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1.  Algemeen 

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de SchwankControl verwarmingsregeleenheid, de 

configuratie ervan en de menugestuurde bediening. Bovendien worden alle externe 

aansluitingen zoals sensoringangen, de aansluitingen voor het automatische 

ontstekingssysteem en de aansluitingen voor gebouwbeheersystemen verklaard. 

 

Deze gebruiksaanwijzing bevat verwijzingen naar:  

 Veiligheid 

 Technische gegevens 

 Systeeminstellingen 

 Bediening 

 Montage 

 Installatie 

 Onderhoud 
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2. Veiligheid 

Veiligheidsadvies 

De volgende veiligheidsadviezen pretenderen niet volledig te zijn. Neem bij vragen, twijfel en problemen 

contact op met uw servicepartner. 

Gekwalificeerd personeel 

Uitsluitend gekwalificeerd personeel is bevoegd om het SchwankControl-systeem te installeren, in te stellen, in 

bedrijf te stellen, in stand te houden en te onderhouden. Neem de nationale en bedrijfseigen 

veiligheidsvoorschriften nauwgezet in acht. 

 

Documentatie 

Lees deze gebruiksaanwijzing en de documenten waarnaar wordt verwezen zorgvuldig door voordat u het 

SchwankControl-systeem installeert en gaat bedienen. De onjuiste omgang met of opslag van het systeem 

kan letsel of materiële schade veroorzaken. Gebruik het systeem en de bijbehorende componenten 

uitsluitend overeenkomstig de gespecificeerde technische en milieuvoorwaarden. 

 

Veiligheidsgerelateerde vereisten 

 Controleer de elektrische installatie regelmatig. 

 Bij werkzaamheden aan de elektrische installatie moet u het apparaat of het systeem uitzetten en 

spanningsvrij schakelen. Beveilig het apparaat of het systeem tegen onbedoeld herinschakelen. Het 

uitschakelen van de netvoeding betekent niet dat het systeem spanningsvrij is.  

 Uitsluitend servicepersoneel van Schwank is bevoegd om de functieparameters in te stellen en te 

wijzigen. 

Beoogd gebruik 

Gebruik de SchwankControl-controller uitsluitend voor verwarmingssystemen van Schwank. Elk gebruik dat 

verder gaat dan de specificaties, wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd. Schwank GmbH aanvaardt geen 

aansprakelijkheid voor schade die daarvan het gevolg is. Het risico door oneigenlijk gebruik ligt volledig bij de 

gebruiker. 
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3. Technische specificaties 

Type Waarde Eenheid 

Netspanning 230 V [1~, N, PE] V 

Max. stroomopname 6,3 A 

Netfrequentie 50/60 Hz 

Beschermingsklasse IP 65  

Omgevingstemperatuur 0...40 °C 

Max. relatieve luchtvochtigheid 80 % 

Montage Wandmontage  

CE-markering van overeenstemming Ja  

Ruimtetemperatuursensor, RTS 

Schwank art.nr. 4065-2071 
NTC 10 kΩ 

Buitentemperatuursensor, OTS 

Schwank art.nr. 4065-2081 
NTC 10 kΩ 

Bediening en display – aanraakscherm 
4.3 

480 x 272 

Inch 

Pixels 

Afmetingen [L x B x D] 260 x 190 x 170 mm  

Gewicht 1,1 kg 

Tabel 1: Technische specificaties 

 

Netwerk en bussen 

Bij het instellen van grote verwarmingssystemen kunt u maximaal 8 regeleenheden met maximaal twee 

display-eenheden via de CAN-bus aansluiten. In een dergelijk systeem kunt u elke regeleenheid vanaf elke 

display-eenheid onafhankelijk regelen. 

CAN 2.0B standaard baud rate 125kBit. 

 
De regeleenheid heeft twee RS485-poorten. Eén poort is ontworpen als RS485-master voor gebruik in 

combinatie met het automatische ontstekingssysteem van Schwank. Voor de integratie in een 

gebouwbeheersysteem is de tweede poort als RS485-slave geconfigureerd. 

 
Als u de display-eenheid aansluit op het LAN-netwerk, kunt u met de geïntegreerde webbrowser de 

SchwankControl vanaf elke computer in het netwerk bedienen. 

Ethernet 10/100Mbit 
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4. Componenten 

De standaard SchwankControl is een combinatie van een regeleenheid, een display-eenheid met 

aanraakscherm en een aansluitblok in één behuizing. 

 

 
Afbeelding 1: SchwankControl met regeleenheid 

 

 

 

 
1. Typeplaatje 

2. Hoofdschakelaar 

3. Groene led:  voeding ingeschakeld  

4. Gele led:  constant = onderhoud nodig 

 knipperend = rookgasanalysemodus 

5. Rode led:  fout 

6. Touchscreen 

  

Afbeelding 2: Externe componenten 
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5. Bedieningspaneel en bediening 

SchwankControl wordt geleverd met het aanraakscherm als enige gebruikersinterface. Door de bijbehorende 

pictogrammen op het scherm aan te raken, navigeert de gebruiker door de menu's. 

5.1. Time-outscherm en startscherm 

Als u de SchwankControl inschakelt en als u u afmeldt, verschijnt het time-out scherm. Door op het 

aanraakscherm te tikken ontgrendelt de gebruiker het scherm en verschijnt de gebruikersinterface. 

De SchwankControl meldt zich automatisch af als na een instelbare tijd geen activiteit wordt gedetecteerd 

[hoofdstuk 5.4.1.]. De gebruiker meldt zich af door de knop Home langer dan 5 seconden ingedrukt te 

houden. 

 

 
Afbeelding 3: Time-outscherm 

 

 

 

 
1. H

1. Knop Home 

2. S

2. Geselecteerde zone 

3. O

3. Buitentemperatuur 

4. D

4. Datum en tijd 

5. Z

5. Zoneoverzicht  

6. C

6. Regeleenheid omschakelen 

naar vorige of volgende 

7. C

7. Direct de regeleenheid 

selecteren 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4: Startscherm 
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5.2. Menugestuurde bedieningspaneel 

5.2.1. Tabs 

De menubalk schakelt tussen de hoofdmenu's en bevindt zich boven aan het scherm.  

 Tabs worden op de menubalk aangegeven door tekst of pictogrammen. 

 De actieve tab wordt op de menubalk met omgekeerde kleuren aangegeven. 

5.2.2. Pictogrammen 

 Startscherm 

 Aangemelde gebruiker 

 Menu voor instellingen, configuraties, onderhoud, … 

 Rookgasanalysemodus, inactief 

 Rookgasanalysemethode, actief voor minimaal één regeleenheid 

 Stapsgewijze navigatie 

Waarden wijzigen 
 

 
Menu sluiten 

Optie deactiveren 

Wijzigingen verwerpen 

 

 Optie activeren 

 Wijzigingen bevestigen 

 Waarden bewerken 

 Tellers resetten [met beveiligingsvraag] 

 

5.2.3. Instellingen 

Er zijn twee verschillende soorten instellingenmenu's: 

 Geen bevestiging = alle wijzigingen worden onmiddellijk effectief. Sluit het menu door op het X-

pictogram in de rechterbovenhoek te drukken. 

 Bevestiging vereist = bevestig de wijzigingen door op het oranje vinkje te drukken. Om alle wijzigingen 

te verwerpen, drukt u op het X-pictogram in de rechter bovenhoek te drukken. Door beide acties sluit 

het menu automatisch. 
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Afbeelding 5: Overzicht regeleenheden 

5.2.4. Regeleenheid 

U kunt maximaal acht regeleenheden via dezelfde CAN-bus bedienen met één enkele display-eenheid. In 

feite gelden alle instellingen uitsluitend voor de geselecteerde regeleenheid. 

 

 

 

 

 
Identificator van de geselecteerde 

regeleenheid 

 

 

Geselecteerde regeleenheid [oranje] 

 

 

 

Beschikbare regeleenheid binnen een bus 

[grijs = niet beschikbaar] 

 

 
 

 

 

 De betreffende regeleenheid heeft minimaal één fout. 

5.2.5. Foutmeldingsscherm 

De rode led aan de voorzijde van de behuizing fungeert als verzamelfoutmelder voor alle regeleenheden die 

op de bus zijn aangesloten. De foutstatus van alle regeleenheden in de bus kunt u controleren in het 

regeleenhedenoverzicht [Afbeelding 5]. Regeleenheden met een fout worden door een oranje uitroepteken 

aangegeven. Voor de geselecteerde regeleenheid kunt u gedetailleerde informatie bekijken op het 

foutmeldingsscherm, zie Afbeelding 6. 

 

 

 

 

 

 

!! Minimaal één fout 

!++ Kortsluiting  

!— Kabelbreuk 

ok Geen fout 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Foutmeldingsscherm 
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Afbeelding 7: Zonegegevens 

5.3. Zonegegevens 

Door een van de zones op het startscherm aan te raken, opent u het scherm met zonegegevens. Het scherm 

bevat gedetailleerde informatie van de geselecteerde zone, zoals de actuele instelwaarde, de werkelijke 

temperatuur en de werkelijke luchtvochtigheid, de bedieningsmodus, de geselecteerde zone in duidelijke 

tekst en de statusaanduidingen.  

 

 

 
Geselecteerde zone in duidelijke tekst 

 

Bedieningsmoduskeuze [0] 

Editor voor de ingestelde temperatuur en 

luchtvochtigheid [5.3.2] 

 
 

 

 

 

5.3.1. Instellingen 

 Dag De zone werkt permanent op dagtemperatuur. 

 Nacht De zone werkt permanent op nachttemperatuur. 

