigten [se figur 5]. De enkelte
fejlmeddelelser vises i den respektive styreenhed.

!!
!++
!-Ok

Mindst en fejl
Kortsluttet kredsløb
Defekt kabel
Ingen fejl

Figur 6: Fejlskærm
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5.3.

Detaljeret visning af zoner

Tryk på den ønskede styreenhed for at åbne en detaljeret visning. Den detaljerede visning viser den faktiske
og den indstillede temperatur i °C, den målte luftfugtighed i % og alle statusflag for den pågældende zone.
Alle indstillinger, der vælges her, er kun aktive for den valgte zone.

Zoneidentifikator
Valg af driftstilstand [afsnit 5.3.1] og
indstillingspunkt for temperaturer og
luftfugtighed [afsnit 5.3.2]

Figur 7: Detaljeret visning af zoner

5.3.1. Driftstilstande
Dag

Permanent justeret til dagtemperatur.

Nat

Permanent justeret til nattemperatur.

Ferie

Permanent justeret til ferietemperatur.

Frostbeskyttelse

Permanent justeret til anti-frosttemperatur.

Automatisk funktion

Styres af timerprogram uden hensyntagen til
ferieperioder.

Automatisk funktion
Ferie

Styres af timerprogrammet med hensyntagen til
ferieperioder.

Manuel funktion

Kun tilgængelig i eksperttilstand.
Deaktiverer styringen for den pågældende zone.
Udgangsværdien for varmeapparater i den
pågældende zone kan specificeres og justeres
direkte.
Trevejsventilen i hybridsystemer kan også testes på
denne måde.
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Ud over driftstilstanden vælges også det ønskede timerprogram for zonen. Dette program bruges kun i
automatisk tilstand.
Ved brug af automatisk tilstand skal et timerprogram tildeles på forhånd. Dette gøres ved at vælge feltet
”Intet timerprogram tildelt” og oprette et separat timerprogram. Oprettelsen af timerprogrammer er beskrevet
i afsnit 5.4.1.
Alle programmerede ferieperioder gælder for hele styreenheden, men kun for de zoner i automatisk tilstand,
der tager hensyn til ferieperioder. Indstillingen af ferieperioder er beskrevet i afsnit 5.4.2.

5.3.2. Indstillingsværdier for luftfugtighed og temperatur.

De indstillede værdier for temperatur og
luftfugtighed kan redigeres ved at vælge
den farvebelagte blyant. Den følgende
skærm vises:

Figur 8: Temperatur og luftfugtighed
Hvis den målte luftfugtighed er højere end den forudindstillede værdi, forbliver varmeanmodningen aktiv, selv
efter den indstillede temperatur er nået for at reducere fugtigheden / indtil den indstillede værdi er nået. Det
er også muligt at afbryde fugtighedsreguleringen.
Den manuelle indstilling angives i procent og henviser til udgangsværdien på styreudgangen.
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5.3.3. Infolinje - statusflag
Alle symboler er i faste positioner og angiver symbolets aktuelle status [aktiv/inaktiv]. Aktive symboler er
fremhævet med farve.
1. symbol

Aktivér optimering [afsnit 5.6.2]

P

Varmeapparaterne tændes tidligere, så den indstillede temperatur allerede
er nået ved startpunktet.

2. symbol

Nuværende reguleret temperatur [afsnit 5.3]
Dag
Dag aktiveret med digitalt input, kun i automatisk tilstand
ELLER

Nat
Nat aktiveret med digitalt input, kun i automatisk tilstand

ELLER

Frostbeskyttelse

ELLER

Ferie

ELLER

Manuel funktion

3. symbol

Automatisk tilstand [afsnit 5.3.1]
Inaktiv, dvs. alle timerprogrammer er i tilstanden FRA
Aktiv, dvs. mindst et af de tildelte timerprogrammer er i tilstanden TIL

4. symbol

Forlængelse af opvarmningstid [afsnit 5.6.1]
Forlængelse af opvarmningstid er aktiv.

5. symbol

Luftfugtighed [afsnit 5.3.2]
Varmeanmodning på grund af for høj luftfugtighed

6. symbol

Minimumstider [afsnit 8]

-

Ingen anmodning på grund af minimumstider

0

ELLER

Minimum pausetid er aktiv

1

ELLER

Minimum driftstid er aktiv
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%

ELLER

7. symbol

Minimim fuld last-tid er aktiv
Varmeapparatets status [afsnit 8]
OFF (FRA)
Varmeapparat FRA aktiveret af digitalt input

ELLER

Delvis last

ELLER

Fuld last
Varmeapparat TIL aktiveret af digitalt input

8. symbol

Yderligere information for 7. symbol

ON
(TIL)

Varmeapparatet er tændt

OFF
(FRA)

Varmeapparatet er slukket

LAV

Varmeapparatet kører ved delvis last

#0...

#25

9. symbol

Modulation af varmeapparatudgangen er aktiv
Blæserstatus
Blæser er TIL

10. symbol

Angivelse af hændelsesindikation
Fejl i zonen
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5.4.

Timermenu

Her kan timere indstilles og redigeres under menuen Indstillinger i startskærmen [afsnit 5.1].

Figur 9: Timermenu

5.4.1. Timerprogram
Tidsperioden TIL er indstillet i timerprogrammet. Udenfor denne periode skifter driften til tilstanden FRA.
Programmeringen udføres kun for den automatiske tilstand, og hver zone skal tildeles separat i menupunktet
med detaljer for zonerne [section 5.3]. Hvert timerprogram kan aktiveres/deaktiveres separat.

Figur 10: Timerprogrammer

Op til 4-dages varmefaser kan indstilles med hvert timerprogram.
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Figur 11: Oversigt over varmefaser for dag

Figur 12: Indstilling af varmefaser for dag

5.4.2. Ferieperioder
Ferieperioderne, som indstilles her, tages i betragtning i ”Automatisk tilstand inklusive ferieperioder” [afsnit
5.3.1]. I dette tidsrum opvarmes den valgte zone til den temperatur, som er indstillet forinden. Der kan indstilles i
alt op til seks forskellige ferieperioder.

Figur 14: Indstilling af ferieperioder

Figur 13: Aktivering af ferieperioder

Revision: 3.0

Side 16 af 71

5.4.3. Dato og klokkeslæt

Figur 15: Indstilling af datoer

Figur 16: Indstilling af tidspunkter

Dato og klokkesæt opdateres via LAN, hvis det er en mulighed.

5.4.4. Tidszone

Automatisk sommertid Ja/Nej

Figur171: Indstilling af tidszoner

5.4.5. Info
Denne skærm viser serienumerene for printkortene samt den aktuelle firmwareversion og yderligere LANoplysninger. Tallene i parentes bagved angiver printkortenes adresser i CAN-bussen. QR-koden åbner
instruktionerne i det valgte sprog.

Figur 18: SchwankControl Info
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5.5.

Indstillinger

Menuen Indstillinger kan åbnes via startskærmen [afsnit 5.1].

Figur 19: Generelle indstillinger

5.5.1. Netværksindstillinger

Omskiftning mellem DHCP
og statisk IP

Figur 20: Netværksindstillinger

5.5.2. Ændring af PIN
SchwankControl Touch har to PINniveauer.
PIN 1/ Kundeniveau: 4711
PIN 2/ Ekspertniveau

Sådan ændres PIN-koden:
Indtast den gamle PIN-kode  Indtast
ny PIN-kode  Bekræft den nye PINkode
Figur 21: Ændring af PIN
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5.5.3. Sprog

Figur 22: Valg af sprog

Der kan vælges mellem en række
sprog.
Kontakt os, hvis dit foretrukne sprog ikke
er tilgængeligt.

5.5.4. Skærm

Når den indstillede tid er forløbet, så
skifter brugergrænsefladen automatisk
til inaktiv skærm; anmodningen om PINkode er aktiv.

Figur 23: Skærmindstillinger

5.6.

Specialfunktioner

5.6.1. Forlængelse af opvarmningstid
Funktion:

Dagtemperaturen er aktiveret for det tidsrum, der er indstillet i parameteret.

