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1.  Vispārāgi 

Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir aprakstīta SchwankControl apkures vadības vienība, tās 
konfigurācijas un izvēļņu lietošana. Turklāt ir paskaidroti visi ārējie savienojumi, proti, sensoru 
ieejas, savienojumi ar automātisko nostrādes iekārtu un ēkas vadības sistēmām. 
 
Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir ietverta informācija par:  

� Drošību 
� Tehniskajiem datiem 
� Sistēmas iestatīšanu 
� Lietošanu 
� Uzstādīšanu 
� Montāžu 
� Apkopi 
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2. Drošāba 

Padomi par drošību 

Zemāk sniegtā informācija par drošību nav izsmeļoša. Ja jums ir jautājumi, neskaidrība vai 
problēmas, lūdzu, sazinieties ar savu servisa partneri. 

Kvalificēts personāls 

SchwankControl sistēmu uzstādīt, iestatīt, kā arī veikt tās ekspluatācijas uzsākšanu un apkopi 
drīkst tikai kvalificēts personāls uz vietas. Stingri jāievēro nacionālie un uzņēmuma iekšējie 
drošības noteikumi. 
 

Dokumentācija 

Rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un tajā minētos dokumentus pirms SchwankControl sistēmas 
uzstādīšanas un lietošanas uzsākšanas. Nepareiza pārvietošana vai uzglabāšana var izraisīt 
kaitējumu cilvēkiem un īpašumam. Lietojiet sistēmu un tās komponentus tikai saskaņā ar 
norādītajiem tehniskajiem un apkārtējās vides apstākļiem.   
 

Prasības saistībā ar drošību 

� Regulāri pārbaudiet elektrisko aprīkojumu. 
� Strādājot ar elektrisko aprīkojumu, iekārtai vai sistēmai jābūt izslēgtai un atvienotai no 

elektrības. Nodrošiniet iekārtu vai sistēmu pret nejaušu restartēšanu. Galvenās elektrības 
padeves atslēgšana nenodrošina to, ka sistēma ir pilnībā atslēgta no elektrības.  

� Tikai Schwank servisa personāls ir pilnvarots veikt uzstādīšanu un mainīt funkcionālos 
parametrus. 

Paredzētais lietošanas veids 

SchwankControl kontrolieris ir paredzēts tikai lietošanai ar Schwank apkures sistēmām. Jebkāda 
lietošana, kas pārsniedz minētās specifikācijas, tiek uzskatīta par nepareizu. Schwank GmbH 
neuzņemas atbildību par tādējādi radīto kaitējumu. Lietotājs uzņemas visu risku, kas izriet no 
nepareizas lietošanas. 
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3. Tehniskās specifikācijas 

Veids Vērtība Mērv. 

Tīkla spriegums 230 V [1~, N, PE] V 

Maks. strāvas patēriņš 6.3 A 

Elektrības tīkla frekvence 50 / 60 Hz 

Aizsardzības klase IP 65  

Apkārtējās vides temperatūra 0...40 °C 

Maks. relatīvais mitrums 80 % 

Montāža montāža pie sienas  

CE atbilstība jā  

Istabas temperatūras sensors, RTS 
Schwank preces nr. 4065-2071 NTC 10 kΩ 

Āra temperatūras sensors, OTS 
Schwank preces nr. 4065-2081 NTC 10 kΩ 

Lietošana un datu rādīšana – skārienjutīgs 
ekrāns 

4.3 
480 x 272 

collas 
pikseļi 

Izmēri [G x P x D] 260 x 190 x 170 mm  

Svars 1.1 kg 
1. tabula: Tehniskās specifikācijas 

 

Tīkls un kopnes 

Uzstādot liela mēroga apkures sistēmas, ar CAN kopni var savienot līdz pat astoņām Vadības 
vienībām un divām ekrāna vienībām. Šādā sistēmā jebkuru vadības vienību var lietot neatkarīgi no 
jebkuras ekrāna vienības.   
Vadības vienībai ir divi RS485 porti. Viens ports ir paredzēts kā RS485 komandas ports lietošanai 
ar Schwank automātisko nostrādes iekārtu. Lai integrētu iekārtu ar ēkas automatizēšanas 
sistēmām, otrs ports ir paredzēts lietošanai kā RS485 sekotājs. 
Savienojot ekrāna vienību ar lokālo tīklu, LAN, iebūvētais tīmekļa pārlūks ļauj lietot 
SchwankControl no jebkura datora tīklā. 
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4. Komponenti 

Standarta SchwankControl apvieno vadības vienību, ekrāna vienību ar skārienjutīgu ekrānu un 
termināla bloku – tas viss vienā korpusā. 
 

 
1. att.:SchwankControl ar vadības vienību 

 
 

 
 
1. Tipa plāksnīte 
2. Galvenais slēdzis 
3. LED zaļš:  ieslēgts  
4. LED dzeltens:  vienmērīgi deg = nepieciešama apkope 

 mirgo = skursteņslauķa režīms 
5. LED sarkans:  kļūda 
6. Skārienjutīgais ekrāns 

2. att.: Ārējie komponenti 
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5. Lietotāja interfeiss un lietošana 

SchwankControl ir aprīkots ar skārienjutīgu ekrānu kā vienīgo lietotāja interfeisu. Pieskaroties 
atbilstošajiem simboliem ekrānā, lietotājs var caurskatīt izvēlnes. 

5.1. Dīkstāves un Mājas ekrāns 

Pēc SchwankControl ieslēgšanas parādās dīkstāves ekrāns – tas parādās arī pēc atslēgšanās. 
Pieskaroties skārienjutīgajam ekrānam, lietotājs atslēdz dīkstāves ekrānu un ieiet sistēmā kā 
lietotājs. 
SchwankControl automātiski atslēgsies, ja dīkstāve netiek pārtraukta uz noteiktu, noregulējamu 
laiku [5.4.1. nodaļa]. Lietotājs var manuāli atslēgties, turot Mājas pogu nospiestu ilgāk nekā 5 
sekundes. 
 