 Vakantie 
De zone werkt permanent op 

vakantietemperatuur. 

 Vorstbeveiliging 
De zone werkt permanent op 

vorstbeveiligingstemperatuur. 

 Automatisch 
De zone werkt automatisch en negeert 

vakantieperioden. 

 Automatisch  

Vakantie 

De zone werkt automatisch en houdt rekening met 

de vakantieperioden. 

 
Handbediening 

Alleen beschikbaar in expertmodus. Deactiveert 

de besturing van de betreffende zone. 

De uitgangswaarde voor de 

verwarmingselementen van de betreffende zone 

kan direct worden vastgelegd en ingesteld. 

Ook de driewegklep in hybride systemen kan op 

deze manier worden getest. 

 

Naast de bedrijfsmodus selecteert u het gewenste tijdprogramma voor de zone. Dit programma wordt alleen 

in de automatische modus gebruikt. 

 

Als de zone in een van de automatische instellingen werkt, moet u mogelijk één of meer tijdprogramma's 

toewijzen. Druk op het vlak onder de geselecteerde automatische modus om tijdprogramma's toe te wijzen. 

Lees hoofdstuk 5.4.1. voor informatie over het instellen en bewerken van tijdprogramma's. 

 

Vakantieperioden hebben alleen effect op de zones die in modus Automatische vakantieperiode draaien. 

Lees hoofdstuk 5.4.2. voor informatie over het instellen en bewerken van tijdprogramma's.  
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Afbeelding 8: Instelwaarden voor temperatuur en luchtvochtigheid 

5.3.2. Instellen van de temperatuur en luchtvochtigheid 

 

Als u het penpictogram selecteert, schakelt het menu over naar het menu om de instelwaarden te bewerken. 

Zie Afbeelding 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Als de gemeten luchtvochtigheid hoger is dan de ingestelde waarde, blijft de verwarmingsvraag actief, ook 

na het bereiken van de gewenste temperatuur, om de luchtvochtigheid te verlagen tot de gewenste waarde 

is bereikt. Het is ook mogelijk om de vochtigheidsregeling uit te schakelen. 

De handmatige instelling wordt in procenten aangegeven en heeft betrekking op de uitgangswaarde van de 

regeluitgang. 
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5.3.3. Informatiebalk - statusaanduidingen 

De volgende pictogrammen bieden gedetailleerde informatie over de status van de zone. Niet-actieve 

pictogrammen worden grijs weergegeven. Oranje pictogrammen verwijzen naar extern geforceerde 

statussen, resp. naar door digitale ingangen aangestuurde statussen. 

1e pictogram Opwarmoptimalisatie [hoofdstuk 5.6.2.] 

P  
Alleen actief in automatische modi. De zone warmt eerst op zodat op het 

juiste tijdstip de dagtemperatuur is bereikt. 

 

2e pictogram De actueel actieve instelwaarde [hoofdstuk 5.3.2] 

 
 Dag 

 
 

Dag – geforceerd door de digitale ingang, alleen in de automatische 

modus 

 
OF Nacht 

 
 

Nacht – geforceerd door de digitale ingang, alleen in de automatische 

modus 

 
OF Vorstbeveiliging 

 
OF Vakantie 

3e pictogram Automatische modus [hoofdstuk 5.3.1] 

 
 

Niet actief – geen van de toegewezen tijdprogramma's is actief 

 

 
 

Niet actief – ten minste één van de toegewezen tijdprogramma's is actief 

 

4e pictogram Verwarmingstijd verlenging [hoofdstuk 5.6.1] 

 
 De functie Extra uur verwarmen is actief. 

5e pictogram Luchtvochtigheid [hoofdstuk 5.3.2] 

 
 

Ontsteking van de verwarmer is aangevraagd door de 

luchtvochtigheidsregeling. 

6e pictogram Minimale verwarmingstijden [hoofdstuk 8] 

-  Geen ontsteking door het verzoek voor een minimale verwarmingstijd 

0 OF Minimale pauzetijd is actief 

1 OF Minimale inschakeltijd is actief 



 

 Revisie: 1.0 Pagina 14 van 71 

% OF Minimale vollasttijd is actief 

7e pictogram Status van de verwarmer [hoofdstuk 8] 

 
 UIT 

 
 Verwarmer UIT – geforceerd door de digitale ingang 

 
OF Deellast 

 
OF Vollast 

 
 Verwarmer AAN – geforceerd door de digitale ingang 

8e pictogram Extra informatie voor 7e pictogram 

0  Verwarmingsvraag is UIT 

50%...  Verwarmingsvraag is deellast of hoger 

100%  Verwarmingsvraag is vollast 

   

9e pictogram Ventilatorstatus 

 
 Ventilator is AAN 

10. Pictogram Foutindicator 

 
 Zone heeft een fout 
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Afbeelding 9 Menu Tijden 

Afbeelding 10: Tijdprogramma 

5.4. Menu Tijden 

Alle tijdgerelateerde instellingen zijn via het menu Tijden toegankelijk [hoofdstuk 5.1.].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1. Tijdprogramma 

De AAN-tijd is ingesteld binnen het tijdprogramma. Buiten deze periode schakelt de bediening over naar de 

stand OFF. De programmering wordt alleen uitgevoerd voor de automatische modus en elke zone moet 

afzonderlijk worden toegewezen in het menuonderdeel Zonegegevens [paragraaf 5.3]. Elk tijdprogramma 

kan afzonderlijk worden geactiveerd / gedeactiveerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binnen elk tijdprogramma kunnen tot 4 dagen verwarmingsfasen worden ingesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 11: Overzicht verwarmingsfasen per dag 
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Afbeelding 12: Ingesteld tijdsbereik voor een AAN-tijd 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Vakanties 

Vakanties bestaan uit maximaal 6 perioden, die u onafhankelijk van elkaar kunt in- of 

uitschakelen. Als de actuele datum in een of meerdere vakantieperiodes valt, schakelen 

alle zones die in de automatische modus met vakanties vallen over op de ingestelde 

vakantietemperatuur. 

 

 

 

5.4.3 Datum en tijd 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14: Vakantieperiodes inschakelen 

 

Afbeelding 15: Datuminstellingen 

 

 

Afbeelding 16: Tijdinstellingen 

 

Afbeelding 13: Vakantieperiodes wijzigen 
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Afbeelding 17: Tijdzone-instellingen 

Afbeelding 19: Menu Instellingen 

Afbeelding 18: Informatiescherm 

 

 

 

 

 Automatisch updaten van de datum en tijd via het netwerk. 

5.4.4 Tijdzone 

 

 

 

Automatische zomertijd  

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 Informatiescherm 
Het informatiescherm bevat informatie over het serienummer en de softwareversie van zowel de display-

eenheid als de geselecteerde regeleenheid. Voor de verbindingsstatus en het actuele IP is er 

netwerkgerelateerde informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Instellingen 

Toegankelijk via het startscherm [hoofdstuk 5.1]. 
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5.5.1  Netwerkinstellingen 

 

Afbeelding 20: Netwerkinstellingen 

 

 

 

 
Selecteer DHCP of statisch IP 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Pin wijzigen 

 

Afbeelding 21: Pin wijzigen 

 

 

 

 

 
SchwankControl Touch has 2 PIN codes  

 

PIN 1 / klant niveau: 4711 

PIN 2/ Specialist niveau 

 

PIN code wijzigen: 

Toest oude PIN code in  Nieuwe pin 

invoeren  nieuwe pin bevestigen 
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5.5.3 Taal 

 

 

 

 

Een grote verscheidenheid aan 

talen is beschikbaar 

Neem contact met ons op als 

de gewenste taal niet 

beschikbaar is. 

 
 

 

 

 

 

5.5.4 Scherminstellingen 

 

Afbeelding 23: Scherminstellingen 

 
Nadat een instelbare tijd 

zonder interactie van de 

gebruiker is verstreken, 

schakelt het scherm 

automatisch naar het time-

outscherm. De PIN code is 

dan weer nodig om in te 

loggen.  

5.6 Speciale functies 

5.6.1 Verwarmingstijdverlenging 

Functie: 
De betreffende zone schakelt naar de ingestelde dagtemperatuur gedurende een instelbare tijd.  

 

Voorwaarden: 
De drukknop voor de betreffende zone moet geïnstalleerd zijn. 

 

Implementatie: 
Houd de drukknop Overtijd minimaal 3 seconden ingedrukt om de verwarmingstijdverlenging te starten, 

ongeacht de actuele bedrijfsmodus. De tijd waarmee de verwarmingstijd wordt verlengd, kan alleen op 

expertniveau in het menu Instellingen worden aangepast. De verwarmingstijdverlenging kan alleen opnieuw 

worden geactiveerd bij normaal bedrijf. Het heeft geen zin om de drukknop meerdere keren achter elkaar in 

te drukken. Als de verwarmingstijdverlening actief is, ziet u dit in de infobalk [hoofdstuk 5.3.3]. 

 
Het meerdere keren indrukken van de drukknop resulteert in een temperatuursensorfout. 

Afbeelding 22: Taal selecteren 
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5.6.2 Inschakeloptimalisator 

Functie: 
Verondersteld wordt dat de zone de ingestelde dagtemperatuur al heeft bereikt als het tijdprogramma aan 

de AAN-tijd begint. 

 

Voorwaarden: 
 De buitentemperatuursensor moet zijn geïnstalleerd. 

 De functie Inschakeloptimalisator is ingesteld op automatisch [expertniveau]. 

 De zone moet in een van de twee automatische modi werken. 

