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1.  Átalános információ 
 
A használati útmutató teljeskörűen leírja a SchwankControl fűtésszabályzót működését, 
használatát, külső kapcsolatait (szenzor bemenetek, kapcsolat az automatikus 
tüzelőberendezésekkel és az épületfelügyeleti rendszerrel). 
 
Ez a használati útmutató az alábbiakat tartalmazza: 

� Biztonsági előírások 
� Technikai részletek 
� Rendszer beállítás 
� Működés 
� Felszerelés 
� Telepítés 
� Karbantartás 
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2. Biztonság 

Biztonsági előírás 

A következő biztonsági utasítások a teljesség igénye nélkül íródtak. Minden fennmaradó 
kérdéssel, bizonytalansággal kérjük keresse a hivatalos szervíz partnerét. 

Képzett személyzet 

Csak megfelelően képzett személyzet van feljogosítva telepíteni, beállítani, üzembe helyezni, 
javítani és karbantartani a SchwankControl szabályzót. A nemzeti és a helyi szabályzásokat 
szigorúan be kell tartani! 
 

Dokumentáció 

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót és a kapcsolódó anyagait mielőtt telepíti és 
használatba veszi a SchwankControl rendszert. Személyi és vagyoni károkat keletkezhetnek nem 
megfelelő kezelés vagy tárolás következtében. A rendszert és alkatrészeit csak a megadott 
műszaki és környezeti feltételek mellett szabad üzemeltetni. 
 

Biztonsággal kapcsolatos követelmények 

� Rendszeresen ellenőrizze az elektromos berendezéseket 
� Elektromos berendezéseken történő munkavégzéskor az eszközt vagy rendszert 

folyamatosan kikapcsolva kell tartani és biztosítani kell a feszültség és árammentesítést.  
Biztosítsa a készüléket vagy rendszert a véletlen újraindítás ellen. A tápellátás 
kikapcsolása nem biztosítja a rendszer feszültségmentesítését. 

� Csak a Schwank szervizszemélyzet jogosult beállítani és megváltoztatni a funkcionális 
paramétereket 

Rendeltetésszerű használat 

A SchwankControl vezérlőt kizárólag Schwank fűtési rendszerekkel lehet használni. Az 
előírásokon kívüli bármely művelet visszaélésnek minősül. A Schwank GmbH nem vállal 
felelősséget az esetleges károkért. A felhasználó viseli a kizárólagos kockázatot, amely a 
visszaélésből eredhet. 
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3. Műszaki elűírások 

Típus Érték Egység 

Hálózati feszültség 230 V [1~, N, PE] V 

Maximális áramfelvétel 6.3 A 

Hálózati frekvencia 50 / 60 Hz 

Védelmi osztály IP 65  

Működési hőmérséklet 0...40 °C 

Maximális relatív páratartalom 80 % 

Rögzítés Falra szerelt  

CE tanúsítvány igen  

Belső hőmérséklet érzékelő, RTS 
Schwank Art.-No. 4065-2071 NTC 10 kΩ 

Külső hőmérséklet érzékelő, OTS 
Schwank Art.-No. 4065-2081 NTC 10 kΩ 

Működés és kijelző – érintőképernyő 4.3 
480 x 272 

Inch 
Pixel 

Méretek [L x W x D] 260 x 190 x 170 mm  

Tömeg 1.1 kg 
Table 1: Műszaki specifikációk 

 

Hálózat és buszrendszer 

Nagy fűtési rendszerek beállításakor legfeljebb nyolc vezérlőegység csatlakoztatható CAN 
buszonként, legfeljebb két kijelzőegységgel. Ezen rendszeren belül bármely vezérlőegység 
függetlenül működtethető az egyes kijelzőegységekről. 
A vezérlőegység két RS485 portot kínál. Az egyik port az RS485 master, amelyet a Schwank 
automatikus tüzelőberendezéssel lehet használni. Az épületautomatizálási rendszerekbe való 
integráláshoz a második portot RS485-ös (slave) tervezték. 
Amikor a kijelzőegységet a helyi hálózathoz (LAN) csatlakoztatja, az integrált webes böngésző 
lehetőséget nyújt arra, hogy a SchwankControlt a hálózat bármely számítógépről üzemeltesse. 
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4. Alkatrészek 

A standard Schwank Control egy házba foglalja a vezérlőegységet, a kijelzőegység 
érintőképernyőjét és a sorkapcsot. 
 
 

 
Figure 1: SchwankControl vezérlőegység 

 
 

 
 
1. Adattábla 
2. Főkapcsoló 
3. LED-zöld:  bekapcsolva  
4. LED-sárga:  konstans  = szerviz szükséges 

 villogás = füstgáz analizálás mód 
5. LED-piros:  hiba 
6. Érintőképernyő 
  

Figure 2: Külső alkatrészek 
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5. Felhasználófelület és működés 

A SchwankControl érintőképernyő a kizárólagos felhasználói felület. A felhasználó a menükben a 
megfelelő szimbólumok megérintésével navigálhat. 

5.1. Készenléti és kezdőképernyő 

A SchwankControl bekapcsolásakor valamint kijelentkezéskor a készenléti képernyő megjelenik. 
Az érintőképernyő megérintésével a felhasználó feloldja a készenléti képernyőt, és belép a 
felhasználói menübe. 
A SchwankControl automatikusan kijelentkezik, amikor a beállított ideig üresjáratban van [5.4.1. 
Fejezet]. A felhasználó manuálisan kijelentkezik az otthoni gomb 5 másodpercnél hosszabb 
megnyomásával. 
 