Forudsætning:

Overtidsknappen for den tilsvarende zone skal være installeret.

Udførelse:

Ved at trykke på overtidsknappen i mindst tre sekunder, så skifter sætpunkt til dagtemperaturen for den
tidsperiode, der er indstillet i parametrene, uanset zonens driftstilstand. Så snart dette tidsrum er forløbet, så
vender zonen automatisk tilbage til den foregående driftstilstand. Den aktiverede varmetidsforlængelse vises i
infolinjen [afsnit 5.3.3].
En permanent aktivering af overtidsknappen forårsager en sensorfejl, som forhindrer yderligere styring. Dette
resulterer i opvarmning med fuld last.

Revision: 3.0

Side 19 af 71

5.6.2. Optimering af tilkobling
Funktion:

Zonen har allerede nået sætpunktstemperaturen ved den tilkoblingstid, der er specificeret i timerprogrammet.

Forudsætning:




Udendørstemperatursensoren skal være installeret.
Tilkoblingsoptimering er i automatisk tilstand [ekspertindstilling].
En af de to automatiske driftstilstand skal være valgt.

Udførelse:

Optimering af tilkobling fungerer automatisk og separat for hver zone. Den nødvendige foropvarmningstid for
varmeapparaterne beregnes ud fra en kontinuerlig tilpasningsproces, der tager hensyn til
udendørstemperaturen og bygningens opvarmningskapacitet. Den aktiverede tilkoblingsoptimering vises i
infolinjen [afsnit 5.3.3].

5.6.3. Fiskebenssystem - blæser overvågningsfunktion
Funktion:
Opvarmningskommandoen til varmeapparatet [relæ eller bus] afgives kun, når blæserovervågningen er
blevet aktiveret ved den digitale indgang.

Forudsætning:
Funktionen ”blæserovervågning” for den respektive zone indstilles ved den tilsvarende digitale indgang.

Udførelse:

Så snart en anmodning om varme foreligger fra zonen, så aktiveres alle tildelte blæsere.
Opvarmningskommandoen til varmeapparatet [relæ eller bus] afgives kun, når blæserovervågningen er
blevet aktiveret ved den digitale indgang. Hvis aktiveringen ved den digitale indgang forsvinder, så annulleres
også varmeanmodningen til varmeapparatet.
Hvis blæserudgang er aktiv, men blæserovervågning ikke er aktiveret, så udsendes en fejl efter en indstillelig
tid: den røde LED-indikator tænder, og en post oprettes i hændelsesloggen. Fejlen nulstilles så snart en af de
følgende tilstande indtræffer:

Varmeanmodningen forsvinder.

Blæserovervågning indstilles til aktiv.

Overvågningsfunktionen ved den digitale indgang deaktiveres [kun i eksperttilstand].
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5.6.4. Gradientbegrænsning for ændring af sætpunktsværdien [sætpunktsramme]
Funktion:

For at kunne opvarme haller/lokaler, der kræver meget langsomme temperaturændringer, med
SchwankControl, så er det nødvendigt at indstille en begrænsning for ændringer i sætpunkt. Dette sikrer, at
den maksimale temperaturændring, som er indstillet for opvarmning og afkølingsprocesser, ikke overskrides.

Forudsætning:

Det tilknyttede parameter [opvarmningsproces eller afkølingsproces] er indstillet hertil.

Udførelse:

Når temperatursætpunktet ændres - også hvis det skifter på grund af timerprogrammet - så ændres
sætpunktet på grundlag af den indstillede gradient. Dette sker automatisk med hver ændring af sætpunktet.
Hvis gradientbegrænsning er aktiv, så vil tætpunktet for den faktiske temperatur [grå] og sætpunktet for
måltemperaturens sætpunkt [sort] blive vist skiftevis. Dette gælder for visning af zoneoversigt og visning af
zonedetaljer. Hvis ingen gradientbegrænsning er aktiv, så er displayet det samme som før.

Eksempel:

Temperaturen i en historisk bygning må kun hæves med maks. 0,5 °C per time for ikke at beskadigede
bygningsmaterialet. Der er kun en zone [Z1]. Det tilsvarende parameter i menupunktetParameter/Zone
1/Opvarmningsrampe [se afsnit 8] er indstillet til 0,5 K/h.
I dette tilfælde er temperaturen under afkølingsprocessen ikke begrænset. Det tilsvarende parameter i
menupunktet Parameter/Zone 1/Afkølingsrampe er indstillet til Off.
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6. Skorstensfejerfunktion
Skorstensfejerfunktionen betyder, at alle zoner i den valgte styreenhed drives med fuld last. Funktionen
aktiverer måling af røggas under skorstensrensning. Menupunktet ”Skorstensfejerfunktion” kan indstilles via dets
symbol [afsnit 5.2.2]. Dette kræver ikke PIN-kode.

Procedure:



Tryk en gang på en styreenhed = skorstensfejerfunktion er aktiv for alle zoner i den pågældende
styreenhed.
Tryk igen på styreenheden = skorstensfejerfunktion er deaktiveret.

Efter et forudbestemt indstillet tidsrum er forløbet, afsluttes skorstensfejerfunktionen automatisk, og den sidste
valgte driftstilstand bliver igen aktiv for zonerne. En aktiv skorstensfejerfunktion, inkl. resterende tid, er
fremhævet med farve

Indstilling af tidsrum: 1-180 min.

Figur 24: Skorstensfejerfunktion
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7. Konfiguration
Systemet skal konfigureres før idriftsættelse. Disse indstillinger er beskyttet af en femcifret PIN-kode.

Figur 25: Ekspertindstillinger
Hvis man logger på som ekspert, så bliver startsideknappen orange med et ”E” [ekspert] inde i knappen. Log
af med et langt tryk på startsideknappen.

7.1.

Konfiguration af varmeapparatets type

For at sikre korrekt drift vælges først den installerede type varmeapparat for hver zone. Hvis ingen type er valgt
for varmeapparatet, så forbliver zonen deaktiveret.

Figur 26: Oversigt over konfiguration af varmeapparatets type
Når man trykker på den respektive zone vises en række valgmuligheder for varmeapparattype. Den valgte
type fremhævet med farve.
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Liste over tilgængelige typer af varmeapparater:










7.2.

Zone deaktiveret
Lysvarmeapparat 1-trins
Lysvarmeapparat 2-trins
Lysvarmeapparat modulation
Strålerør 1-trins
Strålerør 2-trins
Strålerør modulation
Varmluftsvarmeapparat
Hybridsystem [kun zone 3]

Konfiguration af relæfunktion

I det næste trin tildeles en funktion til de seks udgangsrelæer i styreenheden. De indstillede udgang er
fremhævet med farve. Tryk for skærmen for at tildele funktion og zone.

Figur 27: Tildeling af funktion for udgangsrelæ
Funktion

Symbol

Beskrivelse af funktionen

Permanent FRA

Deaktivering af ubrugt strømrelæ.

Permanent TIL

Relæet er permanent tændt under anmodning om styring.

Varmeapparat TIL/FRA

Varmeapparatet, som er tildelt zonen, TÆNDES og SLUKKES af
styreenheden.

Opvarmningstrin

Varmeapparatet, som er tildelt zonen, skiftes af styreenheden til
fuld last eller til et modulationsniveau #0...#25.

Blæser TIL/FRA

Blæseren, som er tildelt zonen, TÆNDES og SLUKKES af
styreenheden.

Cirkulationspumpe
TIL/FRA

I hybridsystemer TÆNDES og SLUKKES cirkulationspumpen af
styreenheden.

Skift til bypass

I hybridsystemer aktueres bypass af styreenheden.
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Vigtigt: 2-trins eller modulerende varmeapparater kræver 2 udgangsrelæer.
Eksempel:

Først konfigureres et ”Lysvarmeapparat 2-trins” for zone 2 [afsnit 7.1]. Derefter tildeles et relæ funktionen
”Varmeapparat TIL/FRA” og et yderligere relæ anvendes til funktionen ”Varmetrin”. Begge relæer er tildelt
zone 2. Begge relæer er nu konfigureret til at omskifte det 2-trins lysvarmeapparat i zone 2. Yderligere
oplysninger om omskiftningsfunktionen kan findes i afsnit 7.3.