 

Implementatie: 
De inschakeloptimalisator werkt automatisch en onafhankelijk voor elke zone. De vereiste voorverwarmtijd 

wordt berekend door een continu adaptief proces. Dit houdt rekening met de buitentemperatuur en de 

voorverwarmeigenschappen van het gebouw. Als voorverwarming actief is, ziet u dit op de infobalk 

[hoofdstuk 5.3.3]. 

 

5.6.3 Rookgasverzamelsysteem ventilator bewakingsfunctie 

 

Functie: 
De verwarmingsopdracht aan de verwarming [relais of bus] wordt alleen gegeven als de ventilatorbewaking 

op de digitale ingang is vrijgegeven. 

 

Voorwaarden: 
De functie "Ventilatorbewaking" voor de betreffende zone wordt op de betreffende digitale ingang ingesteld. 

 

Uitvoering: 
Zodra er een verwarmingsvraag voor de zone is, worden alle toegewezen ventilatoren geactiveerd. De 

verwarmingsopdracht aan de verwarming [relais of bus] wordt alleen gegeven als de ventilatorbewaking op 

de digitale ingang is vrijgegeven. Als de vrijgave op de digitale ingang verdwijnt, wordt ook de 

verwarmingsvraag aan de verwarming geannuleerd. 

 
Als de ventilatoruitgang actief is, maar de ventilatorbewaking is niet vrijgegeven, wordt na een 

parametreerbare tijd een fout ingesteld, d.w.z. de rode LED brandt, het storingsrelais schakelt en in het 

gebeurtenissenlogboek wordt een invoer gegenereerd. De fout wordt gereset zodra een van de volgende 

toestanden optreedt: 

 De verwarmingsvraag verdwijnt. 

 De vrijgave van de ventilatorbewaking is ingesteld. 

 De bewakingsfunctie op de digitale ingang is gedeactiveerd [alleen in expertmodus]. 
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5.6.4. Begrenzing van de hellingshoek bij wijziging van de gewenste waarde 

[setpointintegrator]. 

 

Functie: 
Om hallen / ruimtes te kunnen verwarmen die zeer langzame temperatuurveranderingen vereisen met 

SchwankControl, is een hellingsbegrenzing voor setpointveranderingen geïntegreerd. Dit garandeert dat de 

maximale temperatuursverandering die voor verwarmings- en koelprocessen is ingesteld, niet wordt 

overschreden. 

 

Voorwaarden: 
De betreffende parameter [Verwarmingsproces of koelproces] wordt overeenkomstig ingesteld. 

 

Uitvoering: 
Bij elke wijziging van het temperatuursetpoint, ook bij het omschakelen vanwege het tijdprogramma, wordt 

het setpoint overeenkomstig de ingestelde gradiënt gewijzigd. Dit gebeurt automatisch bij elke verandering 

van de gewenste waarde. 

 
Als de gradiëntbegrenzing actief is, worden afwisselend het actuele temperatuursetpoint [grijs] en het 

gewenste temperatuursetpoint [zwart] weergegeven. Dit geldt voor de weergave van het zone-overzicht en 

de weergave van de zonedetails. Als er geen gradiëntbegrenzing actief is, is de weergave hetzelfde als 

voorheen. 

 

 

Voorbeeld: 
De temperatuur in een historisch gebouw mag slechts met maximaal 0,5°C per uur worden verhoogd om het 

bouwweefsel niet te beschadigen. Er is slechts één zone [Z1]. De overeenkomstige parameter in het menu 

Parameter/Zone 1/Verwarmen van de integrator [zie hoofdstuk 8] is ingesteld op 0,5 K/u. 

De temperatuurverandering tijdens het koelproces is in dit geval niet beperkt. De betreffende parameter in 

het menu Parameter/Zone 1/Koeling van de integrator is ingesteld op Off. 
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Afbeelding 24: FGA-modus 

6. Modus Rookgasanalyse [Flue Gas Analysis, FGA] 

In de FGA-modus werken alle geconfigureerde zones onder vollast. De reden is dat de uitstoot wordt gemeten 

door de servicemonteur. Het menu voor de FGA-modus is permanent aanwezig op de menubalk en kan 

zonder aan te melden geactiveerd worden [hoofdstuk 5.2.2]. 

 

Procedure: 
 Door in het menu FGA-modus een regeleenheid aan te raken, activeert u de FGA-modus voor deze 

regeleenheid. 

 Door dezelfde regeleenheid aan te raken, deactiveert u de FGA-modus. 

 

Na een instelbare tijd schakelt de FGA-modus automatisch uit en schakelen de betreffende zones over op 

normaal bedrijf. Een actieve FGA-modus wordt aangegeven door het gekleurde ladderpictogram op de 

menubalk en een gekleurde regeleenheid in het menu FGA-modus, waarin ook de afteltijd te zien is. 

 

 

 

 

Tijdsbereik: 1-180 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 Revisie: 1.0 Pagina 23 van 71 

 

 

7 Configuratie 
Configureer de SchwankControl OVEREENKOMSTIG het type verwarmingssysteem dat is geïnstalleerd voordat 

u de regeleenheid in bedrijf neemt. Deze instellingen zijn door een 5-cijferige code beveiligd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als u zich aanmeldt als expert, kleurt de knop Home oranje en staat de letter “E” in de knop. Om af te melden, 

moet u de knop Home ingedrukt houden. 

 

7.1 Toestel configureren 

De eerste stap bij het instellen van de SchwankControl is het inschakelen van een zone door het type 

verwarmer in te stellen. Om een zone uit te schakelen, hoeft u alleen maar "Niet geconfigureerd" te selecteren 

in plaats van een specifiek type verwarmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij het invoeren het van toestel type verschijnt een lijst met specifieke type verwarmers. De actuele keuze is 

gekleurd. 

 

Afbeelding 25: Expert instellingen 

 

 

Afbeelding 26: Type verwarmer configureren 
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De volgende lijst toont de mogelijke keuzes: 

 Zone gedeactiveerd 

 Helderstraler 1-traps  

 Helderstraler 2-traps 

 Helderstraler modulerend 

 Donkerstraler 1-traps 

 Donkerstraler 2-traps 

 Donkerstraler Modulerend  

 Luchtverwarmer 

 Hybridesysteem [alleen selecteerbaar in zone 3]   

7.2 Relaisfuncties configureren 

De volgende stap is het toewijzen van een functie aan elk uitgangsrelais. Relais die al zijn ingeschakeld, zijn 

gekleurd. Om een functie te selecteren, drukt u op het functiepictogram naast de relais en selecteert u een 

functie uit de lijst. U kunt aan elk relais geen, één of meerdere zones toewijzen. Sommige functies hebben 

vaste zonetoewijzingen en kunnen niet worden bewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functie Pictogram Functiebeschrijving 

Permanent UIT  Schakelt het relais permanent uit. 

Permanent AAN  Schakelt het relais permanent aan. 

Verwarmer AAN/UIT  De toegewezen zone schakelt het relais aan zolang de 

warmtevraag actief is. 

Verwarmingsstappen  
Het relais schakelt in bij vollast als de zone een 2-traps toestel is 

en respectievelijk de tijdcode voor de modulatiewaarde voor 

de modulerende toestellen uitgeeft. 

Ventilator AAN/UIT  Het relais schakelt in als de verwarmers van de toegewezen 

zone actief zijn en schakelt uit na een instelbare vertragingstijd. 

Bypass   In hybrid systems, de bypass is in werkinggesteld. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 27: Relaisfuncties configureren 
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Belangrijk: Tweetraps- en modulerende verwarmers hebben twee relaisuitgangen nodig. 

 

Voorbeeld: 
Allereerst is zone 2 geconfigureerd als een "Helderstraler 2-traps" [hoofdstuk 7.1]. Nu wordt het eerste relais 

ingesteld voor de functie "Verwarmer AAN/UIT" en het tweede relais voor de functie "Verwarmingsstappen". 

Beide relais zijn toegewezen aan zone 2. Daarom moeten de relaisuitgangen worden verbonden met de 

bijbehorende verwarmers. Meer details hierover kan worden gevinden in hoofdstuk 7.3. 

 

7.3 Toekennen digitale ingangen 

De laatste stap voor het configureren van de SchwankControl is het indien nodig toewijzen van 

ingangsfuncties. De actuele keuze zijn gekleurd. De functies kunnen worden aangepast door middel van de 

touchscreen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende lijst toont de mogelijke keuzes: 

Functie Pictogram Functiebeschrijving 

Geen  De ingang is uitgeschakeld. 

Relais inschakelen  

Als de geselecteerde zones 1 t/m 4 automatisch zijn toegewezen aan 

de ingang. De ingang moet logisch 1 zijn om de relaisuitgangen voor 

normaal bedrijf vrij te geven. Als de ingang logisch 0 is, worden alle 

relais geforceerd uitgeschakeld. 

Toestel geforceerd 

uitschakelen 
 Het toestel van de toegewezen zone worden geforceerd 

uitgeschakeld. 

Verwarmer 

geforceerd aan 
 Het toestel van de toegewezen zones worden geforceerd 

ingeschakeld onder vollast. 

Dagmodus 

geforceerd 
 Als de ingang is ingesteld, worden de toegewezen zones aangepast 

aan de dagtemperatuur. 

Nachtmodus geforceerd  
Als de ingang is ingesteld, worden de toegewezen zones 

aangepast aan de nachttemperatuur. 

 

Vakantiemodus 

geforceerd 
 

Als de ingang is ingesteld, worden de toegewezen zones 

aangepast aan de vakantietemperatuur. 