 
Figure 3: Készenléti képernyő 

 
 

1.Home gomb 

2.Választott zóna 

3.Külső hőmérséklet 

4.Dátum és idő 

5.Zóna áttekintés  

6.Vezérlőegység átvált az 
előzőre vagy a következőre 

C7.Vezérlőegyság közvetlen 
kiválasztása 

 
 
 
 
 
Figure 4: Kezdőképernyő 
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5.2. Menü vezérelt felhasználói felület 

5.2.1. Lapok 

A képernyő tetején található menüsor a főmenük között vált  

� A lapok szövegesen vagy szimbólumokkal jelennek meg a menüsorban. 
� Az aktív lap a menükön belül fordított színeket mutat. 

5.2.2. Szimbólumok 

 Kezdőképernyő 

 Beelentkezett felhasználó 

 Beállítások, konfigurációk, karbantartás menü 

 Füstgázelemzésben állapotban, inaktív 

 Füstgázelemzés mód, legalább egy vezérlő egység aktív 

 Lépésenkénti navigáció 
Értékek módosítása  

 
Menü bezárás 
Opció letiltása 
Módosítások elvetése 

 

 Engedélyezés opció 

 Változtatások megerősítése 

 Értékek szerkesztése 

 Számlálók nullázása [biztonsági kérdéssel] 

 

5.2.3. Beállítások 

Kétféle beállítási menü létezik: 
� Nincs visszaigazolás = Minden változás azonnal hatályba lép. Zárja be a menüt a jobb 

felső sarokban lévő X szimbólum megnyomásával. 
� Megerősítés szükséges = A módosítások megerősítése a narancssárga pipa 

segítségével. Az összes módosítás elvetéséhez nyomja meg az X szimbólumot a jobb felső 
sarokban. Mindkét művelet automatikusan bezárja a menüt. 
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Figure 5: Vezérlőegységek áttekintése 

5.2.4. Vezérlőegység 

Legfeljebb nyolc Vezérlőegység lehet ugyanazon a CAN-buszon belül, amely egyetlen 
kijelzőegységről működtethető. Alapvetően minden beállításnak kizárólagos hatása csak a 
kiválasztott vezérlőegységre lehet. 
 

 
 
 
 
A kiválasztott vézérlőegység 
azonosítója 
 
Kiválasztott vezérlőegység 
[narancssárga] 
 
Elérhető vezérlőegységek a buszon 
belül 

[Szürke = nem elérhető] 
 

 
 
 

 A megfelelő vezérlőegységnél legalább egy hiba jelentkezik 

5.2.5. Hiba képernyő 

A vörös LED az elülső házon a buszra csatlakoztatott összes vezérlőegység összesített 
hibajelzéseként működik. Egy buszon belüli összes vezérlőegység hiba állapotát lehet ellenőrizni a 
vezérlő egységek áttekintése menüben [Figure 5]. A hibás vezérlőegységeket narancssárga 
felkiáltójel jelöli. A kiválasztott vezérlőegységhez részletes hiba információ áll rendelkezésre a hiba 

képernyőn [Figure 6] 
 

 
 
 
 
!! Legalább egy hiba 
!++ Rövidzárlat 

 
ok Rendben 

 
 
 
 
 

 
 
  

Figure 6: Hiba képernyő 
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Figure 7: Zóna részletek 

5.3. Zóna részletek 

Ha megnyomja az egyik zónát a kezdőképernyőn, megnyitja a zóna részleteit. A képernyő 
részletes információkat tartalmaz a kiválasztott zónáról, például az aktuális alapértékről, a 
tényleges hőmérsékletről és a tényleges páratartalomról, a működési módról, a zóna 
szövegazonosítóról és az állapotjelzőkről. 

 
 
 
A kiválasztott zóna szövegazonosítója 
 
Üzemmód kiválasztása [0] 
Hőmérséklet és páratartalom 
szerkesztő [Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.] 
 
 
 
 

 
 

 

5.3.1. Működési módok 

 Nap A zóna folyamatosan működik a napi 
hőmérsékleten. 

 Éjszaka A zóna tartósan az éjszakai hőmérsékleten 
működik. 

 Ünnep A zóna állandóan az ünnepi hőmérsékleten 
működik. 

 Fagymentesítő A zóna a fagymentesítő hőmérsékleten 
működik. 

 Automatikus A zóna automatikus üzemmódban fut, a 
szabadság idejét figyelmen kívül hagyva. 

 Automatikus 
Ünnep 

A zóna automata üzemmódban fut, az 
ünnepi időszakok figyelembe vételével 

 
 
Ha a zónát az egyik automatikus üzemmódban futtatja, egy vagy több időprogramot rendelhet 
hozzá. Az időprogramok hozzárendeléséhez érintse meg az automatikus módválasztás alatti 
területet. Az időprogramok beállítása és szerkesztése az 5.4.1. fejezetben található. 
 
Az Ünnepi időszakok csak az Automatikus Ünnepi üzemmódban futó zónákra érvényesek. Az 
időprogramok beállítása és szerkesztése az 5.4.2 fejezetben található. 
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Figure 8: Hőmérséklet és páratartalom alapértékek 

5.3.2. Hőmérséklet és páratartalom alapértékek 

Amikor kiválasztja a toll szimbólumot, a menü az alapértékek szerkesztő menüre változik, lásd 
Figure 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagymentesítés 
 
 
 
 

 
A 99% vagy annál kisebb páratartalom-alapértékek esetén, a megfelelő zóna tüzelőberendezését 
folyamatosan működtetik, amíg a páratartalom a beállított értéknél alacsonyabb nem lesz, 
függetlenül a zóna tényleges hőmérsékletétől. A 100% -os páratartalom beállítás letiltja a 
páratartalom szabályozást. 