 
3. att.: Dīkstāves ekrāns 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sākumvietas poga 
2. Atlasītā zona 

3. Āra temperatūra 
4. Datums un laiks 
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5. Zonas pārskats  
6. Vadības vienības 

pārslēgšana uz iepriekšējo 
vai nākamo  

7. Vadības vienības tiešā 
atlase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

4. att: Mājas ekrāns 
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5.2. Lietotāja interfeiss ar izvēlnēm 

5.2.1. Cilnes 

Izvēlnes josla ļauj pārslēgties starp galvenajām izvēlnēm un atrodas ekrāna augšpusē.  

� Cilnes atveido teksts vai simboli izvēlnes joslā.  

� Aktīvā cilne ir atveidota izvēlnes joslā ar invertētām krāsām. 

5.2.2. Simboli 

 
Mājas ekrāns 

 
Lietotājs pieteicies 

 
Izvēlne iestatījumiem, konfigurācijai, apkopei, u.t.t. 

 
Skursteņslauķa režīms, nav aktīvs 

 
Skursteņslauķa režīms, aktīvs vismaz vienai Vadības vienībai 

 
Pāreja pa soļiem 
Mainīt vērtības  

 
Aizvērt izvēlni 
Atslēgt opciju 
Atcelt izmaiņas 

 

 
Aktivizēt opciju 

 
Apstiprināt izmaiņas 

 
Rediģēt vērtības 

 
Atiestatīt skaitītājus [ar drošības jautājumu] 

 

5.2.3. Iestatījumi 

Pastāv divu veidu iestatījumu izvēlnes: 
� Bez apstiprinājuma = Visas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties. Aizveriet izvēlni, nospiežot 

X simbolu augšējā labajā stūrī. 
� Nepieciešams apstiprinājums = Apstipriniet izmaiņas, nospiežot oranžo ķeksīti. Lai atceltu 

visas izmaiņas, nospiediet X simbolu augšējā kreisajā stūrī. Abas minētās darbības 
automātiski aizvērs izvēlni. 
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5. att.: Vadības vienību pārskats  

 

5.2.4. Vadības vienība 

Pie vienas CAN kopnes var būt pievienotas līdz pat astoņām vadības vienībām, kuras var pārvaldīt 
no vienas ekrāna vienības. Proti, visi veiktie iestatījumi stājas spēkā tikai atlasītajai vadības 

vienībai. 
 
 
Atlasītās vadības vienības 
identifikators  
 
 
Atlasītā vadības vienība [oranžs] 
 
 
Pieejamās vadības vienības kopnē  
[pelēkā krāsā = nav pieejama] 
 

 
 

 
 

 Atbilstošajai vadības vienībai ir vismaz viena kļūda. 

5.2.5. Kļūdas ekrāns 

Sarkanais LED korpusa priekšpusē darbojas kā uzkrājošs kļūdu indikators visām vadības 
vienībām, kas pievienotas kopnei. Visu kopnei pievienoto vadības vienību kļūdu statusu var 
pārbaudīt Vadības vienību pārskatā [5. att.]. Vadības vienības ar kļūdu ir atzīmētas ar oranžu 
izsaukuma zīmi. Atlasītajai vadības vienībai detalizēta kļūdu informācija ir pieejama kļūdu ekrānā, 
6. att. 

 
 

 
 
 
 
              !! vismaz viena kļūda 
              !++ īssavienojums 
              !— bojāts vads 
              Ok nav kļūdas  

 

6. att.: Kļūdu ekrāns 
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7. att.: Zonas dati 

 

5.3. Zonas dati 

Pieskaroties kādai no zonām mājas ekrānā, tiek atvērts zonas datu ekrāns. Šis ekrāns satur 
detalizētu informāciju par atlasīto zonu, proti, aktīvo iestatīto vērtību, faktisko temperatūru un 

faktisko mitrumu, darbības režīmu, 
zonas teksta identifikatoru un statusa 
karodziņus..  
 
 
 
 
Atlasītās zonas teksta identifikators  
 
Darbības režīma atlase [0] 
Redaktors temperatūras un mitruma 
iestatītajām vērtībām [5.3.2] 
 
 

 
 

 

 

5.3.1. Darbības režīmi 

 
Diena 

Zona pastāvīgi darbojas ar dienas 
temperatūru. 

 
Nakts 

Zona pastāvīgi darbojas ar nakts 
temperatūru. 

 
Brīvdienas 

Zona pastāvīgi darbojas ar brīvdienu 
temperatūru. 

 
Antifrīzs 

Zona pastāvīgi darbojas ar antifrīza 
temperatūru. 

 
Automātiski 

Zona darbojas automātiskā režīmā, ignorējot 
brīvdienu periodus. 

 Automātiski ar 
brīvdienām 
 

Zona darbojas automātiskā režīmā un ievēro 
brīvdienu periodus. 

 
 
Darbinot zonu kādā no automātiskajiem režīmiem, var būt nepieciešams nozīmēt vienu vai 
vairākas laika programmas. Lai nozīmētu laika programmas, pieskarieties zonai zem automātiskās 
režīma atlases. Informācija par laika programmu iestatīšanu un rediģēšanu ir atrodama 5.4.1. 
nodaļā. 
 
Brīvdienu periodi stājas spēkā tikai zonām, kas darbojas Automātiskajā režīmā ar brīvdienām. 
Informācija par laika programmu iestatīšanu un rediģēšanu ir atrodama 5.4.2. nodaļā.  
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8. att.: Temperatūras un mitruma iestatītās vērtības 

5.3.2. Temperatūras un mitruma iestatītās vērtības 

 
 

 
Atlasot pildspalvas simbolu, izvēlne 
pārmainās uz iestatīto vērtību 
rediģēšanas izvēlni, skat. 8. att. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ja mitruma iestatītā vērtība ir zemāka vai vienāda ar 99%, tad sildītāji attiecīgajā zonā turpina 
darboties, ja vien mitrums ir zemāks par iestatīto vērtību, neatkarīgi no zonas faktiskās 
temperatūras. Mitruma iestatītā vērtība 100% atslēdz mitruma vadību. 
 