7.3.

Konfiguration af indgangsfunktion

Det næste trin er at tildele funktioner til den digitale indgang. Også her er indgange, der allerede er indstillet,
fremhævet med farve. Funktionen/anvendelsen af funktionen kan ændres med et tryk.

Figur 28: Tildeling af indgangsfunktion

Liste over tilgængelige funktioner:
Funktion

Symbol

Beskrivelse af funktionen

Ingen

Indgangen er deaktiveret.

Relæfrigivelse

Den automatiske tildeling af alle zoner kan ikke ændres. Indgangen
skal indstilles til at frigive styreenhedens effektudgange. Uden denne
frigivelse kan de tildelte varmeapparater ikke tændes, heller ikke hvis
styresystemet anmoder om det for at nå eller vedligeholde
sætpunktstemperaturer.

Ekstern fejl

Den automatiske tildeling af alle zoner kan ikke ændres. Fejl sendes til
frigivelsesrelæet på styreenheden og vises derfor i hændelsesloggen.
Den røde LED-indikator udvendigt på SchwankControl tænder.

Varmeapparat
slukket

Varmeapparaterne er slukket, uanset anmodningen fra
styreenheden.

Varmeapparat tændt

Varmeapparaterne er tændt, uanset anmodningen fra
styreenheden.

Dagtemperatur

Hvis denne indgang indstilles, så vil de tildelte zoner blive reguleret til
dagtemperaturen.

Nattemperatur

Hvis indgangen er indstillet, så reguleres de tildelte zoner til
nattemperaturen.
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Temperatur
ferieperiode

Hvis denne indgang indstilles, så vil de tildelte zoner blive reguleret til
temperaturen, som er indstillet for ferieperioder.

Frostbeskyttelsestemp.

Hvis indgangen er indstillet, så reguleres de tildelte zoner til
frostbeskyttelsestemperaturen.

Gasmåler

Gasmålerimpuls indgang. Se afsnit 7.5.2 for mere om funktionerne.

Vandmåler

Vandmålerimpuls indgang, når et hybridt system er i funktion. Se afsnit
7.5.9 for mere om funktionerne.

Blæserovervågning

Aktiverer funktion for systemer med blæsere [HSF] [fiskebenssystem].
Se afsnit 5.6.3 for mere om funktionerne.

Hvis to modstridende funktioner tildeles en zone, så har aktiveringsfunktionen prioritet, hvis begge indgange er
indstillet.

7.4.

Tildeling af IC4000 modbusadresse

Den installerede automatiske brænderstyreenhed [ABCU] tildeles de respektive zoner via softwaren.

Baggrund:

Schwank IC4000s inkl. modbusgrænseflade behøver ikke længere være permanent ledningstilsluttet en
specifik zone. Den kan adresseres specifikt af SchwankControl varmestyresystem med en unik adresse i
modbuslinjens topologi. Med ledningsført modbus kan nye eller ændrede krav til varmesystemet
implementeres i softwaren. Det betyder, at det ikke er nødvendigt med ny ledningsføring.

Procedure:



Tryk på adressen[-erne] på den installerede IC4000 for en zone for at vælge den.
 De valgte adresser er fremhævet med farve.
Zonen tildeles de valgte adresser ved at trykke på nummeret.
 Zonenummeret er nu underlagt den tilknyttede adresse.

Zonenumre:
 #1 = zone 1
 #2 = zone 2
 #3 = zone 3
 #4 = zone 4
 -= ingen zone
tildelt

Figur 25: Tildeling af IC4000 modbusadresse

Figur 29 : Tildeling af IC4000 modbusadresse

Revision: 3.0

Side 26 af 71

7.5.

Specialfunktioner [ekspertindstillinger]

7.5.1. Frigivelse af kontakt
Fejl, der forhindrer korrekt betjening af en eller flere af de styringsenheder, der er tilsluttet bussen, angives ved
at den røde LED-lampe på styreenhedens yderside tænder. Samtidig med den røde LED-lampe aktiveres
udløsningsrelæet. Dette gør det muligt at signalere fejl i opvarmningssystemet til omgivelserne.
Udløsningsrelæet kan konfigureres som en åben eller lukket kontakt. Åben betyder, at udløsningskontakten
åbner i tilfælde af fejlhændelser. En lukket kontakt signalerer varmesystemets fejlfri drift. For en lukket
udløsningskontakt gælder den omvendte logik.

7.5.2. Gasmålerskalering
Funktion:

Systemets energiforbrug er vist [afsnit 9.2].

Forudsætning:





”Gasmålerfunktionen” er tildelt en digital indgang, som modtager impulser fra gasmåleren [afsnit 7.3].
Gassens brændværdi i kWh/m³ er kendt.
Volumenstrømningen i m³/gasmålerimpuls er kendt.
Se det følgende eksempel for beregning af energiforbrugsfaktoren.

Udførelse:

For at vise systemets energiforbrug skal den resulterende faktor beregnes og indtastes.

Beregningseksempel:

Kunden køber gas med en brændværdi på 10 kWh/m³. 1 m³ gasstrømning pr. gasmålerimpuls.
Resulterende faktor kWh/impuls =10 kWh/impuls

7.5.3. Varigheden af forlængelse af opvarmningstid
Se afsnit 5.6.1. Her kan varigheden af forlængelsen af opvarmningstiden indstilles i minutter.
Standardindstillingen er 60 min.

7.5.4. Serviceinterval
Indtast månederne til næste planlagte vedligeholdelse. Disse måneder tælles ned [afsnit 9.2]. Udløbet af den
indstillede tid angives ved, at den gule LED-lampe udvendigt på SchwankControl lyser fast.

7.5.5. Indstilling af temperaturvisning
Det er muligt at angive, om sætpunktstemperaturen skal vises i startskærmen.
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7.5.6. Modbus slaveadresse
Ved integrering af SchwankControl varmestyrng i et eksisterende bygningskontrolsystem [BMS] kræver hver
tilsluttet styreenhed en unik Modbus-adresse.
auto

Styreenhedens adresse svarer til den adresse, der er indstillet på adressevælgerkontakten
på styreenheden: Adresse 1...8.
Styreenhedens adresse kan indstilles manuelt.
Adresse 0 = auto... 254

7.5.7. Timerstyret temperaturprogram FRA
Denne indstilling gælder for alle zoner i styreenheden. Den valgte sætpunktstemperatur for den tilsvarende
zone er altid aktiv i automatisk tilstand, hvis alle de tildelte timerprogrammer er i tilstanden FRA.

7.5.8. Timerstyret temperaturprogram TIL
Denne indstilling gælder for alle zoner i styreenheden. Den valgte sætpunktstemperatur for den tilsvarende
zone er altid aktiv i automatisk tilstand, hvis mindst et af de tildelte timerprogrammer er i tilstanden TIL.

7.5.9. Vandmåler
Hvis et hybridsystem er i funktion, så specificeres værdien for vandmålerimpulsen her.
Denne parameterenhed er liter/impuls [l/impuls]

7.5.10. Slukning for hybridsystem
Hvis et hybridsystem er i funktion, så specificeres værdien for den maksimalt tilladte strømningstemperatur her.
Hvis denne temperatur overskrides, så afbrydes cirkulationspumpen, bypasset åbnes og en fejl signaleres af
styreenheden.
Denne parameterenhed er celsiusgrader [°C]

7.5.11. Visning af blæserfejl
Hvis en digital indgang bruges til blæserovervågning, så indstilles den tid, der maksimalt må forløbe mellem
start af en blæser og kvittering for starten, her. Hvis tiden overskrides, så signalerer styreenheden en fejl.
Parameterenheden er sekunder [s].