5.3.3. Információs bár – állapotjelzők 

Az alábbi szimbólumok részletes információt nyújtanak a zóna állapotáról. Az inaktív szimbólumok 
szürkén jelennek meg. A narancssárga színű ikonok külső kényszerállapotokat képviselnek, 
amelyeket digitális bemenetek vezérelnek. 

1. szimbólum Felfűtés optimalizálás [Chapter 5.6.2.] 

P  Csak automata üzemmódokban aktív. A zóna előre felmelegszik, 
hogy elérje a napi hőmérsékletet a megfelelő időben. 

 

2. szimbólum Jelenleg aktív alapérték [Chapter Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.] 

 
 Nap 

 
 Nap - digitális bemenet által kényszerítve, csak automata 

üzemmódban 

 
VAGY Éjszaka 

 
 Éjszaka - digitális bemenet által kényszerítve, csak automata 

üzemmódban 

 
VAGY Fagymentesítés 
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VAGY Ünnep 

3. szimbólum Automata üzemmód [chapter Fehler! Textmarke nicht definiert.] 

 
 Inaktív - a hozzárendelt időprogramok egyike sem működik 

 

 
 Inaktív - legalább egy hozzárendelt időprogram működik 

 

4. szimbólum Extra óra fűtés [chapter 5.6.1] 

 
 Extra óra fűtés aktív 

5. szimbólum Páratartalom [chapter Fehler! Textmarke nicht definiert.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.] 

 
 Fűtési igény a páratartalom szabályzás miatt. 

6. szimbólum Minimum idők [chapter 8] 

-  Nincs minimális időtartamű tüzelés 

0 OR Minimális szünetidő aktív 

1 OR A minimális időben aktív 

% OR Minimum teljes terhelési idő aktív 

7. szimbólum Fűtési állapot [chapter 8] 

 
 KI 

 
 Fűtés KI – digitális bemenet által kényszerítve 

 
VAGY Részterhelés 

 
VAGY Teljes terhelés 

 
 Fűtés BE – digitális bemenet által kényszerítve 

8. szimbólum További információk a 7-es szimbólumhoz 

0  Fűtési kérelem KI 

50%...  Fűtési kérelem részleges terhelésnél vagy fölötte 

100%  Fűtési kérelem teljes terhelés 
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Figure 9 Idő menü 

Figure 10: Idő program 

9. szimbólum Ventilátor státuszt 

 
 Ventilátor be van kapcsolva 

10. Symbol Hiba jelző 

 
 A zónában hiba van 

 

5.4. Idő menü 

Az időhöz kapcsolódó beállítások az időmenü [chapter 5.1.] alatt érhetők el. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.4.1. Időprogram 

4 időprogram áll rendelkezésünkre, amelyek különállóan letilthatók vagy engedélyezhetők. 
Mindegyik időprogram 4 BE időt tartalmaz, melyek szintén különállóan letilthatók vagy 
engedélyezhetők.  
Mindegyik zónának lehet üres, 1 vagy több időprogramja, melyek a zóna részletek menüből 
állíthatók [chapter 5.3] 
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Figure 12: Időtartam beállítása BE időhöz 

 
Ha a hivatkozott időprogramok egyike aktív BE időre van beállítva, az e zónára beállított 
hőmérsékleti érték általában az éjszakai hőmérsékletről, a csökkentett hőmérsékletről a napi 
hőmérsékleti alapértékre változik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1. Ünnepek 

Az ünnepek legfeljebb 6 időszakból állnak, mindegyiket letilthatja vagy engedélyezheti önállóan. 
Ha az aktuális dátum egy vagy több ünnepnapon belül van, akkor az ünnepnapokon automatikus 
üzemmódban futó zónák, az ünnepi hőmérsékleti alapértékre kapcsolnak. 
 

 

 Figure 14: Ünnep időszak engedélyezése Figure 13: Ünnep időszak beállítása 

Figure 11: Időprogram 4 BE idővel 
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Figure 17: Időzóna beállítás 

Figure 18: Beállítások menü 

 

5.4.2. Dátum és idő 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Automatikus dátum és idő frissítés hálózatról 

  

5.4.3. Time zone 

 
 

 

Automatikus nyári időszámítás  

 

 
 
 
 
 
 

5.5. Beállítások 

Elérhető a kezdőképernyőről [chapter Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15: Dátum beállítás Figure 16:Idő beállítás 
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5.5.1. Hálzati beállítások 

 

Figure 19: Hálózati beállítások 

 

 
 
 
DHCP vagy statikus IP 
kiválasztás 
 
 
 
 
 
 

5.5.2. Pin csere 

 

Figure 20: PIN csere 

 

 
 
 
 
PIN cseréhez: 

(1) Jelenlegi PIN � 
(2) Új PIN  � 
(3) Új PIN 

megerősítése 

5.5.3. Nyelv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 21: Nyelvválasztás 
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Figure 23: Info képernyő 

5.5.4. Képernyő beállítások 

 

Figure 22: Képernyő beállítások 

 

 
Felhasználói beavatkozás 
nélkül egy beállítható idő 
után a képernyő 
automatikusan késenléti 
képernyőre vált. 
 