5.3.3. Informācijas josla – statusa karodziņi 

Zemāk norādītie simboli sniedz detalizētu informāciju par zonas statusu. Neaktīvi simboli tiek rādīti 
pelēkā krāsā. Oranžas krāsas ikonas norāda stāvokļus, kurus nosaka ārējie apstākļi, atbilstoši 
digitālajiem ieejas datiem. 

1. simbols Uzsildīšanas optimizācija [5.6.2. nodaļa] 

P  Aktīvs tikai automātiskajos režīmos. Zona tiek iepriekš uzsildīta, lai 
pareizajā laikā sasniegtu dienas temperatūru. 

 

2. simbols Pašreiz aktīvā iestatītā vērtība [5.3.2. nodaļa] 

 
 Diena 

 
 Diena – to nosaka digitālie ieejas dati, tikai automātiskā režīmā 

 
VAI Nakts 

 
 Nakts – to nosaka digitālie ieejas dati, tikai automātiskā režīmā 
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VAI Antifrīzs 

 
OR Brīvdienas 

3. simbols Automātiskais režīms [11. nodaļa] 

 
 

Nav aktīvs – neviena no nozīmētajām laika programmām neatrodas 
ieslēgtā stāvoklī  
 

 
 

Aktīvs – vismaz viena no nozīmētajām laika programmām atrodas 
ieslēgtā stāvoklī 
 

4. simbols Papildu stundas apkure [5.6.1. nodaļa] 

 
 Aktīva papildu stundas apkure. 

5. simbols Mitrums [125.3.2. nodaļa] 

 
 Zonas mitruma vadība pieprasījusi sildītāja nostrādi. 

6. simbols Sildītāja minimālie laiki [8. nodaļa] 

-  Minimālā laika pieprasījums nav izraisījis nostrādi 

0 VAI Aktīvs minimālais pauzes laiks 

1 VAI Aktīvs minimālais ieslēgšanas laiks 

% VAI Aktīvs minimālais pilnas slodzes laiks 

7. simbols Sildītāja statuss [8. nodaļa] 

 
 IZSLĒGTS 

 
 Sildītājs IZSLĒGTS – to izraisa digitālie ieejas dati 

 
VAI Daļēja slodze 

 
VAI Pilna slodze 

 
 Sildītājs IESLĒGTS -  to izraisa digitālie ieejas dati 

8. simbols Papildu informācija 7. simbolam 

0  Sildītāja pieprasījums ir IZSLĒGTS 



 

 Revision: 1.0 Seite 14 von 42 

9. att.: Laiku izvēlne 

50%...  Sildītāja pieprasījums ir pie daļējas slodzes vai augstāks 

100%  Sildītāja pieprasījums ir pie pilnas slodzes 

   

9. simbols Ventilatora statuss 

 
 Ventilators ir ieslēgts 

10. simbols Kļūdas indikators 

 
 Zonai ir kļūda 

 

5.4. Laiku izvēlne 

Visi ar laiku saistītie iestatījumi ir pieejami laiku izvēlnē [5.1. nodaļa].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.4.1. Laika programma 

Ir pieejamas 4 laika programmas, kuras var iespējot vai atslēgt neatkarīgi vienu no otras. Katra 
laika programma sastāv no 4 ieslēgšanas laikiem. Arī katru no ieslēgšanas laikiem var neatkarīgi 
iespējot vai atslēgt.  
Katrai zonai var būt neviena, viena vai vairākas laika programmas, kuru konfigurāciju veic zonas 
datu izvēlnē [5.3. nodaļa].  
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10. att.: Laika programma 

12. att.: Iestatītā laika diapazons ieslēgšanas laikam 

 

 

 

 

 

Ja kādai no norādītajām laika 
programmām ir aktīvs Ieslēgšanas laiks, tiek ieslēgta temperatūras iestatītā vērtība šai zonai – 
parasti pārejot no nakts temperatūras – samazinātas temperatūras – uz dienas temperatūras 
iestatīto vērtību. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1. Brīvdienas 

Brīvdienas sastāv no maks. 6 periodiem, katru no tiem var neatkarīgi iespējot vai atslēgt. Ja 
pašreizējais datums iekrīt vienā vai vairākos brīvdienu periodos, visas zonas, kas darbojas 
automātiskā režīmā ar brīvdienām pārslēgsies uz brīvdienu temperatūras iestatīto vērtību. 
 

11. att.: Laika programma ar četriem ieslēgšanas laikiem 
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17. att.: Laika zonas iestatījumi 

 

 
 

5.4.2. Datums un laiks 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Automātiski atjaunināt datu un laiku, izmantojot tīklu 

  

5.4.3. Laika zona 

 
 

 

Automātisks vasaras/ziemas laiks  

 

 
 
 
 
 
 

14. att.: Iespējot brīvdienu periodus 

 

15. att.: Dauma iestatījumi 

 

16. att.:Laika iestatījumi 

13. att.: Noregulēt brīvdienu periodus 
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Figure 1: Settings menu 

5.5. Iestatījumi 

Pieejami no Mājas ekrāna [5.1. nodaļa]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.1. Tоkla iestatоjumi 
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Figure 19: Network settings 

 

 
 
 
Atlasiet DHCP vai statisku 
IP 
 
 
 
 
 
 

5.5.2. Mainоt PIN 

 

20. att.: Mainīt PIN 

 

 
 
 
 
Lai mainītu PIN: 

(1) Ievadiet pašreizējo 
PIN � 

(2) Ievadiet jauno PIN  
� 

(3) Apstipriniet jauno 
PIN 

5.5.3. Valoda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. att.: Atlasīt valodu 
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4. att.: Informācijas ekrāns 

5.5.4. Ekrвna iestatоjumi 

 

223. att.: Ekrāna iestatījumi 

 

 
Pēc noteikta, 
noregulējama laika, kurā 
lietotājs neveic darbības, 
ekrāns automātiski 
pārslēdzas uz dīkstāves 
ekrānu. 
 