 

Vorstbeveiligingsmodus  Als de ingang is ingesteld, worden de toegewezen zones 

 

Afbeelding 28: Ingangsfunctie configureren 
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Afbeelding 29: IC4000 Modbus adres toewijzing 

geforceerd aangepast aan de vorstbeveiligingstemperatuur. 

Gasmeter  Er kan geen zone worden toegewezen. Lees hoofdstuk 7.5.2 voor 

een beschrijving van de functie. 

Externe fout  
Externe fouten die de ingang op logisch 1 zetten, worden als 

interne fouten afgehandeld. De fout wordt aangegeven door de 

rode led en wordt in het gebeurtenissenlogboek vermeld. 

Watermeter [hybride]  Er kan geen zone worden toegewezen. Dit is een speciale functie 

voor hybride systemen.7.5.2 

Ventilator bewaking  Voor rookgasverzamelsystemen met, zie hoofdstuk 5.6.3. 

 
Als dezelfde zone is toegewezen aan tegengestelde functies, krijgt de inschakelfunctie prioriteit. 

 

7.4 Toestel toewijzen aan de Modbus IC 4000 

De geïnstalleerde branderautomaten [ABCU] worden via de software aan hun zone toegewezen. 

 

Achtergrond: 
Schwank IC4000's incl. Modbus-interface hoeven niet meer permanent op een bepaalde zone te worden 

aangesloten. Deze kunnen door de SchwankControl verwarmingsbesturing via een uniek adres binnen de 

Modbus lijntopologie specifiek worden aangesproken. Met Modbus-bekabeling kunnen nieuwe of gewijzigde 

eisen aan het verwarmingssysteem in de software worden geïmplementeerd. Dit betekent dat er geen 

nieuwe bedrading nodig is. 

 

Procedure: 

 Raak het adres[es] van het geïnstalleerde IC4000 van een zone aan om het te selecteren. 

 Geselecteerde adressen worden in kleur gemarkeerd. 

 De zone wordt aan de geselecteerde adressen toegewezen door een nummer aan te raken.  

 Het zonenummer bevindt zich nu onder het corresponderende adres. 

 

 

 
Zone nummers: 

 #1 = zone 1 

 #2 = zone 2 

 #3 = zone 3 

 #4 = zone 4 

 -= geen zone 

  toegewezen 
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7.5 Speciale functies [expertniveau] 

7.5.1 Extern inschakelen 

Als de rode led op de display-eenheid oplicht, hebben één of meer aangesloten regeleenheden een fout. Als 

de rode led oplicht, communiceert de regeleenheid de fout via een relais. Zo kunnen interne fouten op een 

extern of overkoepelend systeem worden weergegeven. U kunt de relaisfunctie configureren als "normally 

open [=standaard]" of "normally closed". Open betekent dat het ontgrendelingscontact bij storingen wordt 

geopend - een gesloten contact meldt een storingsvrije. Voor een sluitcontact geldt de omgekeerde logica. 

 

7.5.2 Schalering gasmeter 

 

Functie: 
Het energieverbruik van het systeem wordt weergegeven [paragraaf 9.2]. 

 

Voorwaarden: 
 De "Gasmeter" functie is toegewezen aan een digitale ingang die de pulsen van de gasmeter 

ontvangt [paragraaf 7.3]. 

 De calorische waarde van het gas in kWh/m³ is bekend. 

 Het debiet in m³/gasmeterpuls is bekend. 

 De berekende energieverbruiksfactor, zie voorbeeld. 

 

Uitvoering: 
Om het energieverbruik van het systeem weer te geven, moet de resulterende factor worden berekend en 

ingevoerd. 

 

Berekeningsvoorbeeld: 
De klant koopt gas met een calorische waarde van 10 kWh/m³. 1 m³ gasstroom per gasmeterpuls. 

 
Resulterende factor kWh/puls===10 kWh/puls. 

 

7.5.3 Overwerktijd instellen 

Lees hoofdstuk 5.6.1. Met dit menu kunt u de duur van de verwarmingstijdverlening aanpassen. De 

standaardinstelling is 60 minuten. 

 

7.5.4 Service-interval 

Gebruik dit menu om de referentiewaarde voor de service-interval in te stellen. De servicesysteemteller 

[hoofdstuk 9.2] accumuleert de bedrijfsduur van de regeleenheid en vergelijkt de tellerwaarde met de 

referentiewaarde. Zodra de teller groter is dan de referentiewaarde, licht de geel led permanent op. 

 

7.5.5 Ingestelde temperatuur weergeven 

Schakel de weergave van de ingestelde temperatuur voor het startscherm in of uit. 
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7.5.6 Modbus-slaveadres 

Als u de regeleenheid aansluit op een gebouwbeheersysteem, heeft de regeleenheid een uniek Modbus-

adres nodig.  

 

Auto 
Het Modbus-slaveadres van de regeleenheid wordt automatisch afgeleid van de CAN-

adresschakelaar. 

 
Het Modbus-slaveadres kan automatisch worden ingesteld. 

Adres 0 = auto/1 … 254  

 

7.5.7 Ingestelde temperatuur tijdprogramma UIT 

Deze instelling is gelijk voor alle zones in de regeleenheid. De geselecteerde instelwaarde van de betreffende 

zone is alleen actief voor de automatische modi als alle toegewezen tijdprogramma's UIT staan. 

 

7.5.8 Ingestelde temperatuur tijdprogramma AAN 

Deze instelling is gelijk voor alle zones in de regeleenheid. De geselecteerde instelwaarde van de betreffende 

zone is alleen actief voor de automatische modi als ten minste één toegewezen tijdprogramma AAN staat. 

 

7.5.9. Watermeter 
Bij het gebruik van een hybride systeem wordt hier de waarde van een watermeterimpuls gespecificeerd. 

De parametereenheid is liter/puls [l/puls]. 

 

7.5.10. Hybride uitschakeling 
Bij het gebruik van een hybride systeem wordt hier de maximaal toelaatbare aanvoertemperatuur 

aangegeven. Als deze temperatuur wordt overschreden, wordt de circulatiepomp uitgeschakeld, de bypass 

geopend en de besturing geeft een fout weer. 

De parameter-eenheid is graden Celsius [°C]. 

 

7.5.11. Weergave van de ventilatorfout 
Als voor de ventilatorbewaking een digitale ingang wordt gebruikt, kan hier de maximaal toegestane tijd 

tussen het inschakelen van de ventilator en de vrijgavebevestiging worden ingesteld. Wordt deze tijd 

overschreden, dan geeft de besturing een fout aan. 

De parametereenheid is seconden [s]. 

 

7.5.12. Besturingseenheid - fabrieksinstellingen 
Hierdoor wordt de geselecteerde besturingseenheid teruggezet naar de fabrieksinstellingen. 
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8 Parameters 

Alle volgende parameters zijn kenmerkende specifieke waarden van de gesloten zoneregeling of toestel 

types. Deze zijn in het menu Parameters in subcategorieën ingedeeld op basis van functie. 

 

Zone 1, 2, 3, 4 
Alle subcategorieën van de zones zijn identiek opgebouwd. 

 

RTS-offset De gemeten kamertemperatuur wordt verschoven door de 

offsetwaarde. 

Voorverwarmingstijd Auto = [hoofdstuk 5.6.2] OF 

Stel een vaste voorverwarmingstijd in 

Opwarmgradiënt Handmatige instelling OF 

Automatisch aangepaste waarde van de inschakeloptimalisator 

[hoofdstuk 5.6.2] 

Kp Proportionele coëfficiënt 

Tn Integrale tijd 

Tv Afgeleide tijd 

 

Verwarmingshelling / koelhelling  Gradiëntbegrenzing voor de temperatuurinstelwaarde. Geldt voor 

alle setpointwijzigingen, d.w.z. ook voor wijzigingen als gevolg van 

tijdsprogramma's. 

Positieve veranderingen worden beperkt door de parameter 

Verwarmingsintegrator. 

Negatieve wijzigingen worden beperkt door de parameter 

Koelintegrator. 

Minimumtijden voor helder- en donkerstralers en heteluchtverwarmers 

 

 
Voorbeeld: 

Verwarmingsintegrator 6 K/h = de gewenste waarde stijgt met 0,1 °C 

per minuut. 
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Alle subcategorieën van de zones zijn identiek opgebouwd. 

 

Minimale looptijd Minimumtijd die de verwarmer in bedrijf moet zijn voordat deze 

uitschakelt. 

Minimale pauzetijd t Minimumtijd die verwarmer uitgeschakeld moet zijn voordat deze 

opnieuw ingeschakeld mag worden. 

Minimale vollasttijd Minimumtijd dat de verwarmer in bedrijf moet zijn onder vollast na te 

zijn ingeschakeld. 

Nalooptijd ventilator Minimumtijd die de ventilator moet blijven draaien nadat de 

verwarmer is uitgeschakeld. 

 

Het bijbehorende pictogram op de infobalk wordt actief telkens als een van deze tijden wordt gebruikt 

[hoofdstuk 5.3.3 symbol 6]. 

 

Drempels voor het in- en uitschakelen van de verwarming 
De schakelhysterese voorkomt dat de verwarming bij het bereiken van de grenswaarde constant in- of 

uitgeschakeld wordt. 

Regeluitgang = X% of > X% = verwarming wordt ingeschakeld. 

Regeluitgang < X% = verwarming wordt uitgeschakeld. 

De actuele procentuele waarden van de regeluitgang worden in de infobalk [paragraaf 5.3.3] in de 

expertmodus weergegeven. 

 

Eentraps 
Eén uitgangsrelais is toegewezen aan de verwarming [paragraaf 7.2]. 