7.5.12. Styreenhed - fabriksindstillinger
Nulstiller den valgte styreenhed til fabriksindstillingerne.
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8. Parametre
Parametre for varmeapparater og zoner kan tilpasses enkeltvist. De anbefalede værdier er allerede indstillet.
Disse kan nulstilles i hver af undermenuerne via ”Fabriksindstillinger”.

Zone 1, 2, 3, 4

Undermenuerne for zoneparametrene har samme struktur:
RTS forskydning

Den faktiske temperatur korrigers med den indstillede værdi

Foropvarmningstid

Auto = [afsnit 5.6.2] ELLER
fast foropvarmningstid kan vælges

Opvarmningsgradient

Manuel indstilling ELLER
Tilpasset værdi fra tilkoblingsoptimering [afsnit 5.6.2]

Kp

Proportional koefficient [P-komponent]

Tn

Nulstillingstid [I komponent]

Tv

Afledningstid [D-komponent]

Opvarmningsrampe/afkølingsrampe

Gradientbegrænsning for temperatursætpunktet. Gælder for alle
ændringer i sætpunkt, dvs. også for ændringer, der skyldes
timerprogrammer.
Positive ændringer er begrænset af parameteret
opvarmningsrampe.
Negative ændringer er begrænset af parameteret afkølingsrampe.
Eksempel:
Opvarmningsrampe 6 K/h = sætpunkt øges med 0,1 °C pr. minut.

Revision: 3.0

Side 29 af 71

Tider for lysvarmeapparater, strålerør og varmluftsvarmeapparater
Undermenuerne for de tre varmeapparattyper er identiske:
Minimum driftstid

Minimumtid, som varmeapparatet skal være tændt.

Minimum pausetid

Tiden indtil varmeapparatet kan tændes igen.

Minimim fuld last-tid

Minimumtid, som varmeapparatet må fungere med fuld last.

Blæserforsinkelse

Den tid, som blæseren fortsætter driften, efter den er blevet slukket.

Disse ventetider vises i infolinjen [afsnit 5.3.3, symbol 6].

Til- og frakoblingstærskler for varmeapparat

Omkoblingshysteresen forhindrer varmeapparatet i konstant at blive tændt og slukket, når grænseværdien er
nået.
Kontroludgang = X % eller > X % = varmeapparatet kobles til.
Kontroludgang < X % = varmeapparatet kobles fra.
De aktuelle procentværdier for kontroludgangen vises i infolinjen [afsnit 5.3.3] i eksperttilstand.



1-trinsdrift



2-trinsdrift



Modulation

Varmeapparatet tildeles et udgangsrelæ [afsnit 7.2].
Tilkoblingstærskel > Frakoblingstærskel
Statusikonerne ”Varmeapparat status” + TIL/FRA er valgt [afsnit 5.3.3, symboler 7 + 8].

Varmeapparatet tildeles to udgangsrelæer [afsnit 7.2].
Relæ 1 fungerer på samme måde som for 1-trinsvarmeapparatet. Relæ 2 tilkobler fuld last, også med
hysterese.
Fuld last tærskel TIL > Fuld last tærskel FRA > Tilkoblingstærskel > Frakoblingstærskel
Statusikonerne ”Varmeapparat status” + TIL/FRA/LAV er valgt [afsnit 5.3.3, symboler 7 + 8].

Varmeapparatet tildeles to udgangsrelæer [afsnit 7.2].
Relæ 1 fungerer på samme måde som for 1-trinsvarmeapparatet. Relæ 2 udsender modulationsværdierne,
som regulerer varmeeffekten.
Tilkoblingstærskel > Frakoblingstærskel
Modulation af startværdi = X % af kontroludgang svarer til modulationsniveau # 1
Statusikonerne ”Varmeapparat status” + OFF/#0...#25 er valgt [afsnit 5.3.3, symboler 7 + 8].
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9. Diagnostik
9.1.

Modbus - varmeapparater

En oversigt over de op til 32 IC 4000 tilsluttet denne styreenhed er vist.

Figur 30: Modbus fejltæller - varmeapparat

IC4000adresse

Zonetildeling

Faktisk status for
IC4000

Summen af alle IC4000-fejl
Figur 31: Informationsindhold i oversigten

Nuværende status:
ok
??
--?
Nummer

Ingen aktive fejl
Ingen kommunikation mellem betjeningsenhed og styreenhed
ABCU ikke tilgængelig på denne adresse eller ikke tildelt nogen zone
Modbus kommunikationsfejl
Kodenummer for den aktive fejl [for fejlkoder henvises til dokumentationen for IC4000, som
ikke er en del af denne dokumentation]
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Efter at have trykket på en brænderstyreenhed vises den følgende detaljerede visning.

Nulstilling af den valgte iC4000 fejlliste og
tæller
Faktisk status for IC4000
Liste over fejlkoder

Figur 32: Modbus fejltæller i detaljer - varmeapparat

Fejlliste:

Så snart en fejl indtræffer, vises den på denne liste sammen med hyppigheden for dens forekomst. Hver
fejltæller kan nulstilles individuelt. Dette sletter også fejlen fra listen.

Revision: 3.0

Side 32 af 71

9.2.

Systemtællere

Alle tællere kan nulstilles individuelt eller på en gang. Følgende vises:

Nedtælling indtil næste service

Styreenhedens samlede antal driftstimer

Systemets energiforbrug [nødvendig faktor jf. afsnit 7.5.2]

Opstart og driftstid for 1. zone

Opstart og driftstid for 2. zone

Opstart og driftstid for 3. zone

Opstart og driftstid for 4. zone

9.3.

Hændelser

Hændelsesloggen kan tilgås på flere måder.
Adgang til hændelseslog

Hvorfra?

Hvad vises?

Diagnostik [det aktuelle afsnit]

Alle hændeler i styreenhed

Zonedetaljer [afsnit 7], symbol kun synligt for
ekspert

Kun hændelser, der vedrører den valgte zone

Historik [afsnit 10]

Kun hændelser, der vedrører den valgte zone

Hændelser logges med et tidsstempel. Fejl er fremhævet i orange.

Hændelseskilde: x : x : x

=

Styreenhed: Zone: IC4000 modbusadresse

Hændelseslog for enhed 2
Posterne 8-14 ud af 14 poster

Figur 33 : Uddrag af hændelseslog

Opdater visning. Der er ingen automatisk opdatering for nye hændelser.
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Historie
Historikken viser temperaturkurver og den tilsvarende varmeudgang i valgte tidsperioder. Efter at have logget
ind som ekspert er det muligt at opnå adgang til historikken via zonedetaljerne [se illustration].
Historik for de valgte zoner
Dagsvisningen [se illustration] vises først. Datoen, som vises i menulinjen, definerer den viste dato. Tryk for at
indstille en dato for den ønskede visning manuelt.
Tryk på kalenderikonet for at skifte med dags- og ugevisning [se illustration]. I ugevisningen er den dato, der
vises i menulinjen, den første i ugen.
Dagsvisning aktiv

Ugevisning aktiv

Rul en dag eller en uge frem og tilbage, afhængigt af det aktive display.

Figur 35: Historisk ugevisning

Figur 34: Historisk dagsvisning

Tidsaksen er opdelt i timer eller dage, afhængigt af det aktive display. De følgende kurver vises:
Målt rumtemperatur
Sætpunktstemperatur
Målt udendørstemperatur
Varmeeffekt

°C
°C
°C
%

blå
rød
gul
grøn
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10. Monteringsinstruktioner
10.1. Generelt





Installér altid SchwankControl på en måde, så vibrationer eller slag ikke kan overføres.
Følg ledningsdiagrammet ved installationen. Vær særlig opmærksom på korrekt fasetilslutning for L
og N, da styringen kun har enkeltfasesikring.
Installér rumtemperatursensoren i strålingsområdet for to gasfyrede infrarøde varmeapparater ved
en højde på 2,5 meter. Dette sikrer styringen en optimal værdi for den faktiske temperatur.
Hvis styreenheden installeres i en særlig stor hal eller i en hal med en ekstrem temperaturgradient,
kan en gennemsnitsværdi beregnes for hver zone i stedet for at bruge en enkelt temperatursensor.