A belépési képernyő 
letiltásakor nem lesz 
felhasználói PIN kérés 
 

5.5.5. Info képernyő 

Az információs képernyő tájékoztatást nyújt a kijelzőegység és a kiválasztott vezérlő egység 
sorozatszámáról és szoftver verziójáról. A hálózattal kapcsolatos információk a kapcsolat 
állapotáról és az aktuális IP-címről adódnak. 
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5.6. Különleges funkciók 

5.6.1. Fűtési idő meghosszabbítása 
Funkció: 
A megfelelő zóna a nappali hőmérsékleti alapértékre kapcsolható egy beállítható időre. Az 
alapértelmezett érték 60 perc. 
 
Feltétel: 
A megfelelő zónához tartozó nyomógombot telepíteni kell. 
 
Végrehajtás: 
Tartsa a túlórázó nyomógombot legalább 3 másodpercig a fűtési idő hosszabbításának 
aktiválásához, függetlenül az aktuális üzemmódtól. A fűtési idő hosszabbításának ideje csak a 
szakértő szintű beállítási menüben állítható. A fűtési idő hosszabbítása csak a normál működésből 
aktiválható újra. A nyomógomb többszörös megnyomásának nem lesz hatása. Amikor a fűtési idő 
meghosszabbítása aktív, ezt az információs sáv jelzi [chapter 5.3.3]. 
 
Ha a nyomógombot tartósan megnyomja, az hőmérséklet-érzékelő hibát eredményez.  

5.6.2. Bekapcsolás optimalizáló 

Funkció: 
A zónának már a napi alapjel hőmérsékleten kéne lennie, amikor az időprogram a bekapcsolási 
időbe lép. 
 
Feltétel: 
A külső hőmérséklet érzékelőt fel kell szerelni. 
A bekapcsolási optimalizáló funkció automatikus [szakértői beállítás]. 
A zónának a két automatikus üzemmód egyikében kell futnia. 
 
Végrehajtás: 
A bekapcsolás optimalizáló automatikusan és külön-külön működik minden egyes zónára. A 
szükséges előmelegítési idő a külső hőmérséklet és az épület hőtani jellemzői alapján, folyamatos 
alkalmazkodási folyamat mentén kerül kiszámításra. Amikor előmelegítő aktív, ezt jelzi az 
információs sávban [chapter 5.3.3]. 
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Figure 24: FGA mód 

6. Füstgázelemzés [FGA] üzemmód 
Az FGA üzemmód futtatásakor a megfelelő vezérlőegység összes konfigurált zónáját teljes 
terhelés mellett kell futtatni. Ez emissziós mérési okok miatt van, melyeket a szervizmérnök végez. 
Az FGA mód állandóan jelen van a menüben, és bejelentkezés nélkül is lehet aktiválni [chapter ]. 
 
Eljárás: 

� Az FGA üzemmódot az FGA menüben a vezérlőegység érintése aktiválja  
� Ha ugyanazt a kezelőegységet újra megérinti, kikapcsolja az FGA módot. 

 
 
Beállítható idő után az FGA üzemmód automatikusan kikapcsol, és a megfelelő zónák 
visszatérnek a normál működéshez. Ha az FGA üzemmód aktív, ezt a színes létra szimbólum jelöli 
a menüsorban és egy színes vezérlőegység az FGAmode menüben, amely a visszaszámlálási időt 
is mutatja. 
 

 
 
 

Időtartomány: 1-180 perc 
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7. Konfiguráció 

A SchwankControlt az üzembe helyezés előtt konfigurálni kell, a fűtési rendszer típusától függően. 
Ezeket a beállításokat egy 5 jegyű biztonsági kód védi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amikor a szakértőként jelentkezik be, az otthoni gomb narancssárga színű, és a belsejében "E" 
látható. A szakértői szintre történő bejelentkezéshez tartsa lenyomva a home gombot. 
 

7.1. Fűtőkészülék konfiguráció 

Az első lépés a Schwankcontrol beállításához egy zóna engedélyezése a fűtőkészülék típusának 
beállításával. A zóna letiltásához csak válassza a "Nem konfigurált" parancsot egy adott fűtő típus 
helyett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fűtőkészülék típusának megadásakor megjelenik az adott fűtőkészülék típusok listája. Az 
aktuális kijelölés színes.   

 

Figure 25: Konfigurációs menü 

 

 

Figure 26: Fűtőkészülék típus konfiguráció 
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Az alábbi lista a lehetséges beállításokat mutatja: 
� Zóna deaktiválva 
� Világossugárzó 1-fokozatú 
� Világossugárzó 2-fokozatú 
� Világossogárzó modulációs 
� Sötétsugárzó 1 fokozatú 
� Sötétsugárzó 2 fokozatú 
� Sötétsugárzó modulációs 
� Hőlégbefúvó 
� Hibrid rendszer [csak a 4-es zónában választható]   

7.2. Relé funkciók konfigurálása 

A következő lépés funkció hozzárendelése az egyes kimeneti relékhez. A jelenleg bekapcsolt relék 
színesek. A funkció kiválasztásához nyomja meg a relé melletti funkció szimbólumot, és válasszon 
ki egy funkciót a listából. Nulla, egy vagy több zóna rendelhető minden reléhez. Egyes funkciók 
rögzített zóna-hozzárendeléseket tartalmaznak, és nem szerkeszthetők. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funkció Szimbólum Funkció leírása 

Állandóan kikapcsolva  Relé állandóan kikapcsolva 

Állandóan 
bekapcsolva 

 Relé állandóan bekapcsolva 

Fűtőkészülék BE/KI  A relé be van kapcsolva a hozzárendelt zóna 
vezérléssel, amíg a hőigény aktív. 