Inschakeldrempel > Uitschakeldrempel 

De statussymbolen "Status verwarming" + ON/OFF zijn ingesteld [hoofdstuk 5.3.3. symbolen 7 + 8]. 

 

Tweetraps 
Er zijn twee uitgangsrelais toegewezen aan de verwarming [paragraaf 7.2]. 

Relais 1 werkt op dezelfde manier als de eentrapsverwarming. Relais 2 schakelt de volledige belasting in, ook 

met hysteresis. 

Drempel voor vollast Aan > Drempel voor vollast Uit > Drempel voor vollast Uit > Drempel voor inschakeling > 

Drempel voor uitschakeling 

De statussymbolen "Status verwarming" + ON/OFF/LOW zijn ingesteld [hoofdstuk 5.3.3. symbolen 7 + 8]. 

 

Moduleren 
Er zijn twee uitgangsrelais toegewezen aan de verwarming [paragraaf 7.2]. 

Relais 1 werkt op dezelfde manier als de eentrapsverwarming. Relais 2 uitgangsmodulatiewaarden om het 

vermogen van de verwarming in te stellen. 

Inschakeldrempel > Uitschakeldrempel 

Modulatiestartwaarde = X% van de regeluitgang komt overeen met modulatieniveau #1. 

De statussymbolen "Status verwarming" + OFF/#0...#25 zijn ingesteld [hoofdstuk 5.3.3. symbolen 7 + 8]. 
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Afbeelding 30: Diagnose Modbus toestel 

9 Onderhoud 

9.1 Diagnose Modbus toestel 

Het overzicht toont tot 32 stuks IC 4000-apparaten die mogelijk op de Modbus zijn aangesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 31: Informatie-inhoud van het overzicht 

 

Huidige status: 
Ok   Geen fouten 

??  Geen communicatie tussen bedieningseenheid en besturingseenheid 

--   ABCU niet beschikbaar op dit adres of niet toegewezen aan een zone 

-?  Modbus communicatiefout 

Nummer  Code nummer van de lopende fout [voor foutcodes zie IC4000-documentatie, geen deel van 

deze documentatie]. 

 

 

 

 

 

 

  

Adres IC 4000 
Regelkringtoewijzing 

Som van alle fouten 
 van de IC 4000 

Actuele status van 
de IC 4000 

IC4000 adres 
Zone  

Totaal aantal fou meldingen 

IC4000  

Huidige status 

IC4000 
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Afbeelding 31: Details diagnose Modbus toestel 

Door het scherm aan te raken, de volgende krijgt u gedetailleerde informatie. 

 

 

 
Reset voor de geselecteerde IC4000-

foutenlijst en teller 

 

Huidige status van de IC4000 

 

 

Foutenlijst 

 

 

 

 

 

 

 

Fouten lijst 
Zodra er een fout optreedt, wordt deze in deze lijst weergegeven met de frequentie van het optreden. Elke 

foutteller kan afzonderlijk worden gereset. Hierdoor wordt de fout ook uit de lijst verwijderd. 
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Afbeelding 32: Fragment uit het gebeurtenislogboek 

9.2 Systeemtellers 

Alle tellers kunnen individueel of in één keer worden gereset. Het volgende wordt weergegeven: 

 Aftellen tot de volgende service 

 Totale bedrijfstijd van de besturingseenheid 

 Energieverbruik van de installatie [vereiste factor zie paragraaf 7.5.2]. 

 Inschakeltijd en bedrijfsduur van zone 1 

 Inschakeltijd en bedrijfsduur van zone 2 

 Inschakeltijd en bedrijfsduur van zone 3 

 Inschakeltijd en bedrijfsduur van zone 4 

 

9.3 Gebeurtenissen 

Het menu Gebeurtenissenlogboek kunt u vanuit verschillende menu's oproepen, Zie hierna. 

 

 
Pictogram Gebeurtenislogboek 

 

Waarvandaan?    Wat wordt er getoond? 
Diagnostiek [huidig hoofdstuk]    Alle gebeurtenissen op de besturingseenheid 

 

Zone details [sectie 7], symbool alleen   Alleen gebeurtenissen met betrekking tot de geselecteerde 

zichtbaar voor expert     zone 

 

Geschiedenis [sectie 10]  Alleen gebeurtenissen met betrekking tot de geselecteerde  

zone 

 

Gebeurtenissen worden geregistreerd met een tijdstempel. Fouten worden oranje gemarkeerd. 

 

Bron van de gebeurtenis x : x : x = Regeleenheid:  Zone:  IC 4000-adres 

 
Gebeurtenis eenheid 1 

 

 

Vermelding 8-14 van 14 vermeldingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vernieuwen gebeurtenislogboek. Er is geen automatische update voor nieuwe 

gebeurtenissen 
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Geschiedenis 

De historie toont de temperatuurcurven en het bijbehorende verwarmingsvermogen in instelbare 

tijdsperioden. Na het inloggen als expert is toegang tot de historie mogelijk via de zonedetails [zie afbeelding]. 

 

 

Geschiedenis van de geselecteerde zones 

 

De dagweergave [zie afbeelding] wordt als eerste getoond. De in de menubalk weergegeven datum 

definieert de weergegeven dag. Tik op het scherm om handmatig een gewenste dag voor de weergave in te 

stellen. 

Door het kalenderpictogram aan te raken, kunt u schakelen tussen de dag- en weekweergave [zie 

afbeelding]. In de weekweergave is de datum die in de menubalk wordt weergegeven het begin van de 

week. 

 

 

 Tijdsbereik = dag  Tijdsbereik = week 

 Vooruit of achteruit in de tijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
De tijdas is onderverdeeld in uren of dagen - afhankelijk van de actieve weergave. De volgende curven 

worden weergegeven: 

 

Gemeten kamertemperatuur  °C  blauw 

Setpoint-temperatuur   °C  rood 

Gemeten buitentemperatuur  °C  geel 

Verwarmingsvermogen   %  groen  

Afbeelding 33: Dagaanzicht van de geschiedenis 

 

Afbeelding 35: Weekaanzicht van de geschiedenis 
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10  Montage 

10.1 Algemeen 
 Monteer de SchwankControl trillings- en schokvrij op een stevige ondergrond. 

 Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting exact volgens de elektrische schema's wordt uitgevoerd. 

Lees hiervoor hoofdstuk Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Besteed extra 

aandacht aan de verbinding van de netvoeding omdat slechts één fase is gezekerd. 

 Installeer de ruimtetemperatuursensor in het stralingsbereik van twee verwarmers op 2,5 m van de 

vloer. 

 Als de SchwankControl in zeer grote gebouwen of gebouwen met een grote temperatuurgradiënt 

wordt geïnstalleerd, moet u eventueel vier ruimtetemperatuursensors installeren om de gemiddelde 

kamertemperatuur te verkrijgen.  

 

10.2. 10.2. Batterij 

Knoopcellithium CR2032 3V 

Vervanging van de batterij noodzakelijk na ca. 5 jaar [huidige datum en tijd worden niet meer weergegeven]. 

 

10.3. Zekering 

Microfuse 5x20mm FLINK 6.3A 

 

10.4. Gereedschap 

 Adresschakelaar, ontgrendel de printplaatklemmen:             Lange, smalle schroevendraaier 

 Kabelmantel, eenaderige isolatie:  Stripping tool 

 Kabeldoorbraken: Boor of ponsgereedschap 

 Wandmontage: Boor 

 

10.5. Kabeltypen en printbedrading 

De volgende schema's geven een basisbedradingsinstructie voor de bedrading. 

In een apart document "Schwank- Electrical Compendium" vindt u uitgebreide en gedetailleerde 

bedradingsschema's.  
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SchwankControl bedieningskast 

 Room Outdoor Schwank MODBUS Display CANBUS  

 Temp. Temp. Hybride hydro Heaters BMS 12V IN OUT 

 

 

 

 Power Relay outputs Digital inputs 

 supply [function assignment via menu] 

 

Afbeelding 36: [aansluiting van de SchwankControl] 

 

 

Aansluiting Maximum  

Kabel diameter 

Aanbevolen 

Kabel diameter 

Aanbevolen 

kabel type 

Zwarte bol sensor 2 x 1.5 mm 2 x 0.8 mm Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 

Buiten temperatuur sensor 2 x 1.5 mm 2 x 0.8 mm Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 

MODBUS  3 x 1.5 mm 
3 x 0.8 mm  

[afgeschermd] 
Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 

MODBUS BMS 3 x 1.5 mm 
3 x 0.8 mm 

[afgeschermd] 
Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 

Voeding 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 

[afgeschermd] 
Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 

Voeding [hoofd aansluiting] 3 x 2.5 mm² 3 x 1.5 mm² NYM-J 3 x 1.5 

Relais uitgang 3 x 2.5 mm² 3 x 1.5 mm² NYM-J 3 x 1.5 / NYM-J 5 x 1.5 

Digital ingang 2 x 2.5 mm² 2 x 1.5 mm² Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 
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IC 4000 brander automaat printplaat 

 

 Gas solenoid valve Fan [tube heater]    Unit control  

 Solenoid Main- Fan- Air pressure 2-St. Reset Err. Power 

 2-stage valve power monitor MOD  Out supply  

  

  
 

 Ignition Ionisation MODBUS Solenoid Fan- MODBUS 

  monitoring  modulation  addressing 

  

     

Afbeelding 37: [IC 4000 aansluiting: eindweerstand PIN open, GDM-plug bedrading: L/N/PE/Lo] 

 

 
 

Aansluiting Maximum  

Kabel diameter 

Aanbevolen  

Kabel diameter 

Aanbevolen 

Kabel type 

Gasklep Fabriek bedraad 

Fan Fabriek bedraad 

Unit control 3 x 1.5 mm² 3 x 1.5 mm² 

Flexibel & temperatuur bestand 

Afgeschermde kabel 3 x 1.5 mm² 

[e.g. Ölflex] 

Ontsteking Fabriek bedraad 

Ontsteking bewaking Fabriek bedraad 

MODBUS 3 x 1.5 mm² 
3 x 0.8 mm 

[afgeschermd] 
Y[St]Y 2 x 2 x 0.8 
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Toewijzen van MODBUS-adressen 

 

Het is van essentieel belang dat elke IC 4000 branderautomaat 

[voor MODBUS-communicatie met de SchwankControl-centrale], 

een uniek MODBUS-adres toegewezen krijgt. 