10.2. Batteri
Knapbatteri litium CR2032 3 V
Batteriudskiftning er nødvendig efter ca. 5 år [aktuel dato og klokkeslæt vises ikke længere]

10.3. Sikring
Mikrosikring 5x20 mm FLINK 6,3 A

10.4. Værktøj





Adressekontakt, oplåsning af PCB-klemmer:
Skærmede kabler, enkeltkerneisolering:
Kabelgennemføringer:
Vægmontering:

Lang, smal skruetrækker
Stripningsværktøj
Bore- eller stanseværktøj
Bor

10.5. Kabeltyper og ledningsføring til printkort
De følgende diagrammer indeholder grundlæggende anvisninger for ledningsføring.
I et separat dokument, "Schwank - Electrical Compendium", findes omfattende og detaljerede
ledningsdiagrammer.
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SchwankControl styreenhed
Rum
Temp.

Udendørs Schwank
MODBUS
Temp. Hybrid hydro Varmeapparater BMS

Strømforsyning

Relæudgange

Display
12 V

CANBUS
IND
UD

Digitale indgange
[funktionstildeling via menu]

Figur 36: [tilslutninger til SchwankControl styreenhed]

Tilslutning

Maks. kabeltværsnit

Anbefalet
kabeltværsnit

Anbefalet kabeltype

Rumtemperatursensor

2 x 1,5 mm

2 x 0,8 mm

Y[St]Y 2 x 2 x 0,8

Udendørs temperatursensor

2 x 1,5 mm

2 x 0,8 mm

Y[St]Y 2 x 2 x 0,8

MODBUS-enheder

3 x 1,5 mm

MODBUS BMS

3 x 1,5 mm

Strømforsyning display

2 x 1,5 mm

2 x 0,8 mm

Y[St]Y 2 x 2 x 0,8

CANBUS

2 x 1,5 mm

2 x 0,8 mm
[afskærmet]

Y[St]Y 2 x 2 x 0,8

Strømforsyning [tilslutning til
strømforsyningen]

3 x 2,5 mm²

3 x 1,5 mm²

NYM-J 3 x 1,5

Relæudgange

3 x 2,5 mm²

3 x 1,5 mm²

NYM-J 3 x 1,5 / NYM-J 5 x 1,5

Digitale indgange

2 x 2,5 mm²

2 x 1,5 mm²

Y[St]Y 2 x 2 x 0,8

3 x 0,8 mm
[afskærmet]
3 x 0,8 mm
[afskærmet]
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Printkort kredsløbsdesign for IC4000 automatisk brænderstyreenhed
Gasmagnetventil
Magnet
Strøm
2-trins
ventil

Tænding

Blæser [strålevarmer]
Blæser
Lufttryk
effekt
monitor

Ionisering
MODBUS
overvågning

Magnet
modulation

Styring af enhed
2-tr. Resenulstilling Fejl Strømforsyning
MOD
Ud

Blæser
modulation

MODBUS
adressering

Figur 37: [IC 4000 tilslutninger pr. leveringsstatus: Klemmemodstand PIN åben, GDM-stik ledningsføring: L/N/PE/Lo]

Tilslutning

Maks. kabeltværsnit

Gasmagnetventil

Ledningsført fra fabrikken

Blæser

Ledningsført fra fabrikken

Enhedsstyring

3 x 1,5 mm²

Antænding

Ledningsført fra fabrikken

Ioniseringsovervågning

Ledningsført fra fabrikken

MODBUS

3 x 1,5 mm²

Anbefalet
kabeltværsnit

Anbefalet kabeltype

3 x 1,5 mm²

Fleksibel og temperaturbestandig
skærmet kabel 3 x 1,5 mm² [f.eks.
Ölflex]

3 x 0,8 mm
[afskærmet]

Y[St]Y 2 x 2 x 0,8
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Tildeling af MODBUS-adressering
Det er vigtigt, at hver IC4000 automatisk brænderstyreenhed
[til MODBUS-kommunikation med SchwankControl centralstyreenhed],
tildeles en unik MODBUS-adresse.
MODBUS-adressen indstilles via DIP-kontakt
i det nedre højre hjørne af kortet.
Der kan maksimalt tildeles 32 adresser pr. zone.
All IC 4000 leveres med MODBUS-adresse 1.
Figur 41: [MODBUS-adressering]

IC 4000 leveringsstatus
Den automatiske brænderstyreenhed er parameteriseret til MODBUS-kommunikation i den
leverede tilstand.
Når den anvendes i systemer med relæstyring, skal parametreringen tilpasses i
overensstemmelse hermed [se separat betjeningsvejledning for de anvendte Schwankvarmeapparater].
Bemærk venligst, at ledningsføringen for GDM-stikket også skal ændres ved brug i systemer
med relæstyring.
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10.6. Ledningsføring til bus
Hvert busknudepunkt skal tildeles en unik adresse i bussen.
Linjetopologi
Linjetopologien skal bruges til ledningsføring. Stubber bør altid undgås.
Modbus:

Den maksimale stublængde pr. brænderstyreenhed er 0,5 m

Ledningsdiagrammer kan findes i dokumentet "SchwankControl Electrical Installations"
CAN-bus:

Stubber er ikke tilladt. Der er to klemmeenheder pr. styreenhed til loop gennem bussen [se
illustration].

fra et kort

...

til det næste

Klemmeenheder skal enten lukkes eller tilsluttes!

Figur 42: CAN-bus styreenhed
Bussen skal enten ende ved klemmenheden med en afsluttende modstand ELLER ledningerne skal føre
til næste knudepunkt.
Busafslutning
Busser afsluttes med en 120 Ω afslutningsmodstand mellem datalinjer ved begge ender af
busledningen.
Modbus:

Styreenheden er forsynet med en afsluttende modstand, dvs. ledningerne skal udføres på en
sådan måde, at ledningen slutter ved styreenheden.
CAN-bus:

Styreenheden er forsynet med en afsluttende modstand, dvs. ledningerne skal udføres på en
sådan måde, at ledningen slutter ved styreenheden.

Hvis en betjeningsenhed er tilsluttet i begge ender af CAN-bussen, er en yderligere afsluttende
modstand nødvendig.

Revision: 3.0

Side 42 of 70

10.7. Modbusledning til IC4000
Alternativ ledningsføring modulation IC 4000 uden modbus [DA]
Alternative modulation wiring to IC 4000 without Modbus [EN]
Med øjeblikkelig virkning vil de fleste af vores varmeapparater være udstyret med IC 4000.
IC 4000 er som standard beregnet og forudindstillet til varmestyiring ved hjælp af
modbuskommunikation via SchwankControl Touch.
Hvis moduleringskontrollen skal tilsluttes IC 4000 alternativt uden modbus, skal følgende
foranstaltninger træffes:
From now on the majority of our heaters will be equipped with IC 4000.
The IC 4000 is intended and pre-set as standard for heater controls using Modbus
communication via the SchwankControl Touch.
If, alternatively, modulation control is to be connected to the IC 4000 without Modbus, the
following measures must be taken:
1) Ændring af elektrisk tilslutning/pintildeling af GDM-stik til IC4000 til modulerende enheder
I standardtilfælde kan et 230 VAC-fejlsignal hentes via kontakt 3 på GDM-stikket.
Til den alternative modulationsforbindelse skal modulationssignalet forbindes til kontakt 3 på
GDM-stikket.
1) Change of electrical connection / pin assignment of GDM plug for IC 4000 for modulating
devices
In the standard case, a 230VAC fault signal can be picked up via contact 3 of the GDM plug.
For the alternative modulation connection, the modulation signal must now be connected to
contact 3 of the GDM plug.