Fűtési fokozatok  
A relé be van kapcsolva teljes terheléses hőigény 
esetén, ha a zóna 2 fokozatú fűtés, vagy a modulációs 
fűtők modulációs értékének időkódját adja ki. 

Ventilátor BE/KI  A relé bekapcsol, ha a hozzárendelt zóna fűtése aktív és 
kikapcsol beállítható késleltetéssel. 

 
Fontos: A kétfokozatú és modulációs fűtőkészülékek két relé kimenetet igényelnek.  

Figure 27: Relé funkciók konfigurálása 
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Példa: 
Először az 1. zóna van beállítva “Világossugárzó - 2 fokozatú”-ként [chapter Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.]. Most az első relé a "Fűtőkészülék BE/KI" 
funkcióval, a második relé a "Fűtési fokozatok" funkcióval van ellátva. Mindkét relé az 1. zónához 
van rendelve, ennélfogva a relé kimeneti csatlakozásokat a megfelelő fűtőkészülékekhez kell 
csatlakoztatni. Most mindkét relé vezérli az 1. zónába tartozó fűtőberendezéseket. 
 

7.3. Bemeneti funkció beállítása 

Az utolsó lépés a SchwankControl konfigurálásához, (szükség esetén) a bemeneti funkciók 
hozzárendelése. A relé funkció konfigurációjához hasonlóan a hat digitális bemenet 
mindegyikének a bemeneti funkciója a listás menüből kiválasztható. Az aktuális kijelölés színes. 
Nulla, egy vagy több zóna rendelhető minden bemenethez. Egyes funkciók rögzített zóna-
hozzárendeléseket tartalmaznak, és nem szerkeszthetők. 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az alábbi lista a lehetséges beállításokat mutatja: 
 

Funkció Szimbólum Funkció leírás 

Egyik sem  A bemenet le van tiltva 

Relé engedélyezése  

Ha a kijelölt 1 és 4 zónák automatikusan hozzá vannak 
rendelve a bemenethez. A bemenetnek logikailag igaznak 
kell lennie ahhoz, hogy a relé kimeneteket a rendes 
működésnek engedje. Ha a bemenet logikailag hamis, az 
összes relé kikapcsol. 

Fűtőkészülék 
kényszerkikapcsolás 

 A kijelölt zónák fűtései kényszerkikapcsoltak. 

Fűtőkészülék 
kényszerbekapcsolás 

 A hozzárendelt zónák fűtőkészülékei 
kényszerbekapcsoltak és teljes terhelést kapnak. 

Nappali mód 
kényszerítés 

 Ha a zóna az automatikus üzemmódok egyikére van 
állítva, akkor a zóna nappali üzemmódra kényszerül. 

  

 

Figure 28: Bemeneti funkció konfiguráció 
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Figure 29: Modbus fűtés hozzárendelés 

Éjszakai mód 
kényszerítés 

 Ha a zóna az automatikus üzemmódok valamelyikére lett 
állítva, akkor a zóna éjszakai üzemmódra kényszerül. 

Ünnep mód 
kényszerítés 

 Ha a zóna az automatikus üzemmódok egyikére van állítva, 
akkor a zóna ünnepi üzemmódra kényszerül. 

Fagymentesítő 
mód kényszerítés 

 Ha a zóna az automatikus üzemmódok egyikére van állítva, 
akkor a zóna fagymentes üzemmódra kényszerül. 

Gáz óra  Zóna nem hozzárendelhető. A funkció leírásához lásd chapter 
7.5.2. 

Külső hiba  
Külső hibák, amik a bemenetet logikailag igaz értékre állítják, 
belső hibaként lesznek kezelve. A hibát a piros LED jelzi, és 
egy bejegyzést generál az eseménynaplóban. 

Vízmérő [hybrid]  Zóna nem hozzárendelhető. Ez a hibrid rendszerek speciális 
funkciója 7.5.2. 

 
Ha ugyanazt a zónát hozzárendeli az ellenkező funkcióhoz, az engedélyező funkció elsőbbséget 
élvez. 

7.4. Modbus fűtőegység IC 4000 

Mivel minden egyes automatikus tüzelőberendezés, IC 4000, rendelkezik egy egyedi buszcímmel, 
de mindegyik ugyanazon Modbus-hoz csatlakozik, minden címet hozzá kell rendelni a megfelelő 
zónához. 
Olvassa el a 13-as fejezetet a szokásos és a bus kábelezés közti különbségek megértéséhez. 
 
Eljárás: 

� Válassza ki az összes IC 4000 címet, amelyeket ugyanarra a zónára kell rendelni. 
� Rendelje hozzá az összes kijelölt címet a megfelelő zóna szám megérintésével. 
� Ellenőrizze a hozzárendelt zónaszámot minden egyes IC 4000-címhez. 

  
 
 
Zóna szám hozzárendeléshez 
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7.5. Speciális funkciók [Szakértői szint] 

7.5.1. Külső engedélyezés 
Ha a kijelzőn a piros LED jelzőfény kigyullad, akkor a csatlakoztatott Vezérlő egységek közül egy 
vagy több hibás. Amint a vörös LED világít, a vezérlőegység egyidejűleg kommunikálja a hibát egy 
relével. Így a belső hibákat továbbítani lehet egy külső vagy magasabb szintű rendszer felé. A relé 
funkció "Nyílt hiba" [alapértelmezett] vagy "Zárt hiba"-ként konfigurálható. 
 