 

Het MODBUS-adres wordt ingesteld via de DIP-switch. 

in de rechter benedenhoek van het bord. 

Per zone kunnen maximaal 32 adressen worden toegewezen. 

 

Alle IC 4000's worden geleverd met het MODBUS-adres 1. 

 

Afbeelding 41: [MODBUS-adressering] 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

IC 4000 leveringstoestand 

De branderautomaat is geparametriseerd voor de MODBUS-communicatie in de uitleveringstoestand. 

Bij gebruik in installaties met relaisregeling moet de parametrisering dienovereenkomstig worden aangepast 

[zie afzonderlijke gebruiksaanwijzing van de gebruikte Schwank-verwarmingsautomaten]. 

Let erop dat de bedrading van de GDM-stekker ook bij gebruik in installaties met relaisbesturing moet worden 

gewijzigd. 
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10.6 Busbedrading – CAN-bus en Modbus 

Elk knooppunt moet een uniek adres in de bus hebben.  

 

Lineaire bustopologie 
Zowel voor de CAN-bus als voor de Modbus moet de topologie enkel en lineair worden uitgevoerd. Voorkom 

steekleidingen. 

 

Modbus: 
 De maximale steekbedradinglengte van de draden per IC 4000 is 0,5 m. 

 De aansluitschema's vindt u in het document "SchwankControl elektrical installations". 

CAN-bus: 
 Steekbedradingen zijn niet toegestaan. Om de CAN-bus in serie te schakelen, zijn er twee poorten per 

regeleenheid. Zie afbeelding. 

 

 

 
BELANGRIJK: Laat nooit een CAN-poort vrij! 

 

 

 

 

 

 

De bus moet ofwel eindigen bij de klemeenheid met een afsluitweerstand OF de bedrading moet naar het 

volgende knooppunt leiden. 

 

Bus afsluiten 
Voor de signaalintegriteit en ongevoeligheid voor lawaai moet u beide uiteinden van de CAN-bus en Modbus 

met een afsluitweerstand van 120 ohm afsluiten. 

 

Modbus: 
 De besturing is uitgerust met een afsluitweerstand, d.w.z. de bedrading moet zo worden uitgevoerd 

dat de bedrading van de leidingen eindigt bij de besturing. 

 

CAN-bus: 
 De besturing is uitgerust met een afsluitweerstand, d.w.z. de bedrading moet zo worden uitgevoerd 

dat de bedrading van de leidingen eindigt bij de besturing. 

 Als aan beide zijden van de CAN-bus een bedieningseenheid is aangesloten, is er geen extra 

afsluitweerstand nodig. 

  

Van de vorige       ...       naar de volgende 

Afbeelding 42 CAN-busregeleenheid 
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10.7. Modbus-bedrading van de IC4000 

 
Alternatieve modulatiebekabeling naar IC 4000 zonder Modbus. 

 

Vanaf nu zal het merendeel van onze kachels uitgerust zijn met IC 4000. 

De IC 4000 is bedoeld en vooraf ingesteld als standaard voor verwarmingsbesturingen die gebruik maken van 

Modbus-communicatie via de SchwankControl Touch.  

De modulerende regeling kan ook zonder Modbus op de IC 4000 worden aangesloten, dan moeten wel de 

volgende maatregelen worden genomen: 

 

1) Wijziging van de elektrische aansluiting/ pintoewijzing van de GDM-stekker voor IC 4000 voor modulerende 

toestellen. 

In het standaardgeval kan via contact 3 van de GDM-stekker een 230VAC-foutmelding worden opgepikt. 

Voor de alternatieve modulatieaansluiting moet het modulatiesignaal nu op contact 3 van de GDM-stekker 

worden aangesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op de juiste polariteit van de elektrische aansluiting! 

  

Standaardaansluiting/bezetting van de 4-polige 
GDM 
1 = Nul N 
2 = Fase L 
3 = Foutmelding [230VAC] 
   = Aarde 
 
 
 
 
 

Alternatieve aansluiting van de 4-polige GDM-
stekker 
 
1 = Nul N 
2 = Fase L 
3 = modulatiestuurdraad M [230 V AC] 
   = Aarde 
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2) Wijziging van de interne aanpassing van de IC 4000 voor modulerende apparaten 
De bedrading tussen de GDM-bus en de klemklem is in de fabriek geïnstalleerd. 

Voor de alternatieve modulatieaansluiting moet de rode kabel op de IC 4000-basiskaart van contact LO 

[fout] worden omgelegd naar contact M [modulatie]! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Parameter PP01 van de IC 4000 wijzigen 

De parameter PP01 is in de fabriek ingesteld op 1 [Modbus-communicatie]. 

Voor de alternatieve modulatieverbinding moet parameter PP01 op 0 [zonder Modbus-communicatie] 

worden ingesteld. 

 

4) SchwankControl Touch software-update 

De nieuwste softwareversie kan bij de inbedrijfstelling, onderhoudswerkzaamheden enz. op de Schwank 

Control Touch-besturingseenheid [besturings- en displaypaneel] worden geïnstalleerd. 
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5) Opmerking betreffende het modulatiegedrag tijdens ingebruikstelling/onderhoud 

Het maximale modulatieniveau kan gedurende korte tijd [max. 1 minuut] na de eerste minuut van de werking 

dalen als de verwarming opnieuw handmatig wordt gestart door de stekker van het apparaat tijdens de 

inbedrijfstelling/het onderhoud los te koppelen. 

De reden hiervoor is het verschil tussen de algoritmen van de SchwankControl Touch en het IC 4000. 

a) SCT zendt slechts om de 2 minuten een 230V modulatiesignaal uit. 

b) Na elk nieuw verwarmingscommando [bijv. herstarten] draait het IC 4000 gedurende 1 minuut op 

maximaal modulerend niveau. Daarna loopt het volgens het huidige modulerende signaal. 
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10.8. IC4000-foutcodes 

Dezelfde foutcodes als in de IC4000-documentatie worden gebruikt voor brander fouten die in de 

diagnosefunctie van de SchwankControl worden weergegeven [zie ook hoofdstuk 9.1]. 

Fout 

Code 

Fout name Omschrijving 

01 Ionisatie Fout bij het starten  Als er geen vlam wordt gedetecteerd na alle 

ontstekingspogingen tijdens het opstarten. 

02 Ionisatie Fout bij gebruik  Als er geen vlam wordt gedetecteerd na ALLE 

ontstekingspogingen tijdens gebruik. 

03 APS Open fout 

APS = Air pressure switch 

Active voor helder stralers met een PWM-ventilator en 

geactiveerde PP09 APS ACTIVE. 

04 APS Closed fout 

APS = Air pressure switch 

Actief voor helderstralers met actieve PWM-ventilator en 

actieve PP09 APS  

 

Fout wordt weergegeven als APS actief is zonder 

activering van de ventilator. 

05 Geen Encoder Signaal Fout wordt weergegeven als PWM-ventilator is 

geselecteerd, maar er geen signaal is, of het toerental < 

10 omwentelingen per seconde is. 

 

Deze fout wordt op zijn vroegst na 3 seconden 

weergegeven. 

06 "Encoder Signaal Onverwacht" 

fout 

Verschijnt als fasehoekventilator PP02 is geselecteerd met 

een encodersignaal van > 30 omwentelingen per 

seconde. 

 

Deze fout wordt op zijn vroegst na 3 seconden 

weergegeven. 

07 Fout Gasklep terugmelding 

circuit 

Fout in gasklep control unit. 

08 Fout Ionisationcircuit Verschijnt wanneer het ionisatiecircuit abnormale 

waarden vertoont. 

09 "Encoder Signaal buiten bereik" 

Fout 

Deze fout verschijnt als de PWM-ventilator is geselecteerd, 

maar de ventilator niet wordt geactiveerd en er een 

signaal > 15 omwentelingen per seconde wordt gegeven.  

 

Deze fout wordt na 30 seconden weergegeven. 

10 "Geen Modbus Signaal ”  Als de MOD-bus regeling, PP01, is geselecteerd en er 

gedurende geen signaal ontvangen is meer dan 3 

minuten, wordt deze fout gegeven en schakelt de 

verwarming uit. 

De verwarming is niet vergrendeld. 

 

  



 

 Revisie: 3.0 Pagina 47 van 70 

10.9. Bekabeling van sensoren 

 

 

10.9.1. RTS [zwarte bol] en OTS [buitentemperatuur sensor]. 

Twee draden zijn nodig. Kleur en poolcorrectheid zijn niet van belang voor temperatuurafhankelijke 

weerstanden [NTC]. 

In de temperatuursensor bevinden zich 3 klemmen, maar er hoeven slechts 2 klemmen tegelijk op de 

besturing te worden aangesloten, zie onderstaand schema. Het schakelschema is bovendien aan de 

binnenkant van het deksel van elke temperatuursensor geplakt. 