Standard tilslutning/tildeling af 4-polet GDMstik
Standard connection/assignment of 4-pin GDM
plug
1 = Neutral N / neutral N
2 = Fase L / phase L
3
= Fejlmeldingsudgang [230 VAC] / 
Fault alarm output [230VAC]
= PE

Alternativ tilslutning/tildeling af 4-polet GDM-stik
Alternative connection/assignment of 4-pin GDM
plug
1
2
3

= Neutral N / neutral N
= Fase L / phase L
= Fasemodulation M [230V AC] /
modulation control wire M [230V AC]
= PE

Vær opmærksom på korrekt polaritet i de elektriske tilslutninger!
Please ensure correct polarity of the electrical connection!
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2) Ændring af intern tildeling af printkort IC4000 til modulerende enheder
Ledningerne mellem GDM-stikket og printkortet er fabriksinstallerede.
Ved den alternative modulationsforbindelse skal det røde kabel på IC 4000-printkortet
skiftes fra kontakten LO [fejl] til M [modulering]!

2) Change of internal assignment of IC 4000 board for modulating devices
The wiring between the GDM socket and board clamp terminal is factory-installed.
For the alternative modulation connection, the red cable on the IC 4000 board must be
changed from contact LO [fault]
to M [modulation]!

3) Ændring af parameter PP01 for IC4000
Parameter PP01 er fabriksindstillet til 1 [modbuskommunikation].
Ved den alternative modulationsforbindelse skal parameter indstilles til 0 [uden
modbuskommunikation].

3) Changing parameter PP01 of the IC 4000
Parameter PP01 is factory set to 1 [Modbus communication].
For the alternative modulation connection, parameter PP01must be set to 0 [without Modbus
communication].

4) Opdatering af softwaren i SchwankControl Touch
Den nyeste softwareversion kan installeres på den primære Schwank Control Touchstyringsenhed [styre- og displaykort] i forbindelse med idriftsættelse, vedligeholdelsesarbejde
mv.

4) SchwankControl Touch software update
The latest software version can be installed on the main Schwank Control Touch control unit
[control and display board] when commissioning, maintenance work, etc. is carried out.
.
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5) Bemærkninger vedrørende moduleringsadfærd under idriftsættelse/vedligeholdelse
Det maksimale modulationsniveau kan falde i kort tid [maks. 1 minut] efter første drift, hvis
strålevarmeapparatet genstartes manuelt ved at tage stikket ud af stikkontakten under
idriftsættelse/vedligeholdelse.
Årsagen hertil ligger i forskydningen mellem algoritmerne til SchwankControl Touch og IC
4000.
a) SCT sender kun et 230 V-modulationssignal hvert andet minut.
b) Efter hver ny opvarmningskommando [f.eks. genstart] kører IC 4000 i 1 minut ved
maksimalt modulationsniveau. Herefter kører styreenheden i henhold til det aktuelle
modulationssignal.

5) Note regarding modulation behaviour during commissioning / maintenance
The maximum modulation level may drop for a short time [max. 1 minute] after the first
minute of operation if the heater is restarted manually by unplugging the appliance
plug during start-up/maintenance.
The reason lies in the offset between the algorithms of the SchwankControl Touch and
the IC 4000.
a) SCT only sends a 230V modulation signal every 2 minutes.
b) After each new heating command [e.g. restart] the IC 4000 runs for 1 minute at
maximum modulating level. After this, it runs according to the current modulating
signal.
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10.8. IC4000 fejlkoder [DE&DA]
De samme fejlkoder, der er angivet i IC4000-dokumentationen, bruges til brænderfejl, der vises i
diagnostikfunktionen i SchwankControl [se også afsnit 9.1].

Fejlkode Fejlbetegnelse

Beskrivelse

01

Ioniseringsfejl under start

Hvis ingen flamme detekteres efter ALLE tændingsforsøg
under opstart.

02

Ioniseringsfejl under drift

Hvis ingen flamme detekteres efter ALLE tændingsforsøg
som følge af slukket flamme under drift.

03

APS åbningsfejl
APS = lufttrykafbryder

Aktive for lysvarmeapparater i med PWM-blæser og aktiv
PP09 APS AKTIVE.

04

APS lukningsfejl
APS = lufttrykafbryder

Aktive for lysvarmeapparater i med PWM-blæser og aktiv
PP09 APS AKTIVE
Fejlen vises, hvis APS er aktiv uden blæseraktivering.

05

Indkodersignal mangler

Fejlen vises, hvis PWM-blæseren er valgt, men stop- eller
hastighedssignal < 10 omdrejninger pr. sekund mangler.
Denne fejl vises tidligst efter 3 sekunder.

06

”Uventet indkodersignal” fejl

Vises hvis valgt fasevinkelblæser PP02 og indkodersignal på
> 30 omdrejninger pr. sekund.
Denne fejl vises tidligst efter 3 sekunder.

07

Gasventil feedback kredsløbsfejl

Fejl i gasventilens styrekreds.

08

Fejl i ioniseringskredsløbet

Vises, når ioniseringskredsløbet viser unormale værdier.

09

”Indkodersignal uden for interval” Fejlen indtræffer, hvis PWM-blæseren er valgt, blæseren
fejl
ikke er aktiv og et stopsignal > 15 omdrejninger pr. sekund
er udsendt.
Denne fejl vises efter 30 sekunder.

10

”MODBUS-signal mangler” fejl

Hvis busstyring PP01 er valgt, og der ikke er modtaget
noget signal i mere end 3 minutter, så signaleres denne fejl,
og varmeapparatet slukker.
Varmeapparatet låses ikke.
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10.9. Ledningsføring til prober og sensorer

10.9.1.
RTS [rumtemperatursensor] og OTS [udendørs
temperatursensor]
To ledninger er påkrævet. Farve og korrekt pol er ikke vigtig for temperaturafhængige modstande
[NTC].
Der er tre klemmeenheder i temperatursensoren, men det kræver til enhver tid kun to klemmeenheder
at tilslutte til styringen, jf. kredsløbsdiagrammet herunder. Kredsløbsdiagrammet er også placeret på
indersiden af dækslet på alle temperatursensorer.
Klemmeenhed 1 + C = OTS bruges til den nye SchwankControl
Klemmeenhed 2 + C = OTS bruges til den gamle ThermoControl

Udendørs temperatursensor OTS til tilkoblingsoptimering.
Delnummer: 40652081
Måleelement: 2 x NTC-sensor tilsluttet i serie
Beskyttelsesklasse: IP54
Ben "1" og "C" til SchwankControl Touch
Ben "2" og "C" til ThermoControl Plus M
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Rumtemperatursensor RTS
Delnummer: 40652071

Ledningsføring
SchwankControl Touch:
Ledning: rød-hvid

[

ThermoControl-versioner:
Ledning: rød-sort
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10.9.2.

RTS-gennemsnit

Ved store haller kan fire rumtemperatursensorer installeres
fordelt rundt i hallen til beregning af en gennemsnitstemperatur.
For styreenheden svarer disse fire RTS-sensorer til en
rumtemperatursensor for en zone.
På denne måde tilpasses den zone, som denne
sammenkoblede temperatursensor tilsluttes til den ønskede
sætpunktstemperatur på basis af hallens
gennemsnitstemperatur.
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10.9.3.

Luftfugtighedssensor

Type 1 anvendes [se bentildeling], varenr.: 70000142

Anvendelse
Apparat til måling af den relative luftfugtighed
i industri- og erhvervsbygninger.
Egenskaber
Standardserien omfatter flere forskellige
måleintervaller for temperatur og luftfugtighed,
herunder relativ og absolut fugtighed, dugpunkt,
entalpi eller blandingsforhold [se konfigurationstabellen].
Måletransduceren læser dataene via
en intern sensor og konverterer resultatet til
et standardiseret outputsignal
[0-10 V, 4-20 mA].
Den kapacitive sensor tilbyder langsigtet stabilitet
og kræver ikke omkalibrering.

Generelle oplysninger
Strømforsyning

12[20]…34 V AC/DC [relæ]

Tilslutning

3-leder tilslutning

Tilslutningsklemme

Skrueklemmer, maks. 1,5 mm²

Omkoblingsoutput

Relæ 24 V / 1A, potentialefri veksler

Strømforbrug

24…44 mA

responstid r.h.

