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1. Všeobecne
Tento návod na obsluhu popisuje regulátor vykurovacieho systému SchwankControl, jeho
konfiguráciu a ovládanie. Ďalej vysvetľuje všetky externé pripojenia, ako sú vstupy snímačov,
pripojenie k nadriadenej regulácii či k systému správy budovy.
Tento návod na použitie obsahuje informácie o nasledujúcich oblastiach:
Bezpečnosť
Technické detaily
Nastavenie systému
Prevádzka
Montáž
Inštalácia
Údržba
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2. Bezpečnosť
Bezpečnostné odporúčania
Nasledujúce bezpečnostné odporúčania
v žiadnom prípade nie sú vyčerpávajúce. Otázky,
problémy a nezrovnalosti prosíme adresujte na svojho servisného partnera.

Kvalifikovaný personál
Na inštaláciu, nastavenie systému, uvedenie do prevádzky, servis, údržbu systému
SchwankControl je oprávnený iba kvalifikovaný personál. Je nevyhnutné striktné dodržiavanie
národných a interných bezpečnostných predpisov.

Dokumentácia
Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky systému SchwankControl si starostlivo prečítajte túto
príručku a príslušnú dokumentáciu. Pri nesprávnej manipulácii alebo skladovaní môže nastať
poškodenie zdravia alebo majetku. Systém a jeho súčasti prevádzkujte iba za stanovených
technických podmienok a parametrov prostredia.

Bezpečnostné požiadavky
Pravidelne vykonávajte kontrolu elektrických zariadení.
Pri práci na elektrických zariadeniach musí byť zariadenie alebo systém vypnutý alebo bez
napätia. Zaistite zariadenie alebo systém proti neúmyselnému reštartu. Vypnutie hlavného
napájania (ističa) nezabezpečí, že bude systém vypnutý.
Na nastavenie a zmene funkčných parametrov je oprávnený len servisný personál firmy
Schwank.

Určené použitie
Riadiaci systém SchwankControl je určený výhradne pre vykurovacie systémy Schwank.
Akékoľvek použitie mimo špecifikácie sa považuje za zneužitie. Spoločnosť Schwank CZ, s.r.o.
nezodpovedá za vzniknuté škody. Užívateľ nesie všetky riziká, ktoré môže vzniknúť v dôsledku
nesprávneho použitia.
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3. Technické špecifikácie
Typ

Hodnota

Sieťové napätie

Jednotka

230 V [1~, N, PE] V

Max. prúdový odber

6.3 A

Frekvencia sieťového napätia

50 / 60 Hz

Trieda ochrany

IP 65

Teplota okolia

0...40 °C

Max. rel. vlhkosť

80 %

Montáž

na stenu

CE zhoda

áno

Snímač izbovej teploty, RTS
Schwank komp.č. 4065-2071

NTC 10 kΩ

Snímač vonkajšej teploty, OTS
Schwank komp.č. 4065-2081

NTC 10 kΩ
4.3 palcov
480 x 272 Pixel

Prevádzka a displej - dotyková obrazovka
Rozmery [D x Š x H]

260 x 190 x 170 mm

Hmotnosť

1.1 kg

Tabuľka 1: Technické špecifikácie

Sieť a zbernice
Pri nastavovaní viacerých vykurovacích systémov je možné pripojiť až 8 riadiacich jednotiek na
CAN zbernicu až s dvoma jednotkami s obrazovkou. V rámci takéhoto systému môže byť každá
riadiaca jednotka ovládané nezávisle z ktorejkoľvek jednotky s obrazovkou.
Riadiaca jednotka má dva porty RS485. Jeden port je navrhnutý ako RS485 master pre prepojenie
s automatickou jednotkou Schwank. Pre prepojenie so systémom správy budovy (BMS), je druhý
port navrhnutý ako RS485 slave (podružný).
Pre pripojenie jednotky s obrazovkou k miestnej sieti [LAN] ponúka integrovaný webový prehliadač
možnosť ovládať SchwankControl z akéhokoľvek počítača v sieti.
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4. Komponenty
Štandardné vyhotovenie SchwankControl kombinuje riadiacu jednotku, zobrazovaciu jednotku s
dotykovou obrazovkou a svorkovnicu v jednom.

Obr. 1: SchwankControl s riadiacou jednotkou

Obr. 2: Externé komponenty

1.
2.
3.
4.

Typový štítok
Hlavný vypínač
zelená LED:
žltá LED:

napájanie
konštantne = potrebný servis
bliká = režim analýzy spalinových plynov
5. červená LED:
porucha
6. Dotyková obrazovka
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5. Používateľské rozhranie a prevádzka
SchwankControl sa dodáva s dotykovou obrazovkou, čo je jediné používateľské rozhranie. Dotyk
jednotlivých symbolov umožňuje pohyb v menu.

5.1.

Režim spánku a domovská obrazovka

Po zapnutí SchwankControl sa zapne obrazovka spánkového režimu, a takisto aj po odhlásení.
Kliknutím na dotykovú obrazovku, opustí užívateľ režim spánku a aktivuje obrazovku.
Jednotka SchwankControl sa automaticky prepne do režimu spánku po prednastavenej dobe
[kapitola 5.4.1.]. Aktívne obrazovka sa ručne vypne stlačením domovského tlačidla na viac ako 5
sekúnd.