Ja tiek atslēgts 
pieslēgšanās ekrāns, 
netiks pieprasīts PIN, lai 
ieietu sistēmā kā lietotājs. 
 

5.5.5. Informācijas ekrāns 

Informācijas ekrānā tiek sniegta informācija par sērijas numuru un programmatūras versiju gan 
ekrāna vienībai, gan atlasītajai vadības vienībai. Tiek sniegta informācija, kas saistīta ar tīklu -
savienojuma statuss un pašreizējais IP.   
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5.6. Īpašas funkcijas 

5.6.1. Apkures laika pagarināšana 

Funkcija: 
Atbilstošā zona pārslēdzas uz dienas temperatūras iestatīto vērtību uz noteiktu, noregulējamu laika 
periodu. Pēc noklusējuma tas ir 60 minūtes. 
 
Priekšnosacījumi: 
Jābūt montētai spiedpogai atbilstošajai zonai.  
 
Īstenošana: 
Turiet nospiestu papildlaika spiedpogu vismaz 3 sekundes, lai aktivizētu apkures laika 
pagarinājumu neatkarīgi no pašreizējā darbības režīma. Laiku apkures laika pagarinājumam var 
noregulēt tikai eksperta līmenī iestatījumu izvēlnē. Apkures laika pagarinājumu var aktivizēt tikai no 
normālā darbības režīma. Atkārtota spiedpogas nospiešana neizraisīs nekādu darbību. Ja apkures 
laika pagarinājums ir aktīvs, tas tiek norādīts informācijas joslā [5.3.3. nodaļa]. 
 
Ja spiedpoga tiek nospiesta nepārtraukti, tiks izraisīta temperatūras sensora kļūda. 
  

5.6.2. Ieslēgšanas optimizētājs 

Funkcija: 
Kad laika programma sasniedz Ieslēgšanas laiku, zonai ir paredzēts jau sasniegt dienas iestatītās 
vērtības temperatūru. 
 
Priekšnosacījumi: 

� Jābūt montētam āra temperatūras sensoram. 
� Ieslēgšanas optimizētāja funkcija ir iestatīta uz automātisko režīmu [eksperta līmeņa 

iestatījums]. 
� Zonai jādarbojas vienā no diviem automātiskajiem režīmiem. 

 
Īstenošana: 
Ieslēgšanas optimizētājs darbojas automātiski un neatkarīgi katrai zonai. Nepieciešamais 
iepriekšējās uzsildīšanas laiks tiek aprēķināts, balstoties uz nepārtrauktu pielāgošanās procesu, 
kas izmanto āra temperatūru un ēkas uzsildīšanas īpašības. Ja iepriekšējā uzsildīšana ir aktīva, 
tas tiek norādīts informācijas joslā [5.3.3. nodaļa]. 
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5. att.: Skursteņslauķa režīms 

 

6. Skursteāslauāa režāms 

Darbojoties skursteņslauķa režīmā, visām konfigurētajām atbilstošās vadības vienības zonām tiek 
pieprasīta darbība pie pilnas slodzes. Tas ir saistīts ar emisiju mērījumu prasībām, kuras īsteno 
skursteņslauķis. Skursteņslauķa režīma izvēlne vienmēr ir pieejama izvēlnes joslā un to var 
aktivizēt bez lietotāja pieteikšanās [5.2.2. nodaļa]. 
 
Procedūra: 

� Pieskaroties vadības vienībai skursteņslauķa režīma izvēlnē, tiek aktivizēts skursteņslauķa 
režīms attiecīgajai vadības vienībai 

� Atkārtota pieskāršanās vadības vienībai deaktivizē skursteņslauķa režīmu. 
 
Pēc noteikta, noregulējama laika perioda skursteņslauķa režīms automātiski izslēdzas un 
atbilstošās zonas pārslēdzas atpakaļ uz normālo režīmu. Ja skursteņslauķa režīms ir aktīvs, to 
norāda krāsains kāpņu simbols izvēlnes joslā un krāsaina vadības vienība skursteņslauķa režīma 
izvēlnē, kas norāda arī atlikušo laiku. 
 

 
 
 

Laika diapazons: 1-180 Min. 
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7. Konfigurācija 

Pirms lietošanas uzsākšanas SchwankControl nepieciešams veikt konfigurāciju atbilstoši 
montētajai apkures sistēmai. Šos iestatījumus aizsargā 5 ciparu kods. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja lietotājs ir pieteicies sistēmā kā eksperts, Mājas poga ir attēlota oranžā krāsā un tās iekšpusē 
redzams burts “E”. Lai izietu no eksperta līmeņa, turiet nospiestu mājas pogu.  
 

7.1. Sildītāja veida konfigurācija 

Pirmais solis SchwankControl iestatīšanai ir zonas iespējošana, iestatot sildītāja veidu. Lai atslēgtu 
zonu, vienkārši atlasiet “Nav konfigurēts”, nenorādot specifisku sildītāja veidu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ieejot sildītāja veida izvēlnē, tiek parādīts saraksts ar specifiskiem sildītāju veidiem. Pašreizējais 
atlasītais veids ir iekrāsots. 
 

 

6. att.: Konfigurācijas izvēlne 

 

26. att.: Sildītāja veida konfigurācija 
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Zemāk norādīti iespējamie varianti: 
� Zona deaktivizēta 
� Gaismas starotājs, 1 pakāpe 
� Gaismas starotājs, 2 pakāpes 
� Modulējošs gaismas starotājs 
� Infrasarkanais starotājs, 1 pakāpe 
� Infrasarkanais starotājs, 2 pakāpes 
� Modulējošs infrasarkanais starotājs 
� Siltā gaisa ģenerators 
� Hibrīda sistēma [tikai vadības sistēma 4] 

7.2. Releja funkciju konfigurācija 

Nākamais solis ir funkcijas nozīmēšana katram izvades relejam. Releji, kas pašreiz ir ieslēgti, ir 
iekrāsoti. Lai atlasītu funkciju, nospiediet funkcijas simbolu, kas atrodas blakus relejam, un atlasiet 
funkciju no saraksta. Katram relejam var nozīmēt nevienu, vienu vai vairākas zonas. Dažām 
funkcijām ir fiksētas nozīmētās zonas un tās nevar rediģēt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funkcija Simbols Funkcijas apraksts 

Pastāvīgi izslēgts 
 

Pastāvīgi izslēgt releju. 