8 sek. [63 % dug]

Sensor opsætningstid

60 min.

Signaludgang
Type I r.h. / °C [3-leder]

4…20 mA

Analog udgangslast

50…500 Ohm

Type U r.h. / °C [3-leder]

0…10 V

Analog udgangslast

10...100 kOhm

Kabinet
Mål

87,5x87,5x30 mm

Materiale

ABS, RAL 9010

Tilladte miljøforhold

0…50 °C; 0...98 % r.h.

Beskyttelsesklasse

IP 20

Sensor
Sensor [r.h. / °C]

kapacitiv

Måleinterval r.h.

0…100 % r.h. [se måleintervaller S1]

Tolerance r.h.

25 °C: +/- 2 % r.h. [20…80 %] + 2 % f.s.

Måleinterval °C

4 forudbestemte intervaller, justerbare [se S1]

Tolerance °C

+/- 0,3 °K [5…60 °C] + 1 % f.s

Sensor opsætningstid

60 min.

Valgfri: Sensor °C passiv, isoleret

NTC1,8k /5k /10k /20k / Precon, KTY81-110,
KTY81-210, LM235Z, DS18B20, Pt100, Pt1000 [Kl. A, B, 1/3DIN], Ni1000, Ni1000TK5

Måleinterval/tolerance °C passiv

se specifikationer for modstand
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Måleintervaller DIP-kontakt [S1]

Fugtighedsintervaller
Interval

3

4

5

6

7

8

Relativ luftfugtighed
0 % ... 100 %

OFF (FRA) OFF (FRA) OFF (FRA) OFF (FRA) OFF (FRA) OFF (FRA)

Absolut fugtighed
0 g/m³ … 30 g/m³ ON (TIL)

OFF (FRA) OFF (FRA) OFF (FRA) N/A

N/A

0 g/m³ … 50g/m³

ON (TIL)

ON (TIL)

OFF (FRA) OFF (FRA) N/A

N/A

0 g/m³ … 80g/m³

ON (TIL)

ON (TIL)

ON (TIL)

N/A

OFF (FRA) N/A

Blandingsforhold
0 g/kg … 30 g/kg

OFF (FRA) OFF (FRA) OFF (FRA) ON (TIL)

N/A

N/A

0 g/kg … 50g/kg

OFF (FRA) OFF (FRA) ON (TIL)

ON (TIL)

N/A

N/A

0 g/kg … 80g/kg

OFF (FRA) ON (TIL)

ON (TIL)

ON (TIL)

N/A

N/A

0 °C … +50 °C

OFF (FRA) ON (TIL)

ON (TIL)

OFF (FRA) N/A

N/A

-50°C … +100°C

ON (TIL)

-20°C … +80°C

OFF (FRA) ON (TIL)

Dugpunkt.
OFF (FRA) OFF (FRA) ON (TIL)

N/A

N/A

OFF (FRA) ON (TIL)

N/A

N/A

ON (TIL)

N/A

N/A

Entalpi
0 kj/kg … 85 kj/kg ON (TIL)

ON (TIL)

ON (TIL)

Elektrisk tilslutning
Ben Type U [0...10 V] Type I [4...20
mA]
1

temp

-

2

r.h.

-

3

poti akt [opt]

temp

4

-

r.h.

5

poti pas. [opt]

6

poti pas. [opt]

7

V+

8

GND

9

relæ NC [opt]

10

relæ C [opt]

11

relæ NO [opt]

12

sensor °C pas. [opt]

13

sensor °C pas. [opt]

R1

temp.regulering

S3

polaritet R3
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10.9.4.

Luftfugtighedssensor ledningsføring

Monteringsvejledning
Konvektionen skal være justeret for neden for at sikre luftstrømningen opad [se mærkning på
bagsiden af huset] Sensoren skal altid monteres i passende afstand til
varmeapparaterne. Ideel monteringshøjde på 1,5 m over gulvet.
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10.10.

Specifikationer for sensorkurver

10.10.1.

Temperatursensor
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10.10.2.

Luftfugtighedssensor
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11. BMS-teknologi
11.1. Tilslutninger til SchwankControl styreenhed



Stubber bør altid undgås



Modbus datalinjer: A+, B-, COM

11.2. SchwankControl konfiguration


SchwankControl = Modbus slave, BMS = Modbus master.



Indstil adressen for SchwankControl. SchwankControl kan tilgås i BMS Modbus på denne
adresse.



Ekspert: Konfiguration - Tilstand - Modbus slaveadresse.

0 = auto
Modbus slaveadresse svarer til styringsadresse [1-8]
ELLER
Modbus slaveadresse kan frit vælges fra 1-254

11.3. Beskrivelse af modbusregister [uden adapter]
På anmodning kan vi levere de nødvendige filer.
Et modbusprogram som f.eks. mbpoll er nødvendigt.

RS485 parametre:
Fysis Rs485 baudhastighed 19200 kBaud paitet ingen databit 8 stopbit 1

11.4. BMS-forbindelse via modbusadapter
Tilgængelige omformere, se også afsnit 14:

40660130 - BMS-konverter, MODBUS RTU til MODBUS TCP

40660140 - BMS-konverter, MODBUS RTU til BACNet/IP

40660150 - BMS-konverter, MODBUS RTU til KNX
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Adapterne leveres allerede konfigureret og skal kun tilsluttes SchwankControl-styringen og BMSsystemet, der er tilgængeligt hos kunden. Dette kræver en IP-adresse, der ligger inden for kundens
subnetområde.
Hvis vi ikke kender kundens IP ved levering, brænder vi en standard IP, som er limet til den tilsvarende
adapter. Denne IP skal om nødvendigt tilpasses kunden. Dette kræver konfigurationssoftwaren og
konfigurationsfilerne på FTP-serveren [se indledende bemærkninger i afsnit 12].

11.4.1.

Ledningsføring til konverter
MODBUS RTU > MODBUS TCP eller BACNet Ip

Følger med adapteren i trykt form.
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11.4.2.

Ledningsføring til konverter
MODBUS RTU > KNX

Følger med adapteren i trykt form.
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12. Bilag
12.1. Huldimensioner
Standardhuse [40660000, 40660010, 40660020, 40660130, 40660140, 40660150, 40660170, 40660180]
IKKE I SKALA, hver enhed leveres med en borehulsskabelon i 1:1 skala

Revision: 3.0

Side 58 of 70

Styreenhed til installation af styrekabinet [40660040]
IKKE I SKALA, hver enhed leveres med en borehulsskabelon i 1:1 skala
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Hus til SAV2 og Hybrid
Stort hus til SAV2 og Hybrid [40660190, 40660200]
IKKE I SKALA, hver enhed leveres med en borehulsskabelon i 1:1 skala
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12.2. Opdatering af firmware
En firmwareopdatering kan kun udføres af Schwanks kundeservice.
Opdateringen skal altid udføres for begge SchwankControl Touch-dele separat, for
styreenheden og for betjeningsenheden. Hver del har sin egen firmware, som skal opdateres.

Overhold rækkefølgen for de følgende trin:
1. Download den ønskede opdatering.
2. Sluk for enheden på hovedafbryderen.
3. Husk den forudindstillede/oprindelige position ved adressekontakten.
Drej derefter adressekontakten til 0.
4. Tilslut med PC ved hjælp af et standard micro-USB-kabel [mobiltelefon].
Den røde LED-indikatorlampe på printkortet tænder og lyser fast.
5. Start opdateringen af:
- Styreenheden “Schwank-HeatControl-2017_V**exe og
- Betjeningsenheden “Schwank-TouchControl-2017_V**exe
Vent, til lampen ikke længere blinker. Meddelelsen ”Programmering komplet” vises.
6. Afbryd USB-kablet.
7. Stil adressekontakten tilbage i den oprindelige position.
8. Tænd for strømmen igen ved at bruge hovedafbryderen.
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12.3. Styreenhed fabriksindstillinger
Indstilling af fabriksindstillinger: Konfiguration - Mere - Betjeningsenhed fabriksindstillinger

Generelt


PIN kunde:



Tid til skorstensfejerfunktionen slutter
automatisk:





Klokkeslæt:

Sprog:



4711



120 min.