 

Klem 1 + C = OTS wordt gebruikt voor de nieuwe SchwankControl. 

 

Klem 2 + C = OTS wordt gebruikt voor de oude ThermoControl. 

 

 

 

Buitentemperatuursensor OTS voor het inschakelen  

Van de buitenvoeler optimalisatie. 

Artikelnummer: 40652081 

Meetelement: 2 x NTC-sensor in serie geschakeld 

Beschermingsklasse: IP 54 

 

Pin "1" en "C" voor SchwankControl Touch 

Pin "2" en "C" voor ThermoControl Plus M 
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Ruimtetemperatuursensor RTS    Bedrading 

Artikelnummer: 40652071     

      SchwankControl Touch: 

      Draad: rood-wit 

 

ThermoControl versies: 

      Draad: rood-zwart 
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10.9.2  RTS gemiddelde 

 

 

 

Voor grote hallen kunnen 4 temperatuursensoren worden 

geïnstalleerd, verspreid over de hal, om een gemiddelde 

temperatuur te berekenen. Vanuit het oogpunt van de regeling 

komen deze 4 RTSen overeen met precies één 

kamertemperatuursensor voor één zone. 

 

Op deze manier past de zone waarop deze onderling verbonden 

temperatuursensor is aangesloten zich aan de gewenste 

streeftemperatuur aan op basis van de gemiddelde temperatuur 

van de hal. 
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10.9.3. Vochtigheidssensor 
Type 1 wordt gebruikt [zie pintoewijzing], artikelnummer: 70000142. 

 

Toepassing  

 

Apparatuur voor het meten van de relatieve vochtigheid  

in industrieel en commercieel gebouwen. 

 

Kenmerken 

 

De standaard serie omvat een aantal verschillende 

meetbereik van temperatuur en luchtvochtigheid 

inclusief relatieve, absolute vochtigheid, dauwpunt,  

enthalpie of mengverhouding [zie configuratietabel].  

De meetomvormer leest de gegevens uit via  

een interne sensor en zet het resultaat om in een  

een gestandaardiseerd analoog uitgangssignaal  

[0-10 V, 4-20 mA].  

De capacitieve sensor biedt langdurige stabiliteit.  

en hoeft niet opnieuw gekalibreerd te worden. 

 

 

 

General Information 

Power supply 12[20]…34 V AC/DC [Relay] 

Connection 3-wired-connection 

Connection clamp Screw clamps, max 1.5 mm² 

Switching output Relay 24 V / 1A, potential free changer 

Power consumption 24…44 mA 

response time r.h. 8 sec. [63% dew] 

Sensor setting up time 60 min. 

Signaal output 

Typ I r.h. / °C [3-wired] 4…20 mA 

Analogue output burden 50…500 Ohm 

Typ U r.h. / °C [3-wired] 0…10 V 

Analogue output load 10...100 kOhm 

Housing 

Dimensions 87,5x87,5x30 mm 

Material ABS, RAL 9010 

Admissible environmental conditions 0…50 °C; 0...98% r.h. 

Protection class IP 20 

Sensor 

Sensor [r.h. / °C] capacitive 

Measuring range r.h. 0…100 % r.h. [see measuring ranges S1] 

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

Measuring range °C 4 presetted ranges adjustable [see S1] 

Tolerance °C +/- 0,3 °K [5…60 °C] + 1% f.s 

Sensor setting up time 60 min 

Optional: Sensor °C passive, isolated NTC1,8k /5k /10k /20k / Precon, KTY81-110, 

KTY81-210, LM235Z, DS18B20, Pt100, Pt1000 [Kl. A, B, 1/3DIN], Ni1000, Ni1000TK5 

Measuring range/tolerance °C 

passive 

see resistance characteristics 
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Gemeten bereiken DIP Switch [S1] 

Vochtigheid bereik 

Range 3 4 5 6 7 8 

Relatieve vochtigheid 

0 % ... 100 % OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

Absolute vochtigheid 

0 g/m³ … 

30g/m³ 

ON OFF OFF OFF N/A N/A 

0 g/m³ … 

50g/m³ 

ON ON OFF OFF N/A N/A 

0 g/m³ … 

80g/m³ 

ON ON ON OFF N/A N/A 

Mix ratio 

0 g/kg … 30g/kg OFF OFF OFF ON N/A N/A 

0 g/kg … 50g/kg OFF OFF ON ON N/A N/A 

0 g/kg … 80g/kg OFF ON ON ON N/A N/A 

Dauwpunt 

0°C … +50°C OFF ON ON OFF N/A N/A 

-50°C … +100°C ON OFF OFF ON N/A N/A 

-20°C … +80°C OFF ON OFF ON N/A N/A 

Enthalpie 

0 kj/kg … 85kj/kg ON ON ON ON N/A N/A 

 

Electrische aansluiting 

Pin Typ U [0...10 V] Typ I [4...20 mA] 

1 temp - 

2 r.h. - 

3 poti act [opt] temp 

4 - r.h. 

5 poti pas. [opt] 

6 poti pas. [opt] 

7 V+ 

8 GND 

9 relay NC [opt] 

10 relay C [opt] 

11 relay NO [opt] 

12 sensor °C pas. [opt] 

13 sensor °C pas. [opt] 

R1 temp. adjustment 

S3 polarity R3 
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10.9.4Vochtigheidssensor aansluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montageadvies 

De convectie moet aan de onderzijde worden uitgelijnd om een luchtstroom naar boven te garanderen [zie 

markering op de achterkant van de behuizing].  De sensor moet altijd op een passende afstand van de sensor 

worden gemonteerd tot 

de kachels. Ideale montagehoogte van 1,5 m boven de vloer.  
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10.10. Sensor grafiek 

 

10.10.1. Temperatuur sensor 
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10.9.3 Vochtigheidssensor 
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11. Gebouwbeheersysteem [GBS] 

11.1. Aansluiting op de SchwankControl-besturingseenheid 

 

- Stubs moeten altijd worden vermeden. 

- Modbus datalijnen: A+, B-, COM 

 

 

6.2. SchwankControl configuratie 

 SchwankControl = Modbus-slave, GBS = Modbus-master. 

 Stel het SchwankControl-adres in. Op dit adres heeft u toegang tot de SchwankControl binnen de 

GBS-modus. 

 Expert: configuratie - meer - Modbus-slave-adres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 = auto 

Modbus-slave-adres, komt overeen met het besturingsadres [1-8]. 

OF 

Modbus slave adres, vrij te kiezen uit 1-254 

 

 

11.3. Modbus-registerbeschrijving [zonder adapter]. 

Op verzoek zullen wij u de benodigde bestanden verstrekken. Een Modbus-programma zoals mbpoll is vereist. 

 

RS485 parameters: 

Fysieke RS485 Baud rate 19200 kBaud Pariteit Geen Databits 8 Stopbits 1 

 

11.4. BMS-aansluiting via Modbus-adapter 
Beschikbare omvormers, zie ook sectie 14: 

- 40660130 - BMS-omvormer, MODBUS RTU naar MODBUS TCP 

- 40660140 - BMS-omvormer, MODBUS RTU naar BACNet/IP 

- 40660150 - BMS-omvormer, MODBUS RTU naar KNX 
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De adapters worden reeds geconfigureerd geleverd en hoeven alleen maar te worden aangesloten op de 

SchwankControl besturing en het bij de klant aanwezige GBS-systeem. Dit vereist een IP die binnen het subnet 

bereik van de klant ligt. 

 

Als we de IP van de klant bij levering niet kennen, nemen we een standaard IP, die op de betreffende 

adapter wordt gelijmd. Deze IP moet eventueel aan de klant worden aangepast. Hiervoor zijn de 

configuratiesoftware en de configuratiebestanden op de FTP-server nodig [zie inleidende opmerkingen in 

hoofdstuk 12].  

 

11.4.1. Bekabeling voor de omvormer 

 

MODBUS RTU > MODBUS TCP of BACNet IP 

 
Schema wordt meegeleverd met de omvormer 
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11.4.2. Bekabeling voor de omvormer 

MODBUS RTU > KNX 

 

Schema wordt meegeleverd met de omvormer 
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12.  Appendix 

12.1. Bevestigingsgaten 

Standaard behuizing [40660000, 40660010, 40660020, 40660130, 40660140, 40660150, 40660170, 40660180] 

NIET OP SCHAAL, elk apparaat wordt geleverd met een 1:1 boorgatsjabloon. 
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Besturingseenheid voor de installatie van de schakelkast [40660040]. 

NIET OP SCHAAL, elk apparaat wordt geleverd met een 1:1 boorgatsjabloon. 
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Behuizing voor SAV2 en Hybride 

Grote behuizing voor SAV2 en Hybride [40660190, 40660200]. 

NIET OP SCHAAL, elk apparaat wordt geleverd met een 1:1 boorgatsjabloon. 
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12.2 Firmware bijwerken 
 

Een firmware-update kan alleen door de Schwank servicedienst worden uitgevoerd. 

 

De update moet altijd voor beide SchwankControl Touch-onderdelen afzonderlijk, voor de besturingseenheid 

en voor de bedieningseenheid worden uitgevoerd. Elk onderdeel heeft zijn eigen firmware voor de update.  

 

 

Houd u aan de volgorde van de volgende stappen:  

 

1. Download de gewenste update. 

 

2. Schakel het apparaat met de hoofdschakelaar uit. 

 

3. Onthoud de vooraf ingestelde/oorspronkelijke positie bij de adresschakelaar.  

Draai vervolgens de adresschakelaar naar adres 0. 