Pastāvīgi ieslēgts 
 

Pastāvīgi ieslēgt releju. 

Sildītājs 
ieslēgts/izslēgts  

Releju ieslēdz nozīmētā zonas vadība, ja ir aktīvs 
sildīšanas pieprasījums. 

Sildītāja soļi  
Relejs tiek ieslēgts pilnas slodzes pieprasījumiem, ja zona 
ir ar 2 pakāpju sildītāju un attiecīgi izvada modulācijas 
vērtības laika kodu modulācijas sildītājiem. 

Ventilators 
ieslēgts/izslēgts  

Relejs ieslēdzas, ja nozīmētās zonas sildītāji ir aktīvi un 
izslēdzas pēc noteikta, noregulējama laika. 

 
Svarīgi: Divu pakāpju un modulējošiem sildītājiem nepieciešama divu releju izvade. 

7. att.: Releja funkciju konfigurācija 
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Piemērs: 
Vispirms 1. zona tiek konfigurēts kā “Gaismas starotājs, 2 pakāpes” [7.1. nodaļa]. Tad pirmais 
relejs tiek iestatīts uz “Sildītājs ieslēgts/izslēgts” funkciju un otrs relejs tiek iestatīts uz “Sildītāja 
soļi” funkciju. Abi sildītāji tiek nozīmēti 1. zonai. Līdz ar to releja izvades savienojumi ir jāsavieno ar 
atbilstošajiem sildītājiem. Abi releji tādā veidā kontrolē sildītājus 1. zonai. 
 

7.3. Ieejas funkcijas konfigurācija 

Pēdējais solis SchwankControl konfigurēšanai ir ieejas funkciju nozīmēšana, ja nepieciešams. 
Līdzīgi releja funkciju konfigurēšanai, ieejas funkciju katrai no sešām digitālajām ieejām atlasa no 
saraksta tipa izvēlnes. Pašreiz atlasītais variants ir iekrāsots. Katrai ieejai var nozīmēt nevienu, 
vienu vai vairākas zonas. Dažām funkcijām ir fiksētas nozīmētās zonas un tās nevar rediģēt. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zemāk sarakstā parādīti iespējamie atlases varianti: 
 

Funkcija Simbols Funkcijas apraksts 

Nav  Ieeja ir atspējota 

Iespējot relejus 

 Ja atlasītās zonas 1 līdz 4 tiek automātiski nozīmētas ieejai. 
Ieejai jābūt loģiskam augstam līmenim, lai atbrīvotu releju 
izejas normāla režīma darbībai. Ja ieejai ir loģisks zems 
līmenis, visi releji tiek atslēgti. 

Piespiest sildītāju 
izslēgties 

 Nozīmēto zonu sildītājiem tiek piespiests izslēgties. 

Piespiest sildītāju 
ieslēgties 

 Nozīmēto zonu sildītājiem tiek piespiests ieslēgties pie pilnas 
slodzes. 

Piespiest 
darboties dienas 
režīmā 

 Ja zona ir iestatīta uz vienu no automātiskajiem režīmiem, šīs 
zonas darbības režīms tiek iestatīts uz dienas režīmu. 

 

8. att.: Ieejas funkciju konfigurācija 
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29. att.: Modbus sildītāja nozīmēšana  

 
Piespiest 
darboties nakts 
režīmā 

 Ja zona ir iestatīta uz vienu no automātiskajiem režīmiem, šīs 
zonas darbības režīms tiek iestatīts uz nakts režīmu. 

Piespiest 
darboties 
brīvdienu režīmā 

 Ja zona ir iestatīta uz vienu no automātiskajiem režīmiem, šīs 
zonas darbības režīms tiek iestatīts uz brīvdienu režīmu. 

Piespiest 
darboties sala 
režīmā 

 Ja zona ir iestatīta uz vienu no automātiskajiem režīmiem, šīs 
zonas darbības režīms tiek iestatīts uz sala režīmu. 

Gāzes skaitītājs   Nevar nozīmēt zonu. Funkcijas apraksts atrodams 7.5.2. 
nodaļā. 

Ārēja kļūda 
 Ārējās kļūdas, kas pārslēdz ieeju uz loģisko augsto līmeni, tiks 

uzskatītas par iekšējām kļūdām. Kļūdu norāda sarkans LED un 
tā ģenerē ierakstu notikumu žurnālā. 

Ūdens skaitītājs 
[hibrīda] 

 Nevar nozīmēt zonu. Tā ir īpaša funkcija hibrīda 
sistēmām.7.5.2 

 
Ja viena un tā pati zona tiek nozīmēta pretējām funkcijām, prioritāte tiek dota aktivizējošai funkcijai. 
 

7.4. Modbus sildītāja nozīmēšana IC 4000 

Tā kā automātiskām nostrādes iekārtām,  vai IC 4000, ir unikāla kopnes adrese, tomēr tās visas ir 
pievienotas pie viena un tā paša Modbus, katra adrese ir jānozīmē pareizai zonai. 
13. nodaļā ir aprakstītas atšķirības starp parasto vadojumu un kopnes vadojumu. 
 
Procedūra: 

� Atlasiet visas IC 4000 adreses, kuras jānozīmē vienai un tai pašai zonai 
� Nozīmējiet visas atlasītās adreses, pieskaroties atbilstošajam zonas numuram. 
� Skatiet nozīmēto zonas numuru katrai IC 4000 adresei. 

 
 
 
Zonas numurs nozīmēšanai. 
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7.5. Speciālas funkcijas [Eksperta līmenis] 

7.5.1. Ārējā iespējošana 

Ja iedegas sarkanais LED indikators pie ekrāna vienības, tas nozīmē, ka vienai vai vairākām no 
pievienotajām vadības vienībām ir konstatēta kļūda. Sinhroni ar sarkano LED tiek ieslēgts vai 
attiecīgi izslēgts kļūdas relejs. Tādā veidā iekšējās kļūdas var norādīt ārējai vai augstāka līmeņa 
sistēmai. Releja funkciju var konfigurēt uz “Atvērt kļūdas gadījumā” [pēc noklusējuma] vai “Aizvērt 
kļūdas gadījumā”. 
 