Obr. 3: Obrazovka spánkového režimu

1. Tlačidlo domov
2. Zvolená zóna
3. Vonkajšia teplota
4. Dátum a čas
5. Prehľad zón
6. Prepnutie riadiacej
jednotky
predchádzajúca/nasledovná
7. Priama voľba riadiacej
jednotky

Obr. 4: Domovská obrazovka
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5.2.

Používateľské rozhranie na základe ponúk (menu)

5.2.1. Záložky
Lišta ponuky prepína medzi hlavnými ponukami a nachádza sa v hornej časti obrazovky.
Záložky sú označené textom alebo symbolmi v paneli ponúk.
Farba práve aktívnej záložky je opačná ako farba panelu ponúk.
5.2.2. Symboly
Domovská obrazovka
Používateľ je prihlásený
Ponuka nastavení, konfigurácie, údržby,....
Režim analýzy spalín, inaktívny
Režim analýzy spalín, aktívny minimálne na jednej riadiacej
jednotke
Postupná navigácia v
krokoch
Zmena hodnôt
Zatvoriť ponuku
Vypnúť možnosť
Zrušiť zmeny
Aktivovať možnosť
Potvrdiť zmeny
Upraviť hodnoty
Resetovať počítadlá [s bezpečnostnou otázkou]

5.2.3. Nastavenia
K dispozícii sú dva druhy ponuky nastavení:
Bez potvrdzovania = všetky zmeny sú okamžite účinné. Zatvorte ponuku stlačením
symbolu „X“ v pravom hornom rohu.
Potrebné je potvrdenie = zmeny potvrdíte stlačením oranžovej značky. Ak chcete zrušiť
všetky zmeny, stlačte symbol „X“ v pravom hornom rohu. Obidve možnosti automaticky
zatvoria okno.

Revízia: 1.0

Strana 8 z 39

5.2.4. Riadiaca jednotka
Na jednej zbernici môže byť pripojených až osem riadiacich jednotiek, ktoré je možné ovládať z
jednej zobrazovacej jednotky. V podstate sa všetky nastavenia aplikujú výlučne len na zvolenú
riadiacu jednotku.

Identifikátor zvolenej riadiacej jednotky
Zvolená riadiaca jednotka [oranžová]
Dostupné riadiace jednotky na zbernici
[sivé = nie sú k dispozícii]

Obr.5: Prehľad riadiacich jednotiek

Príslušná riadiaca jednotka má aspoň jednu poruchu.
5.2.5. Poruchová obrazovka.
Červená LED kontrolka na prednom paneli funguje ako spoločný indikátor poruchy pre všetky
riadiace jednotky pripojené na zbernicu. Poruchový stav všetkých riadiacich jednotiek pripojených
na zbernici je možné skontrolovať v prehľade riadiacich jednotiek [Obr.5]. Riadiace jednotky s
poruchou sú označené oranžovým výkričníkom. Pre zvolenú riadiacu jednotku je na poruchovej
obrazovke k dispozícii podrobná informácia o poruche, Obr. 6.

!!
Nejméně jedna chyba
!++ Zkrat
!— Přerušený kontakt
ok

Žádná chyba

Obr. 6: Poruchová obrazovka.
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5.3.

Podrobnosti o zóne

Dotykom na jednu zo zón na domovskej obrazovke sa otvorí obrazovka s podrobnosťami zóny.
Obrazovka obsahuje podrobné informácie o zvolenej zóne, napríklad aktuálne aktívny nastavený
bod, aktuálna teplota a aktuálna vlhkosť, prevádzkový režim, textový indikátor zóny a stavové
indikátory.

Textový identifikátor zvolenej zóny
Voľba prevádzkového režimu [0]
Editor nastavení teploty a vlhkosti
[5.3.2]

Obr. 7: Podrobnosti o zóne

5.3.1. Prevádzkové režimy
Deň

Zóna beží trvale na dennej teplote.

Noc

Zóna beží trvale na nočnej teplote.

Dovolená

Zóna beží trvale na teplote Dovolená.

Ochrana proti
zamrznutiu

Zóna beží trvale na mrazovej teplote.

Automatika

Zóna beží v automatickom režime s
ignorovaním obdobia Dovolená.

Automatika
Prázdniny

Zóna beží v automatickom režime s
dodržiavaním obdobia Dovolené.

Keď je zóna v jednom z automatických režimov, je možné, že bude potrebné priradiť jeden, alebo
viac časových programov. Ak chcete priradiť časové programy, dotknite sa oblasti pod
automatickým výberom režimu. Informácie o nastavení a úpravách časových programov nájdete v
kapitole 5.4.1.
Obdobie Dovolená platí len pre zóny prevádzkované v režime Automaticky Dovolená. Informácie o
nastavení a úpravách časových programov nájdete v kapitole 5.4.2
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5.3.2. Nastavenie teploty a vlhkosti
Pri dotyku symbolu pera sa obrazovka zmení na menu pre nastavenie požadovaných hodnôt, viď
Obr. 8.