7.5.2. Gázmérő skálázása 

Funkció: 
A fűtési rendszer gázfogyasztásának mérésére van egy bemeneti funkció, amely számítja és 
összegyűjti a bemeneti jel emelkedési lépéseit. Ehhez a bemenethez a skálázási tényezőt kell 
beállítani annak érdekében, hogy a felhalmozott gázfogyasztást megfelelően számítsuk ki. 
 
Feltétel: 

� Digitális bemenetet kell beállítani a gázmérés funkcióhoz [chapter Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.]. 

� A gáz fűtőértékét ismerni kell 
� A gázmérő impulzus térfogat-növekedésének kéznél kell lennie. 

 
Számítási formula: 
 
Méretezés [kWh/impulzus] = fűtőérték [kWh/m³]   x   volumetrikus növekmény impulzusonként [m³ / 
impulzus] 
 
Példa: 
A gáz fűtőértéke 11 kWh/m³. A gázmérő egy pulzust ad ki köbméterenként. 
 

Sálázási tényező  = 11
���

��
	× 	1

��

	�
����
	=  11 kWh/impulzus 

 

7.5.3. Extra idő időtartama 

Lásd chapter 5.6.1. Ez a menü lehetővé teszi a fűtési időtartam hosszának beállítását. Az 
alapértelmezett érték 60 perc. 

7.5.4. Szervíz intervellum 

Ezzel a menüvel állíthatja be a szervizintervallum referenciaértékét. A szervíz számláló [fejezet 9.2 
] összegzi a vezérlő egység működési idejét és összehasonlítja azt a szervíz referenciával. Ha a 
számláló értéke nagyobb, mint a referencia, a narancsjelző LED folyamatosan világít. 
 

7.5.5. Hőmérséklet alapérték megjelenítése 

Beállíthatja, hogy kezdőképernyő megjelenítse-e a hőmérsékleti alapértéket 
 

7.5.6. Modbus slave cím 

 
Amikor a Vezérlő egységet egy épületautomatizálási rendszerhez csatlakoztatja, a 
Vezérlőegységnek egyedi Modbus-címmel kell rendelkeznie. Alapértelmezés szerint a 
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vezérlőegység Modbus slave címe automatikusan a CAN címkapcsolóból származik. Mivel a 
Modbus ugyanazon a buszon belül legfeljebb 64 slave-t tud felvenni, ez a korlátozás elkerülhető a 
Modbus slave cím kézi beállításával. 
 

auto A vezérlőegység Modbus slave címe automatikusan a CAN címkapcsolóból 
származik 

 A Modbus slave cím automatikusan beállítható 
Cím 0 = auto / 1 … 254 = statikus 

 

7.5.7. Hőmérsékleti alapérték időprogram KI 

Ez a beállítás a vezérlőegység minden zónájában megegyezik. A megfelelő zóna alapérték aktív 
az automatikus üzemmódokra, ha az összes hozzárendelt időprogram KI állapotban van 
 

7.5.8. Hőmérsékleti alapérték időprogram BE 

Ez a beállítás a vezérlőegység minden zónájában megegyezik. A megfelelő zóna alapérték aktív 
az automatikus üzemmódokra, ha a hozzárendelt időprogramok közül legalább egy be van 
kapcsolva. 
 

7.5.9. Vezérlő egység – alapértékek visszaállítása 

Ezzel az opcióval visszaállíthatja a kiválasztott vezérlő egység összes beállításának és 
paraméterének alapértelmezett értékét.  
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8. Paraméterek 

Az alábbi paraméterek mindegyike meghatározza a zárt hurkú zónavezérlő vagy a fűtőkészülékek 
meghatározott értékeit. A paraméter menüben, funkciók szerint következő alkategóriákba 
szerveződnek. 
 
Zóna 1, 2, 3, 4 
Az összes zóna alkategória azonos. 
 
RTS offset A mért helyiséghőmérsékletet az offset érték eltolja. 

Előfűtési idő Auto = [chapter 5.6.2] VAGY 
Állítson be fix előfűtési időt 

Felfűtési gradiens Kézi beállítás VAGY 
Automatikusan igazodó érték a bekapcsolás optimalizáló 
alapján [chapter 5.6.2] 

Kp Arányos együttható 

Tn Idő intergál 

Tv Idő derivált 
 
Minimum idők a világossugárzókhoz, sötétsugárzókhoz és hőlégbefúvókhoz 
Az összes zóna alkategória azonos 
 
Minimális futási idő Minimális időtartam, amíg a fűtőkészüléknek üzemelnie, 

mielőtt kikapcsolna. 

Minimális szünetidő t Minimális időtartam, mielőtt újraindulna a fűtés. 

Minimális teljes terhelési idő Minimális időtartam, amikor a bekapcsolás után a 
fűtőberendezésnek teljes terhelés mellett futnia kell. 

Ventilátor túlfutási idő  Minimális időtartam amíg a ventilátornak fűtőberendezés 
kikapcsolása után futnia kell. 

 
A megfelelő szimbólum az információs sávban aktív lesz amikor, a készülék fenti minimum idők 
szerint üzemel [chapter 5.3.3]. 
 