7.5.2. Gāzes skaitītāja mērogošana 

Funkcija: 
Lai skaitītu apkures sistēmas gāzes patēriņu, ir pieejama ieejas funkcija, kas skaita un uzkrāj 
ieejas signāla kāpjošās šķautnes. Šai ieejai jānosaka mērogošanas faktors, lai pareizi aprēķinātu 
uzkrāto gāzes patēriņu. 
 
Priekšnosacījumi: 

� Gāzes skaitīšanas funkcijai ir jāiestata digitālā ieeja [7.3. nodaļa]. 
� Jābūt pieejamai gāzes apkures vērtībai. 
� Jābūt pieejamai gāzes skaitītāja pulsa tilpuma pieauguma vērtībai. 

 
Aprēķina formula: 
 
Mērogošana [kWh/pulss] = apkures vērtība [kWh/m³]   x   tilpuma pieaugums pulsam [m³/pulss] 
 
 
Piemērs: 
Gāzei ir apkures vērtība 11 kWh/m³. Gāzes skaitītājs izdala vienu pulsu uz kubikmetru. 
 

Mērogošanas faktors  = =  11 kWh/pulss 
 

7.5.3. Papildu stundas ilgums 

Skat. 5.6.1. nodaļu. Šajā izvēlnē var iestatīt apkures laika pagarinājuma ilgumu. Noklusējuma 
vērtība ir 60 minūtes. 
 

7.5.4. Apkopes intervāls 

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu apkopes intervāla atsauces vērtību. Apkopes sistēmas skaitītājs 
[9.2. nodaļa] uzkrāj Vadības vienības lietošanas laiku un salīdzina skaitītāja vērtību ar atsauci. Kad 
skaitītāja vērtība ir lielāka par atsauces vērtību, oranžais LED indikators pastāvīgi deg. 
 

7.5.5. Rādīt iestatīto temperatūras vērtību 

Ieslēgt vai izslēgt temperatūras iestatītās vērtības rādīšanu Mājas ekrānā. 
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7.5.6. Modbus sekotāja adrese 

Savienojot Vadības vienību ar ēkas automatizēšanas sistēmu, vadības vienībai ir jābūt unikālai 
Modbus adresei. Pēc noklusējuma Vadības vienības Modbus sekotāja adresi atvasina no CAN 
adreses slēdža automātiskā veidā. Tā kā Modbus var uz vienas kopnes būt 64 sekotāji, no šī 
ierobežojuma var izvairīties, iestatot Modbus sekotāja adresi manuāli.    
 

auto 
Modbus sekotāja adrese vadības vienībai tiek atvasināta no CAN adreses 
slēdža automātiskā veidā 

 Modbus sekotāja adresi var iestatīt automātiski 
Adrese 0 = auto / 1 … 254 = statiska 

 

7.5.7. Temperatūras iestatītās vērtības laika programma Izslēgta 

Šis iestatījums ir vienāds visām zonām vadības vienībai. Atlasītā iestatītā vērtība atbilstošajai 
zonai ir aktīva automātiskajiem režīmiem tikai tad, ja visas nozīmētās laika programmas ir Izslēgtā 
stāvoklī. 
 

7.5.8. Temperatūras iestatītās vērtības laika programma Ieslēgta 

Šis iestatījums ir vienāds visām zonām vadības vienībai. Atlasītā iestatītā vērtība atbilstošajai 
zonai ir aktīva automātiskajiem režīmiem tikai tad, ja vismaz viena nozīmētā laika programma ir 
Ieslēgtā stāvoklī. 
 

7.5.9. Vadības vienība – Atjaunot noklusējuma vērtības 

Izmantojiet šo opciju, lai atjaunot noklusējuma vērtības visiem iestatījumiem un parametriem 
atlasītajai Vadības vienībai. 
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8. Parametri 

Visi zemāk norādītie parametri definē specifiskas vērtības slēgtās ķēdes zonas vadībai vai sildītāju 
veidiem. Tie parametru izvēlnē ir sašķiroti apakškategorijās, atbilstoši funkcionālajai izcelsmei. 
 
Zona 1, 2, 3, 4 
Visas zonas apakškategorijas ir izveidotas identiski. 
  
RTS nobīde Izmērītā istabas temperatūra tiek pārmainīta par nobīdes 

vērtību. 

Iepriekšējās sildīšanas laiks Auto = [5.6.2. nodaļa] VAI 
Iestatīt fiksētu iepriekšējās sildīšanas laiku 

Uzsildīšanas gradients Manuāls iestatījums VAI 
Automātiski pielāgota vērtība, kas iegūta no ieslēgšanas 
optimizētāja [5.6.2. nodaļa] 

Kp Proporcionālais koeficients 

Tn Integrāļa laiks 

Tv Atvasinājuma laiks 
 
Minimālie laiki gaismas, cauruļu un siltā gaisa sildītājiem 
Visas zonas apakškategorijas ir izveidotas identiski. 
 
Minimālais darbības laiks Minimālais laiks, kāds sildītājam ir jādarbojas, pirms tas 

izslēdzas. 

Minimālais pauzes laiks t Minimālais laiks, kāds sildītājam jābūt izslēgtam pirms 
restartēšanas.. 

Minimālais laiks pilnā slodzē Minimālais laiks, kāds sildītājam ir jādarbojas pilnā slodzē 
pirms ieslēgšanas. 

Papildu darbības laiks 
ventilatoram 

Minimālais laiks, kāds jādarbojas ventilatoram pēc sildītāja 
izslēgšanas. 

 
Atbilstošais simbols informācijas joslā aktivizējas, kad kāds no minētajiem laikiem tiek aktivizēts 
[5.3.3. nodaļa]. 
 