Ochrana proti zamrznutiu

Obr. 8: Nastavenie teploty a vlhkosti

Akákoľvek požadovaná hodnota vlhkosti menšia alebo rovná 99% znamená, že výhrevné telesá v
príslušnej zóne vyhrievajú priestor tak dlho, dokiaľ nebude vlhkosť nižšia ako nastavená hodnota,
nezávisle od skutočnej teplote zóny. Nastavenie hodnoty na 100% vypne reguláciu vlhkosti.
5.3.3. Informačná lišta - stavové indikátory
Nasledujúce symboly poskytujú podrobné informácie o stave zóny. Neaktívne symboly sú sivé.
Oranžové ikony predstavujú externe ovládané stavy, ktoré sú riadené digitálnymi vstupmi.
1. symbol

Optimalizácia vykurovania [Kapitola 5.6.2.]

P

Aktívne len v automatických režimoch. Predohrev zóny, aby sa
denná teplota dosiahla v stanovenom čase.

2. symbol

Aktuálne nastavená hodnota [Kapitola 5.3.2]
Deň
Deň - vynútené digitálnym vstupom, len v automatickom režime

ALEBO Noc
Noc - vynútené digitálnym vstupom, len v automatickom režime
ALEBO Ochrana proti zamrznutiu
ALEBO Dovolená
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3. symbol

Automatický režim [kapitola 10]
Inaktívny - nefunguje žiaden z priradených časových programov
Inaktívny - funguje aspoň jeden z priradených časových programov

4. symbol

Dodatočná hodina vykurovania [kapitola 5.6.1]
Dodatočná hodina vykurovania je aktívna.

5. symbol

Vlhkosť [kapitola 115.3.2]
Požiadavka na vykurovania spôsobená reguláciou vlhkosti v zóne.

6. symbol

Minimálne doby ohrevu [kapitola 8]

-

Bez ohrevu v dôsledku požiadavky na minimálny čas

0

ALEBO Minimálny čas pauzy je aktívny

1

ALEBO Minimálny čas zapnutia je aktívny

%

ALEBO Minimálny čas plného výkonu je aktívny

7. symbol

Stav výhrevného telesa [kapitola 8]
VYP
Výhrevné teleso vypnuté - vynútené digitálnym vstupom

ALEBO Čiastočný výkon
ALEBO Plný výkon
Výhrevné teleso zapnuté - vynútené digitálnym vstupom
8. symbol

Dodatočné informácie pre symbol 7

0

Požiadavka na vykurovacie teleso je vypnutá

50%...

Požiadavka na vykurovacie teleso je čiastočný alebo vyšší výkon

100%

Požiadavka na vykurovacie teleso je plný výkon
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9. symbol

Stav ventilátora
Ventilátor je zapnutý

10. Symbol

Indikátor poruchy
Zóna má poruchu

5.4.

Nastavenie času

Všetky nastavenia súvisiace s časom sú k dispozícii v ponuke nastavenia času [kapitola 5.1.].

Obr. 9 Nastavenie času

5.4.1. Časové programy
K dispozícii sú 4 časové programy, ktoré je možné samostatne vypnúť alebo zapnúť. Každý
časový program má 4 časy zapnutia vykurovania. Každý čas zapnutia je možné samostatne
aktivovať alebo deaktivovať.
Každá zóna môže mať nula, 1 alebo viac referenčných časových programov, ktoré sa nastavujú v
podrobnom menu zóny [kapitola 5.3].

Obr. 10: Časové programy
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Ak má jeden z referenčných časových programov aktívny čas zapnutia, nastavená teplota pre túto
zónu sa prepne - zvyčajne z nočnej teploty, zníženej teploty na nastavenú hodnotu teploty cez
deň.

Obr. 11: Časový program so 4 časmi zapnutia

Obr. 12: Nastavenie časového intervalu pre čas zapnutia

5.4.1. Dovolená
Režim Dovolená pozostávajú z max. 6 období, ktoré môžu byť samostatne aktivované alebo
deaktivované. Ak aktuálny dátum spadá do jedného z období prázdnin, všetky zóny v režime
automatiky s prázdninovým obdobím sa prepnú na nastavenie pre prázdninové obdobie.

Obr. 14:Aktivácia prázdninového obdobia

Obr. 13: Nastavenie prázdninového obdobia
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5.4.2. Dátum a čas

Obr. 15: Nastavenie dátumu

Obr. 16:Nastavenie času

Automatická aktualizácia dátumu a času zo siete.

5.4.3. Časová zóna

Automatický letný/zimní čas

Obr. 17: Nastavenia časovej zóny

5.5.

Nastavenia

Dostupné z domovskej obrazovky [kapitola 5.1].

Obr. 18: Menu nastavenia
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5.5.1. Nastavenia siete

Nastavenie DHCP alebo statickej
IP

Obr. 19: Nastavenia siete

5.5.2. Zmena PIN

Ak chcete zmeniť PIN:
(1) Zadajte aktuálny PIN
(2) Zadajte nový PIN
(3) Potvrďte nový pin

Obr. 20: Zmena PIN

5.5.3. Jazyk

Obr. 21: Nastavte jazyk
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5.5.4. Nastavenie obrazovky
Po nastaviteľnom čase bez
interakcie s používateľom
sa obrazovka automaticky
prepne na obrazovku
spánku.
Po vypnutí prihlasovacej
obrazovky sa nebude
žiadať PIN na prihlásenie.