Fűtőkészülékek küszöbértékeinek változtatása 
Mindegyik egyfokozatú, kétfokozatú és modulációs fűtőkészülék különböző kapcsolási küszöbbel 
rendelkezik. A kapcsolgatás megakadályozásához és a hiszterézis opció alkalmazásához,  
különböző be- és kikapcsolási értékek tartoznak minden küszöbértékhez. 
Minden küszöbérték a zárt hurkú szabályozó kimenetéhez kapcsolódik, amely a központi 
hőmérsékletszabályozó komponens is egyben. Szakértői bejelentkezéskor az infobáron zárójelben 
jelenik meg az aktuális vezérlő kimeneti százaléka. 
 
� Fűtőkészülék BE/KI küszöbérték – minden típus 
“Küszöbérték BE” – fűtőkészülék bekapcsolva ha a vezérlő kimenet nagyobb mint a paraméter 
“Küszöbérték KI” – fűtőkészülék kikapcsolva, ha a vezérlő kimenet kisebb mint a paraméter 
 
Fontos: “Küszöbérték KI”  <  “Küszöbérték BE”! 
 
� Második fokozat küszöbérték – csak kétfokozatú készülékeknél 
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“Küszöb alacsony-magas” – a kimenet teljes terhelésre vált, ha a vezérlő kimenete nagyobb  
  mint a paraméter 
“Küszöb magas-alacsony” – a fűtőkészülék alacsony terhelésre vált, ha a vezérlő kimenete 
  kisebb mint a paraméter 
 
Fontos: “Küszöb magas-alacsony”  <  “Küszöb alacsony-magas”! 
 
 
� Modulációs küszöb – csak modulációs készülékeknél 
“Moduláció kezdeti értéke” – a fűtőberendezéshez tartozó teljesítményigény ezen értéken 
  kezdődik;  
  Modulációs kérelem a következőhöz: 
  A fűtés a "Moduláció kezdeti érték" tartományon belül van ... 
  100% 
  



 

 Revision: 1.0 Seite 28 von 39 

Figure 30: Modbus fűtés diagnosztika 

Figure 31: Részletes Modbus fűtés diagnosztika 

9. Karbantartás 

9.1. Modbus fűtés diagnosztika 

Az Áttekintés megmutatja az IC 4000 eszközöket, amelyek esetleg csatlakoznak a Modbushoz. 
 
Az egyes Modbus-címekre vonatkozó információk: 

• Zóna hozzárendelés Kettőskereszt a zóna számával együtt, középen 
• Aktuális állapot A zóna száma színes narancs, ha az IC 4000 hiba állapotban 

 van 
• A Modbus elérhetősége A bal felső sarokban található cím fekete, ha elérhető az IC 

 4000 
• A hibák teljes száma A bal alsó sarokban megjelenik az összes hibák száma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Egyszeri érintésre az IC 4000 belép a menübe és részletes információkat ad az aktuális állapotról 
és a hiba számlálóról 

 
 
 
Minden hiba számláló nullázása 
 
Jelenlegi állapot 
 
 
Bizonyos hibaszámlálók nullázása 
 
 
 
 

 
 

Hiba számlálók 
Minden egy vagy több értékű számlálós hiba megjelenik a listán, és külön-külön vagy teljesen 
újraindíthatók. 
Emellett az IC 4000-ből fel vannak sorolva csak olvasható értékek, mint a hőigény számláló és az 
IC 4000 10 pozíciós hibajelzései. Mivel ezek az értékek csak olvashatóak, nem állíthatók vissza. 

Cím IC4000 

Szabályzókör rend 

Hibaösszegző 
IC4000 

Aktuális státusz  
IC4000 
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9.2. Rendszer számlálók 

Ebben a menüben minden releváns rendszerszámláló látható. A számlálók külön-külön vagy 
teljesen leállíthatók. 
 
Az alábbi számlálók találhatók: 

• Visszaszámlálás a következő szervízig 
• A kiválasztott vezérlőegység teljes üzemideje [kummulált] 
• Energiafogyasztás - a gázmérő [digitális bemenet] impulzusából számolva 
• Üzembe helyezési számláló minden egyes zónához - számolja a zóna fűtésindító kérelmét 
• Az egyes zónák üzemideje [kummulált] 

 

9.3. Események 

Az eseménynapló menü az alábbi menükből adható meg: 
 

 Eseménynapló szimbólum 

 
Eseménynapló beírása: Megjelenített események 

Karbantartás menü A Vezérlő egység és a zónák összes eseménye 

Zóna részletek [csak szekértő szint] Csak a megfelelő zóna eseményei 

Előzmények [csak szakértői szint] Csak a megfelelő zóna és az előzmények 
időtartományának eseményei 

 
Minden esemény naplózási adatokkal és a forrás azonosítóval kerül naplózásra. Tehát minden 
esemény egyedileg hivatkozhat egy olyan hardverre vagy szoftverkomponensre, amely létrehozta 
az eseményt. Az eseménynapló az eseményeket mutatja dátum és időpont szerint rendezve. A 
hibaüzenetek narancsszínűek. 
Példák 

• 12.5.17 08:50:15 1:-:- Kéményseprő mód indul 
• Kéményseprő mód kezdődött 8:50:15 am May 12th én 2017-ben az 1-es vezérlőegységben. 

Since chimney mode operates for the whole Control unit only, there are just empty zone 
and heater identifiers shown. Mivel a kéményseprő módban működik az egész vezérlő 
egység, már csak az üres terület és a fűtés azonosítók láthatóak. 