Pārslēgšanas sliekšņa vērtības sildītājiem 
Katram no sildītāju veidiem – vienas pakāpes, divu pakāpju un modulējošiem – ir dažādas 
pārslēgšanas sliekšņa vērtības. Lai novērstu nevajadzīgu pārslēgšanu un īstenoti histerēzi, katrai 
sliekšņa vērtībai ir pieejami dažādi ieslēgšanas un izslēgšanas sliekšņa parametri.  
Visas sliekšņa vērtības ir saistītas ar slēgtās ķēdes kontroliera izvadi, kas ir centrālais 
temperatūras vadības komponents. Ja lietotājs ir iegājis sistēmā kā eksperts, pašreizējā kontroliera 
izvades procentuālā vērtība tiek rādīta informācijas joslā iekavās. 
 
� Sildītāja ieslēgšanas/izslēgšanas sliekšņa vērtība – visi sildītāju veidi 
“Sliekšņa vērtība ieslēgšanai” – sildītājs tiek ieslēgts, ja kontroliera izvade ir lielāka par parametru  
“Sliekšņa vērtība izslēgšanai” – sildītājs tiek izslēgts, ja kontroliera izvade ir mazāka par parametru 
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Svarīgi: “Sliekšņa vērtība izslēgšanai”  <  “Sliekšņa vērtība ieslēgšanai”! 
 
� Otrās pakāpes sliekšņa vērtības – tikai divu pakāpju sildītājiem 
“Sliekšņa vērtība zems-augsts” – izvade tiek pārslēgta uz pilnu slodzi, ja kontroliera 
izvade ir lielāka par parametru  
“Sliekšņa vērtība augsts-zems” – sildītājs tiek pārslēgts uz zemas jaudas pakāpi, ja 
kontroliera izvade ir zemāka par parametru  
 
Svarīgi: “Sliekšņa vērtība augsts-zems”  <  “Sliekšņa vērtība zems-augsts”! 
 
 
� Modulējošā sliekšņa vērtība – tikai modulējošam sildītājam 
“Sākuma vērtība modulācijai” – jaudas pieprasījums sildītājam sākas pie šīs vērtības; 
modulācijas pieprasījums sildītājam ir diapazonā “Sākuma vērtība modulācijai 
” … 100% 
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30. att.: Diagnostika Modbus sildītājam 

9. att.: Detalizēta informācija par Modbus sildītāja diagnostiku 

 

9. Apkope 

9.1. Diagnostika Modbus sildītājam 

Pārskatā parādītas visas IC 4000 iekārtas, kuras var savienot ar Modbus. 
 
Informācija ir dota katrai Modbus adresei pie: 

• Zonas nozīmēšanas Atsauces tags ar zonas nr. centrālā 
pozīcijā 

• Pašreizējais statuss Zonas nr. ir oranžā krāsā, ja IC 4000 ir 
kļūdas stāvoklī 

• Modbus pieejamība Adrese augšējā kreisajā stūrī ir melna, 
ja IC 4000 ir pieejams 

• Kopējais kļūdu skaits Kļūdu skaits [apkopots] tiek rādīts 
apakšējā kreisajā stūrī 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pieskaroties pie viena IC 4000, tiek parādīta izvēlne un detalizēta informācija par attiecīgā IC 4000 
pašreizējo statusu un kļūdu skaitītājiem. 

 
 
 
Atiestatīt visus kļūdu skaitītājus 
 
Pašreizējais statuss 
 
 
Atiestatīt specifiskus kļūdu skaitītājus 
 
 
 
 

 
 

Kļūdu skaitītāji 

Adrese 
IC4000 

Vadības ķēdes klasif. 

Visu IC4000 kļūdu 
kopsumma 

IC4000 pašr. 
statuss 
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Visas kļūdas, kuru skaitītāja vērtība ir viens vai vairāk, tiks parādītas sarakstā un var tikt 
atiestatītas atsevišķi vai visas kopā. 
 
Turklāt sarakstā tiek rādītas tikai nolasāmās vērtības no IC 4000, proti, siltuma pieprasījuma 
skaitītājs un IC 4000 10 pozīciju kļūdu žurnāls. Tā kā šīs vērtības ir tikai nolasāmas, tās nevar 
atiestatīt.   



 

 Revision: 1.0 Seite 32 von 42 

9.2. Sistēmas skaitītāji 

Šajā izvēlnē tiek rādīti visi atbilstošie sistēmas skaitītāji. Skaitītājus var atiestatīt atsevišķi vai visus 
kopā. 
 
Tiek rādīti šādi skaitītāji: 

• Atlikušais laiks līdz nākamai apkopei 
• Atlasītās vadības vienības kopējas darbības laiks 
• Enerģijas patēriņš – aprēķināts uz gāzes skaitītāja [digitālā ieeja] pulsu bāzes 
• Sākuma skaitītājs katrai zonai – skaita sildītāja iedarbināšanas pieprasījumus zonai 
• Katras zonas kopējas darbības laiks 

9.3. Notikumi 

Notikumu žurnāla izvēlnē var iekļūt no dažādām izvēlnēm, kas uzskaitītas zemāk. 
 

 
Notikumu žurnāla simbols 

 
Ieejot notikumu žurnālā no: Parādītie notikumi 

Apkopes izvēlnes Visi notikumi vadības vienībai un zonām 

Zonas dati [tikai eksperta līmenis] Tikai atbilstošās zonas notikumi 

Vēsture [tikai eksperta līmenis] Tikai atbilstošās zonas un vēstures laika diapazona 
notikumi  

 
Visi notikumi tiek reģistrēti žurnālā ar laika zīmoga informāciju un avota identifikatoru. Līdz ar to 
katru notikumu var unikāli sasaistīt ar aparatūras vai programmatūras komponentu, kas ir ģenerējis 
notikumu.  Notikumu žurnālā notikumi tiek rādīti pēc to datuma un laika. Kļūdu notikumi ir iekrāsoti 
oranžā krāsā. 
 