Obr. 22: Nastavenie obrazovky

5.5.5. Informačná obrazovka
Informačná obrazovka poskytuje informácie o sériovom čísle a verzii softvéru zobrazovacej
jednotky a zvolenej riadiacej jednotky. Uvádzajú sa sieťové informácie o stave pripojenia a
aktuálnej IP.

Obr. 23: Informačná obrazovka
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5.6.

Špeciálne funkcie

5.6.1. Predĺženie času vykurovania
Funkcia:
Príslušná zóna sa prepína na nastavenú hodnotu dennej teploty na nastaviteľný čas. Základné
nastavenie je 60 minút.
Podmienky:
Musí byť nainštalované tlačidlo pre príslušnú zónu.
Použitie:
Podržte tlačidlo predĺženia na minimálne 3 sekundy, aby sa spustilo predĺženie času vykurovania
bez ohľadu na aktuálny režim prevádzky. Čas predĺženého vykurovania je možné nastaviť len na
úrovni expert v menu nastavení. Predĺženie doby ohrevu sa môže opätovne aktivovať iba z bežnej
prevádzky. Viacnásobné stlačenie tlačidla nebude mať žiaden vplyv. Keď je predĺženie
vykurovania aktívne, je to indikované na informačnom paneli [kapitola 5.3.3].
Pri trvalom stlačení tohto tlačidla vznikne porucha snímača teploty.
5.6.2. Optimalizátor zapnutia
Funkcia:
Keď časový program dosiahne čas zapnutia, zóna už by mala mať dosiahnutú dennú vykurovaciu
teplotu.
Podmienky:
Musí byť inštalovaný snímač vonkajšej teploty.
Funkcia optimalizácia zapínania je nastavená na auto [expertné nastavenie].
Zóna musí byť v jednom z dvoch automatických režimov.
Použitie:
Optimalizácia zapínania funguje automaticky a samostatne pre každú zónu. Požadovaný čas
predohrevu sa vypočíta na základe nepretržitého adaptívneho procesu, ktorý sa riadi od vonkajšej
teploty a vykurovacích parametrov budovy. Keď je predohrev aktívny, je to indikované na
informačnom paneli [kapitola 5.3.3].
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6. Režim analýzy spalín [FGA]
Pri použití režimu FGA sa musia všetky nastavené zóny príslušnej riadiacej jednotky fungovať na
plný výkon. Toto je z dôvodov merania emisií, ktoré vykoná servisný technik. Menu pre režim FGA
je trvale na paneli s ponukami a môže byť aktivované bez prihlásenia [kapitola 5.2.2].
Postup:
FGA režim pre danú riadiacu jednotku sa aktivuje dotykom na riadiacu jednotku v menu
režimu FGA
Opätovným dotykom na to istú riadiacu jednotku sa režim FGA vypne.
Po uplynutí nastaviteľného času sa režim FGA automaticky vypne a príslušné zóny sa prepnú späť
na normálnu prevádzku. Ak je režim FGA aktívny, je to indikované farebným symbolom rebríka na
paneli s ponukami a farebnou riadiacou jednotkou v menu FGA, ktorá zobrazuje aj čas
odpočítavania.

Časový interval: 1-180 Min.

Obr. 24: FGA režim
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7. Konfigurácia
Pred uvedením do prevádzky je potrebné riadiaci systém SchwankControl nakonfigurovať PODĽA
typu inštalovaného vykurovacieho systému. Tieto nastavenia sú zabezpečené 5-ciferným kódom.

Obr. 25: Menu konfigurácia

Keď sa prihlasujete ako expert, domovské tlačidlo je sfarbené oranžovo a vo vnútri je písmeno "E".
Ak sa chcete odhlásiť z expertnej úrovne, podržte tlačidlo Domov.

7.1.

Nastavenie typu vykurovacieho telesa

Prvým krokom k nastaveniu funkcie Schwankcontrol je povolenie zóny nastavením typu
vykurovacieho telesa. Ak chcete zónu zakázať, namiesto konkrétneho typu vykurovacieho telesa
vyberte možnosť "Nie je nakonfigurovaný".

Obr. 26: Nastavenie typu vykurovacieho telesa

Pri zadávaní typu vykurovacieho telesa sa zobrazí zoznam s konkrétnymi typmi vykurovacích
telies. Aktuálny výber je zafarbený.
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Nasledujúci zoznam zobrazuje možné voľby:
Zóna vypnutá
Svetlý žiarič 1-stupňový Svetlý žiarič 2-stupňový
Svetlý žiarič modulačný
Tmavý ožiarič 1-stupňový
Tmavý ožiarič 2-stupňový
Tmavý ožiarič modulačný Teplovzdušný ohrievač
Hybridný systém [voliteľný len pre zónu 4]

7.2.

Konfigurácia funkcií relé

Ďalším krokom je priradenie funkcie každému výstupnému relé. Relé, ktoré sú v aktuálne zapnuté,
sú farebné. Ak chcete vybrať funkciu, stlačte symbol funkcie vedľa relé a vyberte funkciu zo
zoznamu. Každému relé je možné priradiť žiadnu, jednu alebo viac zón. Niektoré funkcie majú
pevne priradené zóny a nie je možné ich upravovať.

Obr. 27: Konfigurácia funkcií relé

Funkcia

Symbol

Popis funkcie

Trvale vypnuté

Trvalé vypnutie relé.

