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1. Splošne navedbe
Ta priročnik za uporabo opisuje sistem za nadzor ogrevanja SchwankControl, njegove nastavitve in delovanje
ter možnosti priključitve senzorjev, avtomatskih krmilnih enot gorilnika in sistemov za upravljanje stavb.
Ta priročnik za uporabo vsebuje informacije, ki zadevajo:
§
Varnost
§
Tehnične specifikacije
§
Komponente
§
Uporabniški vmesnik
§
Montažo
§
Namestitev
§
Vzdrževanje
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2. Varnost
Varnostna navodila
Naslednja varnostna navodila morda niso popolna. Če imate kakršna koli vprašanja, dvome ali težave, se
obrnite na svojega pogodbenega partnerja.

Kvalificirano osebje
Dela, kot so transport, montaža, namestitev, zagon, servisiranje in vzdrževanje, lahko opravlja samo
usposobljeno osebje. Pri izvajanju teh del je treba strogo upoštevati nacionalne in interne predpise o
preprečevanju nesreč.

Dokumentacija
Pred namestitvijo in zagonom v celoti preberite to dokumentacijo in vso drugo dokumentacijo, na katero se ta
sklicuje. Nepravilno ravnanje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Bistvenega pomena je, da
upoštevate tehnične podatke, podrobnosti glede priključevanja in okoljske pogoje.

Varnostne zahteve
§
§

§

Redno preverjajte električno opremo.
Pri delu na električni opremi mora biti naprava izključena iz električnega omrežja. Napravo zavarujte
pred nenamernim ponovnim zagonom. Če je glavno stikalo izključeno, to ne pomeni, da je izklopljeno
tudi krmiljenje.
Nastavitev in spreminjanje funkcijskih parametrov lahko izvajajo samo servisni tehniki podjetja
Schwank.

Predvidena uporaba
Krmilna enota SchwankControl je namenjena izključno za nadzor Schwankovih ogrevalnih sistemov za hale.
Vsaka drugačna uporaba ali uporaba, ki presega te omejitve, se šteje za nepravilno uporabo. Schwank
GmbH ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo. Tveganje zaradi nepravilne uporabe nosi izključno
uporabnik.
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3. Tehnične specifikacije
Tip

Vrednost

Napajalna napetost

Enota

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

Največja poraba toka

6,3 A

Frekvenca omrežja

50 / 60 Hz

Zaščitni razred

IP 65

Temperatura okolja

0...40 °C

Največja relativna vlažnost

80 %

Montaža

Stenska montaža

Skladnost CE

da

Senzor sobne temperature, RTS
Schwank št. dela 4065-2071

NTC 10 kΩ

Senzor zunanje temperature, OTS
Schwank št. dela 4065-2081

NTC 10 kΩ
4,3 palca
480 x 272 pik

Upravljanje in zaslon – zaslon na dotik
Mere [Š x V x G]

260 x 190 x 170 mm

Teža

1,1 kg

Tabela 1: Tehnične specifikacije

Omrežje in vodila
Za nastavitev obsežnejših ogrevalnih sistemov lahko preko vodila CAN priključite do osem krmilnih enot z
največ dvema upravljalnima enotam. Vsaka upravljalna enota omogoča neodvisno delovanje vseh krmilnih
enot na vodilu.
Standardna hitrost prenosa podatkov vodila CAN 2.0B je 125 kBit.
Krmilna enota je opremljena z dvema vmesnikoma RS485 za mrežno povezavo Schwankovih avtomatskih
krmilnih enot gorilnika in integracijo krmilnika SchwankControl v sisteme za upravljanje stavb.
Upravljalno enoto lahko priključite tudi na omrežje LAN. Upravljalno enoto lahko upravljate prek spletnega
vmesnika z uporabo drugih računalnikov v omrežju.
Hitrost prenosa podatkov prek omrežja Ethernet je 10/100 Mbit.
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4. Komponente
Standardni nadzor vključuje krmilno enoto, upravljalno enoto in zaslon na dotik v enem ohišju.

Slika 1: Krmilna enota

Slika 2: Zunanje komponente
1.
2.
3.
4.

Tipska ploščica
Glavno stikalo
Zelena LED:
Rumena LED:

5.
6.

Rdeča LED:
Zaslon na dotik

Enota je pripravljena za uporabo
Sveti neprekinjeno = potreben je servis
Utripa = način za čiščenje dimnika
Obvestilo o napaki
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5. Uporabniški vmesnik in delovanje
Krmilnik SchwankControl lahko upravljate samo prek zaslona na dotik. Na posamezne elemente menija lahko
preklopite z rahlim dotikom ustreznega simbola.

5.1.

Zaslon v stanju pripravljenosti in začetni zaslon

Če se odjavite med izvajanjem krmiljenja, se bo aktiviral zaslon stanja pripravljenosti. Samodejna odjava se
izvede po poteku vnaprej določenega časovnega obdobja [razdelek 5.4.1] ali s pritiskom tipke Domov. Če
želite odkleniti zaslon, ki je v stanju pripravljenosti, se dotaknite zaslona na dotik.