Aktuelt klokkeslæt



Dagsbesparelse ikke aktiveret



Tidszonejustering ikke aktiveret



Engelsk



[Timer] Program 1:
Mandag til fredag, 7.00 - 16.30



Timerprogrammer:



Indstil i zone 1:
Automatisk funktion med ferieperiode
[Timer] Program 1



Temperaturer:



Dag: 17 °C



Nat: 15 °C



Frostbeskyttelse: 5 °C



Ferieperiode: 10 °C



Fugtighed: Slukket
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Konfiguration [Ekspert]





Varmeapparattyper:

Relæudgange:



Zone1: Modulerende lysvarmer



Zone2: Deaktiveret



Zone3: Deaktiveret



Zone4: Deaktiveret



Relæ1: Zone 1 varmeapparat TIL/FRA



Relæ2: Zone 1 varmeapparat trin



Relæ3: Zone 1 blæser TIL/FRA



Relæ 4-6: Deaktiveret



Digitale indgange:



1-6: Ingen funktion



Varmeapparatets modbusadresse:



Ingen tildelinger



Frigivelse af kontakt: Åbning



Gasmåler: 0,01 m³/impulse



Forlængelse af opvarmningstid: 60 min.



Serviceinterval: 12 måneder



Indstilling af temperaturvisning: Ja



Modbus slave adr: auto



Temp.time prog. Slukket: Nat



Temp.time prog. TIL: Dag



Vandmåler: 1l/impulse



Slukning for hybridsystem: 90 °C



Visning af blæserfejl: 10 sek.



Mere:
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Parameter [Ekspert]















Zone1 - Zone4:

Lysvarmer:

Rørvarmer:

Varmluftsvarmeapparat:

1-trinsdrift

2-trinsdrift

Modulation



RTS forskydning: 0 °C



Foropvarmningstid: Slukket



Opvarmningsgradient: 0,10 min/K²



KP: 20



Tn: 120 sek.



Tv: 0 sek.



Minimum driftstid: 120 sek. [2 min.]



Minimum pausetid: 60 sek. [1 min.]



Minimim fuld last: 60 sek. [1 min.]



Blæserforsinkelse: 180 sek. [3 min.]



Minimum driftstid: 600 sek. [10 min.]



Minimum pausetid: 60 sek. [1 min.]



Minimim fuld last-tid: 60 sek. [1 min.]



Blæserforsinkelse: 900 sek. [15 min.]



Minimum driftstid: 300 sek. [5 min.]



Minimum pausetid: 60 sek. [1min.]



Minimim fuld last-tid: 60 sek. [1min.]



Blæserforsinkelse: 0 sek. [0 min.]



Frakoblingsstærskel: 5%



Tilkoblingstærskel: 20%



Frakoblingsstærskel: 5%



Tilkoblingstærskel: 20%



Fuld last tærskel FRA: 50 %



Fuld last tærsken TIL: 60%



Frakoblingsstærskel: 5%



Tilkoblingstærskel: 20%



Modulation startværdi: 90%

12.4. QR-kode:
QR-koden på typeskiltet og i informationsskærmen på den tilsluttede styring åbner SchwankControlproduktoplysningerne på Schwank-webstedet.
Så snart SchwankControl er tilsluttet en computer eller det lokale netværk med et LAN-kabel [tilslutning
kun tilgængelig på styreenheden], og en IP vises på informationsskærmen, så ændres den QR-kode,
der starter webappen i et browservindue under scanningsændringer, jf. afsnit 13.5
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12.5. Fjernbetjening [webapp]
SchwankControl skal være forbundet til en computer eller det lokale netværk via et LAN-kabel. Stikket til
LAN-kablet er placeret på styreenhedens printkort.

Figur 36: Tilslutning til LAN

1. Indstilling af IP-adressen for SchwankControl

2. Indtastning af SchwankControl IP-adressen i webbrowseren

3. Åbning af webappen i webbrowseren
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13. EF-overensstemmelseserklæring
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14. SchwankControl - Produktportefølje [DA&EN]

SchwankControl Touch
Delnr.

40660000

Styre- og betjeningsenhed
i hus, H = 120 mm
Control and operating unit
in housing, H = 120 mm

SchwankControl styreenhed / Control Unit
Delnr.

40660010

Styreenhed i hus, H = 120 mm
Control unit in housing, H = 120 mm

SchwankControl Betjeningsenhed / Operating Unit
Delnr.

40660020

Betjeningsenhed i hus, H = 90 mm
Operating unit in housing, H = 90 mm

SchwankControl styreenhed / Control Unit
Delnr.

40660030

Styreenhed til styreskab
Control unit for switching cabinet

SchwankControl Betjeningsenhed / Operating Unit
Delnr.

40660040

Betjeningsenhed til styreskab
Operating unit for switching cabinet
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SchwankControl strømforsyning / Power Supply
Delnr.

40660110

Strømforsyning til betjeningsenhed
ved afstande på > 100 m til styreenheden
Power supply for operating unit
for distances > 100m to control unit

SchwankControl Konverter / Converter
Delnr.

40660130

Konverter / Converter
MODBUS RTU > MODBUS TCP

SchwankControl Konverter / Converter
Delnr.

40660140

Konverter / Converter
MODBUS RTU > BACNet IP

SchwankControl Konverter / Converter
Delnr.

40660150

Konverter / Converter
MODBUS RTU > KNX

SchwankControl CAN Repeater
Delnr.

40660170

Repeater til SchwankControl styreenhed
ved afstand mellem to enheder på >200 m
Repeater for SchwankControl control unit
For distances between two units >200 m

SchwankControl Hybrid
Delnr.

på anmodning / on request

Udvidelsesmodul til Schwank Hybrid
Extension module for Schwank Hybrid
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SchwankControl FAN Control SAV1
Delnr.

40660180

Udvidelsesmodul
til Schwank samlerøggasanlæg
Extension module
for Schwank herringbone-system

SchwankControl FAN Control SAV2
Delnr.

40660190

Udvidelsesmodul
til Schwank samlerøggasanlæg
Extension module
for Schwank herringbone-system

SchwankControl Reservedele / Spare Parts
Delnr. 40660050

SchwankControl underdel hus
H = 120 mm

SchwankControl housing
bottom part, H = 120 mm

Delnr. 40660060

SchwankControl underdel hus
H = 90 mm

SchwankControl housing
bottom part, H = 90 mm

Delnr. 40660080

SchwankControl overdel hus
uden udskæring, med hængselsæt

SchwankControl housing cover
without cut-out, including hinges

Delnr. 40660090

SchwankControl hængselsæt
[2-delt]

SchwankControl hinges set
[2 parts]

Delnr. 40660100

SchwankControl Erstatningsdisplay
inkl. dæksel, med hængselsæt

SchwankControl replacement
display, incl. cover and hinges
set
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SchwankControl Tilbehør / Accessories
Delnr. 40652071

Rumtemperaturføler ”med arm”
til SCT og TC

Rumtemperatursensor
"with arm" for SCT & TC

Delnr. 40652081

Udendørs temperaturføler
til SCT og TC

Outdoor temperature sensor
for SCT & TC

Delnr. 40652090

Knap til manuel
forlængelse af opvarmningstid

Button for manual heating time
extension

Delnr. 40652500

Fejlmeldingsdisplay ZoneErrorBox
med 4 dioder

Error display ZoneErrorBox
with 4 diodes

Delnr. 70000141

Luftfugtighedssensor

Humidity sensor

Delnr. 16620424

Reflekslysbarriere

Reflection light barrier

Delnr. 16620556

Monteringsbeslag
til lysbarriere

Mounting brackets
for light barrier

Delnr. 16620416

Reflektor
til lysbarriere

Reflector
for light barrier

Delnr. 16320889

Møntautomat
til 999. minut

Coin acceptor
for up to 999 minutes
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