Trvale zapnuté

Trvalé zapnutie relé.

Vykurovacie teleso
vyp/zap

Relé je zapnuté priradeným zónovým ovládaním, pokiaľ je
aktívna požiadavka na vykurovanie.

Stupne vykurovania

Relé je zapnuté pri požiadavke na plný výkon vykurovania,
ak má zóna dvojstupňové vykurovanie ohrievač, resp. sa je
na výstupe modulačný časový kód pre regulované
vykurovacie telesá.

Ventilátor zap/vyp

Relé sa zapne, ak sú ohrievače priradenej zóny aktívne a
vypína sa s nastaviteľným oneskorením.

Dôležité: Dvojstupňové a regulované vykurovacie telesá si vyžadujú dva relé výstupy.
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Príklad:
Najprv je zóna 1 nakonfigurovaná ako "2-stupňový svetlý žiarič" [kapitola 7.1]. Teraz sa prvé relé
nastaví na funkciu "Ohrev zap/vyp" a druhé relé sa nastaví tak, aby malo funkciu "Stupne
vykurovania". Obidve relé sa priradia zóne 1. Z tohto dôvodu je potrebné výstupy relé pripojiť na
príslušné vykurovacie telesá. Obidve relé teraz regulujú vykurovacie telesá v zóne 1.

7.3.

Konfigurácia vstupov

Posledným krokom v konfigurácii SchwankControl je priradenie funkcií vstupov, ak je to potrebné.
Podobne ako pri konfigurácii relé, funkcie vstupov pre každý zo šiestich digitálnych vstupov sa
vyberajú zo zoznamu. Aktuálny výber je zafarbený. Každému vstupu je možné priradiť žiadnu,
jednu alebo viac zón. Niektoré funkcie majú pevne priradené zóny a nie je možné ich upravovať.

Obr. 28: Konfigurácia funkcií vstupov

Nasledujúci zoznam zobrazuje možné voľby:
Funkcia

Symbol

Popis funkcie

žiadny

Vstup je vypnutý.

Zapnúť relé

Ak sú vybrané zóny 1 až 4 automaticky priradené ku vstupu.
Na vstupe musí byť vysoká logická hodnota, aby sa relé
výstupy uvoľnili pre štandardnú prevádzku. Ak je na vstupe
logická nízka hodnota, všetky relé sú vypnuté.

Nútené vypnutie
vykurovacieho
telesa

Vykurovacie telesá v priradenej zóne sa vypnú.

Nútené zapnutie
vykurovacieho
telesa

Vykurovacie telesá v priradenej zóne sa zapnú na plný výkon.

Nútený denný
režim

Ak je zóna nastavená na jeden z automatických režimov,
prevádzkový režim tejto zóny je nútene zapnutý do dennému
režimu.
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Nútený nočný
režim

Ak je zóna nastavená na jeden z automatických režimov,
prevádzkový režim tejto zóny je nútene zapnutý do nočného
režimu.

Nútený
prázdninový režim

Ak je zóna nastavená na jeden z automatických režimov,
prevádzkový režim tejto zóny je nútene zapnutý do
prázdninového režimu.

Nútený režim
ochrany pred
zamrznutím

Ak je zóna nastavená na jeden z automatických režimov,
prevádzkový režim tejto zóny je nútene zapnutý do režimu
ochrany pred zamrznutím.

Plynomer

Nie je možné priradiť zónu Popis funkcie nájdete v kapitole
7.5.2.

Externý porucha

Externé poruchy, ktoré prepnú vstup na logickú vysokú
hodnotu, budú spracované ako interné poruchy. Porucha je
indikovaná červenou LED a zároveň sa generuje údaj do
protokolu.

Vodomer
[hybridný systém]

Nie je možné priradiť zónu Toto je špeciálna funkcia pre
hybridné systémy.7.5.2

Ak má tá istá zóna zapnuté protichodné funkcie, prioritu dostáva aktivovaná funkcia.

7.4.

Priradenie vykurovacieho telesa IC 4000 na zbernici Modbus

Keďže každé automatické regulačné zariadenie, IC 4000 má jedinečnú adresu na zbernici, ale
všetky sú pripojené na tú istú Modbus zbernicu, jednotlivé adresy sa musia priradiť jednotlivým
zónam.
V kapitole Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. nájdete popis rozdielom medzi
štandardným zapojením a zbernicovým zapojením.
Postup:
Vyberte všetky IC 4000 adresy, ktoré je potrebné priradiť tej istej zóne.
Všetky zvolené adresy priraďte dotykom príslušného čísla zóny.
Pozrite si číslo priradenej zóny pre jednotlivé adresy IC 4000.

Číslo zóny na priradenie.

Obr. 29: Priradenie vykurovacieho telesa na zbernici Modbus
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7.5.