• 12.5.17 08:08:19 1:4:- ZTS törés 
• Észlelve egy törött zóna hőmérséklet-érzékelő [ZTS] 8:08:19 am, May 12 -én, 2017-ben az 

1. vezérlőegység 4. zónájában. Since a temperature sensor operates for a single zone only 
there is no heater identifier shown. Mivel a hőmérséklet-érzékelő csak egy zóna esetében 
működik, így nincs fűtőkészülék azonosító. 

• 12.5.17 08:08:19 1:3:- ZTS törés 
• Észlelve egy törött zóna hőmérséklet-érzékelő [ZTS] 8:08:19 am, May 12 -én, 2017-ben az 

1. vezérlőegység 3. zónájában 
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Figure 32: Eseménynapló részlet 

 
Esemény forrása   x : x : x = Vezérlő egység  :  Zóna  :  IC4000 cím 
 

 
 
Eseménynapló egység 1  
8-14 bejegyzés a 107 bejegyzésből 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az eseménynapló frissítése 

 

10. Elűzmények 
Az előzmények egy grafikonon láthatóak, az azt követő adatokkal, egy nap vagy egy hét közötti 
átkapcsolható időintervallummal: 

� Sárga  külső hőmérséklet 
� Kék  szobahőmérséklet a kiválasztott zónában 
� Piros A kiválasztott zóna hőmérsékleti alapértéke 
� Zöld A kiválasztott zóna kimeneti teljesítménye 

 
Az eseménynaplóval kombinálva lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy felderítse a múltbeli 
rendszerhibákat. Amikor szakértõként jelentkeztünk be, az elõzménymenü megnyitható a zóna 
részletek menübõl, lásd az alábbi ábrát. 
 

 A kiválasztott zóna előzményei 

 
Ha meg kívánja adni a megjelenő grafikon kezdő dátumát, érintse meg a dátumot a felső 
állapotsorban. 
A naptár szimbólum megnyomásával az időtartomány nap és hét között váltakozik. Az időt előre és 
hátra a bal és a jobb oldali nyíllal mozgathatjuk 

 Időtartomány = nap  Időtartomány = hét 

 A lépésidő előre és hátra 
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Figure 34: History day view 

 

Figure 33: History week view 
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11. Felszerelés 
 

� Ügyeljen arra, hogy a SchwankControl vibráció és sokk nélkül szilárd helyre legyen 
felszerelve. 

�  Ellenőrizze, hogy a villamos csatlakozás szigorúan követi a kapcsolási rajzokat, 
hivatkozásként lásd fejezet 13 . Különös figyelmet kell fordítani a hálózati 
tápfeszültség csatlakoztatására, mivel az csak egyfázisú. 

� Helyezze a helyiséghőmérséklet-érzékelőt két fűtőkészülék sugárzási tartományába 
2,5 m-rel a talaj felett. 

� Abban az esetben, ha a SchwankControl nagyméretű épületekben vagy nagy 
hőmérsékleti gradiensű épületekben van felszerelve, akkor szükség lehet a 
szobahőmérséklet átlagolására négy belső hőmérséklet érzékelő alkalmazásával. 
Referenciaként lásd 13.5. 

 
 
 

 

Figure 35: Fúrási sablon 
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Az előzőből            ...       a következőhöz 

12. Bus kábelezés – CAN és Modbus 
Minden egyes csomópontnak egyedi címnek kell lennie a buszon. A címet a cím 
forgókapcsolóval lehet beállítani. 
 
Lineáris busz topológia 
Mind a CAN-bus, mind a Modbus esetében a busz topológiának egyetlen vonalnak kell 
lennie. A csonkokat el kell kerülni. 
 
Modbus: 

� Az IC 4000-enként mért maximális hosszúság 0,5 m. 
�  A csatlakoztatási referencia lásd fejezet Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.. 
 

CAN-Bus: 
� A csonkvonalak tiltottak. A CAN-busz lánckapcsolásáért van két port a 

vezérlőegységen, lásd Figure 36. 
� Bekötési példáért lásd chapter 13.1 : 

 

Fontos: Soha ne hagyjon egyetlen CAN 
portot sem összekötetlenül 

 

 

 

 

 

 

Ha a busz a vezérlőegységen végződik, akkor a fennmaradó csatlakozókat 120 ohmos 
záróellenállással kell felszerelni. Ellenkező esetben a vezeték a 2. porton a következő bus 
csomóponthoz csatlakozik. 
 
 
Bus lezárás 
A jelek sértetlenségéhez és a zaj elleni robusztussághoz a buszvezeték, a CAN-Bus és a 
Modbus mindkét végén 120 ohmos záróellenállás szükséges. 
 
Modbus: 

A Vezérlő egységet 120 Ohm-os záróellenállással előre konfigurálják, ezért a 
vezérlőegységet a buszvezeték végén kell elhelyezni. 
 

 
CAN-Bus: 

� A Kijelző egységet 120 Ohm-os záróellenállással előre konfigurálják, ezért a kijelző 
egységet a buszvezeték végén kell elhelyezni. 

� Ha két kijelzőegység van telepítve ugyanazon a buszon: Ekkor a kijelzőegységeket a 
busz két végén kell elhelyezni, és nincs szükség további záróellenállásra. 

  

Figure 36 CAN-Bus vezérlőegység 
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13. Kapcsolási rajzok 

13.1. SchwankControl kapcsolás – Áttekintés 
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13.2. Schéma – Modbus vezérelt IC 4000  
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13.3. Schéma – hagyományos automatikus tüzelő berendezés 
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13.4. Schéma – Schwank IC 4000 
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13.5. Szenzor kábelezés 

 

 
 