 

4. Verbind met de PC met behulp van een standaard Micro-USB [mobiele telefoon]-kabel. 

Nu brandt de rode LED op het bord permanent. 

 

5. Start de update voor  

- Controle-eenheid "Schwank-HeatControl-2017_V**exe en  

- Bedieningseenheid "Schwank-TouchControl-2017_V**-exe 

 

Wacht tot de flitser klaar is. De melding verschijnt "Programmering voltooid". 

 

6. Koppel de USB-kabel los. 

 

8. Herstel de adresschakelaar in de oorspronkelijke positie. 
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12.3. Fabrieksinstellingen van de besturingseenheid 
Instellen van de fabrieksinstellingen: Configuratie - Meer - Fabrieksinstellingen van de besturingseenheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

 Klant PIN:  4711  

 Tijd tot de schoorsteenveegstand 

automatisch wordt beëindigd.: 
 120min 

 Tijd: 

 Huidige tijd 

 Dag tijdbesparing niet geactiveerd 

 Zone tijd aanpassing niet geactiveerd  

 Taal:  English 

 Tijd programma ‘s: 

 [Tijd] Programma 1: 

Maandag tot vrijdag, 7:00 - 16:30 

 Instellen in zone 1: 

       Automatische modus met   

      Vakantietijd Programma 1 

 Temperaturen: 

 Dag: 17°C 

 Nacht: 15°C 

 Vorstbeveiliging: 5°C 

 Vakantie:10°C 

 Vochtigheid: Off 
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Configuratie [Expert] 

 Toestel types: 

 Zone1: Modulerende helderstralers 

 Zone2: Gedeactiveerd 

 Zone3: Gedeactiveerd 

 Zone4: Gedeactiveerd 

 Relay uitgangen: 

 Relay1: Zone1 toestel on/off 

 Relay2: Zone1 toestel trap 

 Relay3: Zone1 ventilator aan/uit 

 Relay 4-6: Gedeactiveerd 

 Digitale inputs:  1-6: Geen functies 

 Toestel Modbus adressen:  Geen toewijzing 

 Meer: 

 Release contact: Open 

 Gas meter: 0.01 m³/puls 

 Verwarmingstijd verlenging: 60min 

 Service interval: 12 maanden 

 Setpoint temperatuur display: JA 

 Modbus slave adres: auto 

 Temp. tijd prog. Uit: Nacht 

 Temp. tijd prog. Aan: Dag 

 Water meter: 1l/puls 

 Hybride switch-off: 90°C 

 Ventilator foutmelding: 10s 
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Parameter [Expert] 

 Zone1 - Zone4: 

 RTS offset: 0°C 

 Voorverwarm tijd: Uit 

 Verwarming gradiënt: 0.10min/K² 

 KP: 20 

 Tn: 120 sec 

 Tv: 0 sec 

 Helder straler: 

 Minimale looptijd: 120s [2min] 

 Minimale pauze tijd: 60s [1min] 

 Minimale vollast: 60s [1min] 

 Ventilatorvertragingstijd: 180s [3min] 

 Donker straler: 

 Minimale looptijd: 600s [10min] 

 Minimale pauze tijd: 60s [1min] 

 Minimale vollasttijd: 60sec [1 min] 

 Ventilatorvertragingstijd: 900sec [15min] 

 Lucht verhitter: 

 Minimale looptijd: 300sec [5min] 

 Minimale pauze tijd: 60sec [1min] 

 Minimale vollast tijd: 60sec [1min] 

 Ventilatorvertragingstijd: 0sec [0min] 

 Een-traps 
 Uitschakeldrempel: 5% 

 Inschakeldrempel: 20% 

 Twee-traps 

 Uitschakeldrempel: 5% 

 Inschakeldrempel: 20% 

 Vollast drempel Uit:50% 

 Vollast drempel Aan: 60% 

 Moduleren 

 Uitschakeldrempel: 5% 

 Inschakeldrempel: 20% 

 Modulatie start waarde: 90% 

 

12.4. QR-code 

De QR-code op het typeplaatje en in het infoscherm van de aangesloten besturing opent de SchwankControl 

productinformatie op de Schwank website. 

Zodra de SchwankControl via een LAN-kabel op een computer of het lokale netwerk is aangesloten 

[aansluiting alleen op de besturingseenheid beschikbaar] en in het infoscherm een IP wordt weergegeven, 

wordt de QR-code die de webapp tijdens het scannen in een browservenster start, zie paragraaf 13.5. 
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12.5. Afstandsbediening [webapp] 

De SchwankControl moet via een LAN-kabel op een computer of het lokale netwerk worden aangesloten. De 

aansluiting voor de LAN-kabel bevindt zich op de printplaat van de besturingseenheid. 

 

 

Afbeelding 36: LAN-connectie 

1. Instelling SchwankControl IP-adres 

 

2. Voer het SchwankControl IP-adres in de webbrowser 

 

3. Open de webapp in de webbrowser 
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13. EU Declaration of Conformity 
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14.  SchwankControl - Product Portfolio [DE&EN] 

 

SchwankControl Touch 

 
Part No.  40660000 

 

Regel- und Bedieneinheit 

im Gehäuse, H = 120 mm 

Control and operating unit 

in housing, H = 120 mm 

 
 

SchwankControl Regeleinheit / Control Unit 

 
Part No.  40660010 

 

Regeleinheit im Gehäuse, H = 120 mm 

Control unit in housing, H = 120 mm  
 

SchwankControl Bedieneinheit / Operating Unit 

 
Part No.  40660020 

 

Bedieneinheit im Gehäuse, H = 90 mm 

Operating unit in housing, H = 90 mm  
 

SchwankControl Regeleinheit / Control Unit 

 
Part No.  40660030 

 

Regeleinheit für Schaltschrankeinbau 

Control unit for switching cabinet 
 

 

SchwankControl Bedieneinheit / Operating Unit 

 
Part No.  40660040 

 

Bedieneinheit für Schaltschrankeinbau 

Operating unit for switching cabinet  
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SchwankControl Netzteil / Power Supply 

 
Part No.  40660110 

 

Netzteil für Bedieneinheit 

bei Entfernungen > 100m zur 

Regeleinheit 

Power supply for operating unit 

for distances > 100m to control unit 

  

SchwankControl Umsetzer / Converter 

 
Part No.  40660130 

 

Umsetzer / Converter 

MODBUS RTU > MODBUS TCP  
 

SchwankControl Umsetzer / Converter 

 
Part No.  40660140 

 

Umsetzer / Converter 

MODBUS RTU > BACNet IP  
 

SchwankControl Umsetzer / Converter 

 
Part No.  40660150 

 

Umsetzer / Converter 

MODBUS RTU > KNX  
 

SchwankControl CAN Repeater 

 
Part No.  40660170 

 

Repeater für SchwankControl 

Regeleinheit 

bei Abstand zw. zwei Einheiten >200 m 

Repeater for SchwankControl control 

unit 

For distances between two units >200 

m  

 
 

 

 

SchwankControl Hybrid 
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Part No.  auf Anfrage / on request 

 

Erweiterungsmodul für Schwank Hybrid 

Extension module for Schwank Hybrid  
  

SchwankControl FAN Control SAV1 

 
Part No.  40660180 

 

Erweiterungsmodul 

für Schwank Sammelabgas-Anlagen 

Extension module 

for Schwank herringbone-system 

 
 

SchwankControl FAN Control SAV2 

 
Part No.  40660190 

 

Erweiterungsmodul 

für Schwank Sammelabgas-Anlagen 

Extension module 

for Schwank herringbone-system 

  

 

 

 

 

SchwankControl Ersatzteile / Spare Parts 

Part No. 

40660050 
 

SchwankControl 

Gehäuseunterteil 

H = 120 mm 

SchwankControl housing 

bottom part, H = 120 mm 

Part No. 

40660060 

SchwankControl 

Gehäuseunterteil 

H = 90 mm 

SchwankControl housing 

bottom part, H = 90 mm 

Part No. 

40660080 

SchwankControl 

Gehäuseoberteil 

ohne Ausschnitt, mit Scharnier-

Set 

SchwankControl housing 

cover 

without cut-out, including 

hinges 

Part No. 

40660090 

SchwankControl Scharnier-Set 

[2-teilig] 

SchwankControl hinges set 

[2 parts] 

Part No. 

40660100 

SchwankControl Ersatzdisplay 

inklusive Deckel, mit Scharnier-

Set 

SchwankControl replacement 

display, incl. cover and hinges 

set 
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SchwankControl Zubehör / Accessories 

Part No. 

40652071 
 

Raumtemperaturfühler „mit 

Arm“ 

für SCT & TC 

Room temperature sensor 

"with arm" for SCT & TC 

Part No. 

40652081 

Außentemperaturfühler 

für SCT & TC 

Outdoor temperature sensor 

for SCT & TC 

Part No. 

40652090 

Taster zur manuellen 

Heizzeitverlängerung 

Button for manual heating 

time extension 

Part No. 

40652500 

Störmeldeanzeige ZoneErrorBox 

mit 4 Dioden 

Error display ZoneErrorBox 

with 4 diodes 

Part No. 

70000141 

Luftfeuchtesensor Humidity sensor 

Part No. 

16620424 
 

Reflexionslichtschranke Reflection light barrier 

Part No. 

16620556 

Befestigungswinkel 

für Lichtschranke 

Mounting brackets 

for light barrier 

Part No. 

16620416 

Reflektor 

für Lichtschranke 

Reflector 

for light barrier 

Part No. 

16320889 

Münzautomat 

bis 999 Minuten 

Coin acceptor 

for up to 999 minutes 

 