Špeciálne funkcie[Expertná úroveň]

7.5.1. Externá aktivácia
Keď svieti červená LED na displeji, vyskytla sa porucha na jednej alebo viacerých pripojených
riadiacich jednotkách. Keď svieti červená LED, riadiaca jednotka súčasne komunikuje chybu cez
relé. Týmto spôsobom môžu byť vnútorné chyby indikované na externý alebo nadradený systém.
Funkcia relé môže byť nakonfigurovaná tak, aby bola "otvorená pri poruche" [predvolené] alebo
"zatvorené pri poruche".
7.5.2. Konfigurácia plynomera
Funkcia:
Na meranie spotreby plynu vo vykurovacom systéme je k dispozícii vstupná funkcia, ktorá počíta a
spočítava vstupný signál spotreby. Pre tento vstup je potrebné nastaviť koeficient, aby sa správne
vypočítala akumulovaná spotreba plynu.
Podmienky:
Je potrebné nastaviť digitálny vstup pre funkciu merania plynu [kapitola 7.3].
K dispozícii musí byť hodnota výhrevnosti plynu.
K dispozícii musí byť volumetrický koeficient impulzu plynomera.
Výpočtový vzorec:
Koeficient spotreby [kWh/impulz] = výhrevnosť plynu[kWh/m³] x volumetrický koeficient impulzu
[m³/impulz]
Príklad:
Plyn má výhrevnosť 11 kWh/m³. Plynomer vysiela jeden impulz na kubický meter.
Koeficient spotreby = 11

× 1

= 11 kWh/impulz.

7.5.3. Dodatočná hodnota vykurovania
Pozri kapitolu 5.6.1. Táto ponuka umožňuje nastavenie dodatočného času vykurovania. Základné
nastavenie je 60 minút.
7.5.4. Servisný interval
V tejto ponuke nastavíte referenčnú hodnotu servisného intervalu. Servisné počítadlo [kapitola 9.2]
spočítava prevádzkové hodiny riadiacej jednotky a porovnáva napočítanú hodnotu s referenčnou
hodnotou. Keď hodnota prekročí referenčnú hodnotu, oranžová LED kontrolka trvale svieti.
7.5.5. Zobrazenie požadovanej teploty
Prepnutie zobrazenia požadovanej teploty na úvodnej obrazovke - zap/vyp.
7.5.6. Podriadená (slave) adresa Modbus
Pri pripájaní riadiacej jednotky k systému automatizácie budovy musí mať riadiaca jednotka
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jedinečnú adresu Modbus. Štandardne je adresa modbus slave riadiacej jednotky automaticky
odvodená z prepínača adresy CAN. Pretože Modbus môže mať na jednej zbernici až 64
podriadených (slave) zariadení), je možné sa tomuto obmedzeniu vyhnúť manuálnym nastavením
adresy Modbus slave.
auto

Adresa Modbus slave riadiacej jednotky automaticky odvodená z prepínača
adresy CAN.
Slave adresa Modbus sa môže nastaviť automaticky.
Adresa 0 = auto / 1 … 254 = statická

7.5.7. Vypnutie časového programu požadovanej teploty
Toto nastavenie je rovnaké pre všetky zóny v rámci riadiacej jednotky. Zvolená žiadaná hodnota
príslušnej zóny je aktívna pre automatické režimy iba vtedy, ak sú všetky priradené časové
programy v stave Vypnuté.
7.5.8. Zapnutie časového programu požadovanej teploty
Toto nastavenie je rovnaké pre všetky zóny v rámci riadiacej jednotky. Zvolená žiadaná hodnota
príslušnej zóny je aktívna pre automatické režimy iba vtedy, ak je aspoň jeden priradený časový
program v stave Zapnuté.
7.5.9. Riadiaca jednotka - obnovenie základných hodnôt
Túto možnosť použite na obnovenie predvolených nastavení pre všetky nastavenia a parametre
zvolenej riadiacej jednotky.
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8. Parameter
Všetky nasledujúce parametre definujú špecifické hodnoty ovládania zóny s uzavretou slučkou
alebo typy ohrievačov. Sú usporiadané v rámci ponuky parametrov do podkategórií podľa
funkčného pôvodu.
Zóna 1, 2, 3, 4
Všetky podkategórie zóny sú zostavené identicky.
RTS offset

Nameraná izbová teplota sa upraví o túto hodnotu.

Čas predohrevu

Auto = [kapitola 5.6.2] ALEBO
Nastaviť pevný čas predohrevu

Gradient ohrevu

Manuálne nastavenie ALEBO
Automaticky upravená hodnota z optimalizátora nábehu
[kapitola 5.6.2]

Kp

Proporčný koeficient

Tn

Integrálny čas

Tv

Derivačný čas

Minimálne časy pre halogénové, trubkové a teplovzdušné vykurovacie telesá
Všetky podkategórie zóny sú zostavené identicky.
Minimálna doba prevádzky

Minimálna doba, po ktorú musí vykurovacie teleso bežať pred
jeho vypnutím.

Minimálny čas pauzy t

Minimálna doba, po ktorú musí byť vykurovacie teleso
vypnuté pred opätovným zapnutím.

Minimálny čas pri plnom výkone

Minimálny čas, po ktorý musí byť vykurovacie teleso na
plnom výkone po zapnutí

Čas dobehového ventilátora

Minimálny čas, po ktorý musí bežať ventilátor po vypnutí
vykurovacieho telesa.