Piemēri: 

• 12.5.17 08:50:15 1:-:- Skursteņslauķa režīma sākums 

• Skursteņslauķa režīms sākts plkst. 08:50:15 2017. gada 12. maijā 1. vadības 
vienībai. Tā kā skursteņslauķa režīms darbojas tikai attiecībā uz visu vadības vienību, tiek 
rādīts tikai tukšs zonas un sildītāja identifikators. 

• 12.5.17 08:08:19 1:4:- ZTS salūzis 

• Noteikts salūzis zonas temperatūras sensors [ZTS] plkst. 8:08:19 2017. gada 
12. maijā 1. vadības vienībai un 4. zonai. Tā kā temperatūras sensors darbojas atsevišķai 
zonai, nav norādīts sildītāja identifikators.. 

• 12.5.17 08:08:19 1:3:- ZTS salūzis 

• Noteikts salūzis zonas temperatūras sensors [ZTS] plkst. 8:08:19 2017. gada 
12. maijā 1. vadības vienībai un 3. zonai. 
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32.att.: Notikumu žurnāla fragments 

Notikuma avots   x : x : x = Vadības vienība  :  Zona  :  IC4000 adrese 
 

 
 
Notikumu žurnāla vienība 1 
Ieraksts 8-14 no kopā 107 ierakstiem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atjaunināt skatu notikumu žurnālam. 

 

10. Vāsture 

Vēsturē parādīts grafiks ar šādiem datiem vienai dienai vai vienai nedēļai (iespējams pārslēgt laika 
diapazonu): 

� dzeltens āra temperatūra 
� zils istabas temperatūra atlasītajai zonai 
� sarkans atlasītās zonas iestatītā temperatūras vērtība 
� zaļš atlasītās zonas jaudas izvade 

 
Kombinācijā ar notikumu žurnālu lietotājs var sīki izmeklēt sistēmas kļūmes. Ieejot sistēmā kā 
ekspertam, vēstures izvēlni var atvērt no zonas datu izvēlnes, skat. attēlu zemāk. 
 

 
Atlasītās zonas vēsture 

 
Lai iestatītu specifisku sākuma datumu attiecīgajai līknei, pieskarieties datumam augšējā statusa 
joslā. 
Kalendāra simbola nospiešana pārslēdz laika diapazonu no dienas uz nedēļu. Pāreja laikā uz 
priekšu un atpakaļ tiek veikta ar kreiso un labo bultiņu. 
 

 
Laika diapazons = diena 

 
Laika diapazons = nedēļa 

 
Pāreja laikā uz priekšu un atpakaļ 
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Die  
 
 
 

 

F

34.att: Dienas vēstures pārskats 

F

33.att. Nedēļas vēstures pārskats 
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11. Montāža 

 
� Pārliecinieties, ka SchwankControl ir montēts stabilā vietā bez vibrācijām un 

triecieniem. 
� Pārliecinieties, ka elektriskais savienojums stingri atbilst vadojuma diagrammām, 

skatiet 13. nodaļu. Pievērsiet īpašu uzmanību barošanas tīkla pieslēgšanai, jo tas ir 
nodrošināts tikai ar vienas fāzes drošinātāju. 

� Montējiet istabas temperatūras sensoru divu sildītāju radiācijas diapazonā 2,5 m 
augstumā virs zemes. 

� Ja SchwankControl tiek montēts ļoti lielās zālēs vai zālēs ar ievērojamu temperatūras 
gradientu, var būt nepieciešams iegūt vidējo telpas temperatūru, izmantojot četras 
istabas temperatūras. Skatiet 13.5. nodaļu. 

 
 
 

 

35. att.: Urbšanas šablons 
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No iepriekšējā       ...       uz nākamo 

 

12. Kopnes vadojums – CAN un Modbus 

Katram mezglam pie kopnes jābūt unikālai adresei. Adrese tiek iestatīta ar rotējošo adreses 
slēdzi. 
 
Lineāra kopnes topoloģija 
Gan CAN kopnei, gan Modbus, kopnes topoloģijai jābūt vienkāršai, lineārai līnijai. Jāizvairās 
no atzarojumiem. 
 
Modbus: 

� Maksimālais atzarojuma garums IC 4000 ir 0,5 m. 
� Vadojumam skatiet 13. nodaļu. 

 
CAN kopne: 

� Atzarojumu līnijas ir aizliegtas. Lai īstenotu ziedlapķēžu CAN kopni, ir pieejami divi 
porti katrai vadības vienībai, skat. 10. att. 

� Vadojuma piemērs dots 13.1. nodaļā: 
 

SVARĪGI: Neatstājiet CAN portus nesavienotus!  
 

 

 

 

 

 

Ja kopne beidzas pie vadības vienības, atlikušie porti ir jāaprīko ar slodzes  pretestību 
120 Ohm. Pretējā gadījumā vads pie 2. porta savienojas ar nākamo kopnes mezglu. 
 
 
Kopnes slodzes pretestība 
Lai saglabātu signāla integritāti un robustumu pret troksni abos kopnes līnijas galos, CAN 
kopnei un Modbus, ir nepieciešams 120 Ohm slodzes pretestība. 
 
Modbus: 

� Vadības vienības ir iepriekš montētas ar 120 Ohm slodzes pretestību, līdz ar to 
vadības vienība ir jāizvieto kopnes līnijas galā. 
 

 
CAN kopne: 

� Ekrāna vienība ir iepriekš montēta ar 120 Ohm slodzes pretestību, līdz ar to ekrāna 
vienība ir jāizvieto kopnes līnijas galā. 

� Ja uz vienas kopnes ir montētas divas ekrāna vienības: ekrāna vienības ir jāizvieto 
abos kopnes galos un nav nepieciešama papildu slodzes pretestība. 

 

10. att.: CAN kopnes vadības vienība 
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13. Vadojuma diagrammas 

13.1. SchwankControl savienojumi – Pārskats 
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13.2. Shēma – Modbus kontrolēts IC 4000 
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13.3. Shēma – Parasta automātiskā nostrādes iekārta 
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13.4. Shēma – Schwank IC 4000 
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13.5. Sensoru vadojums 

 

 
 