Príslušný symbol na informačnej lište sa aktivuje vždy, keď sa práve aplikuje niektorý z týchto
nastavených časových parametrov [Kapitola 5.3.3].
Spínanie vykurovacích telies s prahovými hodnotami
Každý z typov vykurovacích telies, jednostupňových, dvojstupňových a modulačných má rôzne
spínacie prahové hodnoty. Aby sa zabránilo prepínaniu, a aby bolo možné využiť hysteréziu, pre
jednotlivé prahové hodnoty sú k dispozícii samostatné spínacie parametre pre
zapínanie/vypínanie.
Všetky prahové hodnoty sa vzťahujú na výstup slučkového regulátora, čo je centrálny komponent
regulácie teploty. Ak sa prihlásite ako expert, aktuálne % výstupu regulátora sa zobrazuje na
informačnej lište v zátvorkách.
Prahová hodnota zap/vyp vykurovacieho telesa - všetky typy
„Prah zapnutia“ - vykurovacie teleso sa zapne ak je výstup regulátora vyšší než je hodnota
parametra
„Prah vypnutia“ - vykurovacie teleso sa vypne ak je výstup regulátora nižší než je hodnota
parametra
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Dôležité: “Prah vypnutia” < “Prah zapnutia”!
Prahové hodnoty druhého stupňa - len dvojstupňové vykurovacie telesá
“Prah na prepnutie z nižšieho na vyšší stupeň”
–
výkon sa prepne na plný výkon ak je
výstup regulátora väčší než je
hodnota parametra
“Prah na prepnutie z vyššieho na nižší stupeň”
–
výkon sa prepne na nižší výkon ak je
výstup regulátora nižší než je
hodnota parametra
Dôležité: “Prah na prepnutie z vyššieho na nižší stupeň” < “Prah na prepnutie z nižšieho na vyšší
stupeň”!
Modulačný prah - len regulované vykurovacie telesá
„Počiatočná hodnota modulácie“
–
požiadavka na vykurovanie sa aktivuje pri tejto
hodnote; modulačný signál do
vykurovacieho telesa je v intervale „počiatočná hodnota modulácie ....
100%
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9. Údržba
9.1.

Diagnostika vykurovacích telies Modbus

V prehľade sú uvedené všetky zariadenia IC 4000, ktoré môžu byť pripojené na zbernicu Modbus.
Pre každú adresu Modbus sa poskytujú informácie o:
• Priradení zóny
„#“ s číslom zóny v strede
• Aktuálny status
Číslo zóny je oranžové ak je IC 4000 v poruchovom stave
• Dostupnosť Modbus
Adresa v hornom ľavom rohu je čierna, ak je IC 4000 k dispozícii
• Celkový počet porúch Počet porúch [celkový] sa zobrazuje v ľavom dolnom rohu

Adresa
IC4000

Priradenie regulačnej
slučky
Aktuálny stav
IC4000

Súčet všetkých porúch na
IC4000
Obr. 30: Diagnostika vykurovacích telies Modbus

Stlačením jedného IC 4000 vstupujete do menu a zobrazia sa podrobné informácie o aktuálnom
stave a počet porúch na tomto konkrétnom IC 4000.

Reset všetkých počítadiel porúch
Aktuálny status
Reset vybraných počítadiel porúch

Obr. 31: Diagnostika vykurovacích telies Modbus

Počítadla porúch
Všetky chyby s počtom jedna alebo viac sa zobrazia v zozname a môžu sa resetovať samostatne
alebo spolu.
Okrem toho sú z IC 4000 uvedené iba hodnoty na čítanie, t.j.počítadlo požiadaviek na kúrenie a
záznam 10 miestny záznam porúch IC 4000. Keďže toto sú hodnoty len na čítanie, nedajú sa
resetovať.
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9.2.

Systémové počítadlá

V tomto menu sa zobrazujú všetky príslušné počítadlá systému. Počítadlá je možné vynulovať
samostatne alebo spoločne.
Zobrazujú sa nasledujúce počítadlá:
• Odpočítavanie do ďalšieho servisu
• Celkový prevádzkový čas [celkový] zvolenej riadiacej jednotky
• Spotreba energie - počítané z impulzov [digitálneho vstupu] plynu
• Počítadlo štartov pre každú zónu - počíta požiadavky na spustenie ohrievača v zóne
• Čas prevádzky [celkový] každej zóny

9.3.

Udalosti

Záznam udalostí je možné zobraziť z rôznych menu, ktoré sú uvedené nižšie.
Symbol záznamu udalostí
Prístup do zoznamu udalostí z:

Zobrazené udalosti

Menu údržby

Všetky udalosti riadiacej jednotky a zón

Údaje o zóne [iba na úrovni expert]

Udalosti len príslušnej zóny

História [iba na úrovni expert]

Len udalosti príslušnej zóny a časový interval histórie

Všetky udalosti sú zaznamenávané s informáciami o časovej a identifikátorom zdroja. Takže každá
udalosť môže byť jednoznačne vystopovaná na hardvérový alebo softvérový komponent, ktorý
udalosť vygeneroval. Záznam udalostí zobrazuje udalosti zoradené zostupne podľa dátumu a
času. Poruchové udalosti sú oranžové.
Príklady
• 12.5.17
08:50:15
1:-:Spustenie komínového režimu
• Komínový režim spustený o 8:50:15 ráno dňa 12. mája 2017 - pre riadiacu jednotku 1.
Keďže komínový režim funguje len pre celú riadiacu jednotku, zobrazujú sa len prázdne
identifikátory zóny a vykurovacieho telesa.
• 12.5.17
08:08:19
1:4:Porucha ZTS
• Zistená porucha snímača teploty zóny [ZTS] v čase 8:08:19 ráno, dňa 12. mája 2017 - pre
riadiacu jednotku 1 a zónu 4. Keďže snímač teploty sa vzťahuje len pre jednu zónu,
nezobrazuje sa indikátor vykurovacieho telesa.
• 12.5.17
08:08:19
1:3:Porucha ZTS
• Zistená porucha snímača teploty zóny [ZTS] v čase 8:08:19 ráno, dňa 12. mája 2017 - pre
riadiacu jednotku 1 a zónu 3.
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Zdroj udalosti

x:x:x

=

Riadiaca jednotka : Zóna : adresa IC4000

Záznam udalostí jednotka 1
Položka 8-14 zo 107 položiek

Obr. 32: Snippet záznamu udalostí

Obnovenie zobrazenia záznamu udalostí

10. História
História zobrazuje graf s nasledujúcimi údajmi pre voliteľný časový interval jeden deň/týždeň:
žltá
vonkajšia teplota
modrá izbová teplota v zvolenej zóne
červená
požadovaná teplota v zvolenej zóne
zelená vykurovací výkon v zvolenej zóne
V kombinácii s denníkom udalostí umožňuje používateľovi hĺbkovú analýzu minulých porúch
systému. Keď sa prihlásite ako expert, menu histórie môžete otvoriť z menu detailné informácie
zóny, pozri obrázok nižšie.
História vybranej zóny
Ak chcete nastaviť konkrétny dátum začiatku trendu, dotknite sa dátumu na hornom stavovom
riadku.
Stlačením symbolu kalendára prepnete časový interval medzi dňom a týždňom. Zmena času
dopredu a dozadu sa robí ľavou a pravou šípkou.
Časový interval = deň

Časový interval = týždeň

Úprava hodnoty dopredu a dozadu
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Obr. 34: Zobrazenie histórie - deň

Obr. 33: Zobrazenie histórie - týždeň
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11. Montáž
Uistite sa, že je SchwankControl namontovaný na pevnom mieste bez vibrácií a
nárazov.
Uistite sa, že elektrická prípojka sa prísne riadi schémami zapojenia, ako je uvedené
v kapitole 13. Venujte zvláštnu pozornosť pri pripájaní sieťového napájania, pretože
je pripojená iba jednofázové pripojenie.
Nainštalujte snímač izbovej teploty v dosahu žiarenia dvoch ohrievačov na úrovni 2,5
m nad zemou.
V prípade, že je SchwankControl inštalovaný vo veľmi veľkých budovách alebo v
budovách s veľkým teplotným gradientom, môže byť potrebné vypočítavať priemernú
teplotu v miestnosti pomocou štyroch hodnôt izbovej teploty. Viac pozri kapitolu 13.5.

Obr. 35: Vŕtacia šablóna
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12. Zapojenie zbernice - CAN a Modbus
Každý uzol musí mať na zbernici jedinečnú adresu. Adresa je nastavená pomocou otočného
prepínača adresy.
Lineárna topológia zbernice
Pre obidve zbernice CAN a Modbus musí byť topológia zbernice jedna línia. Je potrebné sa
vyhnúť odbočkám.
Modbus:
Maximálna dĺžka odbočky na IC 4000 je 0,5 m.
Viac pozri kapitolu 13.
CAN- zbernica:
Odbočky sú zakázané. Pri reťazovom zapojení CAN zbernice má každá riadiaca
jednotka dva porty, pozri Obr. 36.
Príklad zapojenia nájdete v kapitole 13.1 :
Od predchádzajúceho ... k
nasledujúcemu

Dôležité: Nikdy nenechajte žiadne CAN
porty nepripojené!

Obr. 36 Riadiaca jednotka CAN-Bus

Ak zbernica končí na riadiacej jednotke, zostávajúce porty musia byť vybavené
zakončovacím odporom 120 Ohmov. V opačnom prípade sa vodič na druhom portu pripája
na nasledujúci uzol zbernice.
Ukončenie zbernice
Pre integritu signálu a odolnosť voči šumu na oboch koncoch zbernice, CAN-Bus a Modbus
musia byť ukončené odporom 120 Ohmov.
Modbus:
Riadiaca jednotka je vopred zmontovaná s koncovým odporom 120 Ohm, preto musí
byť riadiaca jednotka umiestnená na konci zbernice.
CAN- zbernica:
Zobrazovacia jednotka je vopred zmontovaná s koncovým odporom 120 Ohm, preto
musí byť zobrazovacia jednotka umiestnená na konci zbernice.
Ak sú dve zobrazovacie jednotky nainštalované na tej istej zbernici: Zobrazovacie
jednotky musia byť umiestnené na oboch koncoch zbernice a nie sú potrebné žiadne
ďalšie koncové odpory.
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13. Schémy zapojenia
13.1. Zapojenie SchwankControl – Prehľad
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13.2. Schéma – IC 4000 riadené cez Modbus
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13.3. Schéma - konvenčné automatické regulačné zariadenie
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13.4. Schéma – Schwank IC 4000
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13.5. Zapojenie vodičov
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