Slika 3: Zaslon v stanju pripravljenosti

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

Tipka "Domov"
Izbrana krmilna enota
Zunanja temperatura
Datum in ura
Pregled krmilne enote
Preklapljanje med stranmi
Neposredna izbira krmilne enote

Slika 4: Začetni zaslon
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5.2.

Uporabniški vmesnik

5.2.1. Zavihki
Glavna menijska vrstica, ki ves čas omogoča izbiro različnih zavihkov, se nahaja na vrhu začetnega zaslona.
Na splošno velja naslednje:
§

Zavihki so označeni s simbolom ali besedilom v menijski vrstici.

§

Aktivni zavihki so obarvani.

5.2.2. Simboli
Začetni zaslon
Uporabnik je prijavljen
Nastavitve [za celotno krmilno enoto]
Način za čiščenje dimnika
Način za čiščenje dimnika [aktiven za vsaj eno krmilno enoto]
Vodenje po korakih
Spreminjanje vrednosti

ALI

Zapri okno
Onemogoči možnosti
Zavrni spremembo

ALI

Aktiviranje možnosti
Potrditev vnosa
Urejanje vsebine
Ponastavitev vrednosti [varnostni poziv Da/Ne]

5.2.3. Nastavitve
Krmilnik SchwankControl ponuja dve vrsti nastavitvenih menijev:
§
§

Brez potrditve = Sprememba je sprejeta neposredno. Če želite zapreti meni, izberite črni X v zgornjem
desnem kotu.
S potrditvijo = Izberite oranžno kljukico, da potrdite vnos. Če želite preklicati/zavrniti spremembo,
izberite črni X. Meni se bo v obeh primerih samodejno zaprl.
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5.2.4. Krmilna enota
Na vodilu je lahko do osem krmilnih enot, ki jih je mogoče upravljati prek enega uporabniškega vmesnika. Na
splošno velja naslednje:vse nastavitve so aktivne samo za izbrano krmilno enoto.

Identifikator krmilne enote
Izbrana krmilna enota
Krmilne enote na vodilu
[posivljena = ni dodeljena]

Slika 5: Pregled krmilne enote

Vsaj eno sporočilo o napaki je na voljo za krmilno enoto.

5.2.5. Zaslon napak
Osvetljena rdeča LED dioda na zunanji strani ohišja signalizira sporočilo o napaki za vsaj eno krmilno enoto.
Krmilne enote z napako so v pregledu označene z oranžnim klicajem [glejte sliko 5]. Posamezna sporočila o
napakah se prikažejo za pripadajočo krmilno enoto.

!! Vsaj ena napaka
!++ Kratek stik
!-- Prekinitev kabla
Ok Brez napak

Slika 6: Zaslon napak
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5.3.

Podrobnosti cone

Tapnite na želeno krmilno enoto, da odprete podroben prikaz. Podroben prikaz prikazuje dejansko in
nastavljeno temperaturo v °C, izmerjeno vlažnost v % in vse oznake stanja cone. Vse nastavitve, ki so izvedene
tukaj, vplivajo samo na izbrano cono.

Identifikator cone
Izbira načina delovanja [razdelek 5.3.1] in
nastavitev nastavljenih vrednosti
temperature in vlažnosti [razdelek 5.3.2]

Slika 7: Podrobnosti cone

5.3.1. Načini delovanja
Dan

Trajno nastavljen na dnevno temperaturo.

Noč

Trajno nastavljen na nočno temperaturo.

Počitnice

Trajno nastavljen na temperaturo med
počitnicami.

Preprečevanje
zmrzovanja

Trajno nastavljen na temperaturo za
preprečevanje zmrzovanja.

Samodejni način

Krmiljenje poteka v skladu s časovnim programom
brez upoštevanja obdobij počitnic.

Samodejni način
Počitnice

Krmiljenje poteka v skladu s časovnim programom
z upoštevanjem obdobij počitnic.

Ročni način

Na voljo samo v strokovnem načinu.
Izključi krmiljenje za ustrezno cono.
Izhodno vrednost za grelnike v ustrezni coni lahko
neposredno določite in prilagodite.
Na ta način lahko preizkusite tudi tripotni ventil v
hibridnih sistemih.

Revizija: 3.0

Stran 11 od 70

Poleg načina delovanja izberite tudi želeni časovni program za cono. Ta program se uporablja samo v
samodejnem načinu.
Če uporabljate samodejni način, morate vnaprej določiti časovni program. To storite tako, da izberete polje
"Ni dodeljenega časovnega programa" in ustvarite ločen časovni program. Ustvarjanje časovnih programov je
opisano v razdelku 5.4.1.
Vsa programirana obdobja počitnic veljajo za celotno krmilno enoto, vendar samo za tiste cone v
samodejnem načinu, ki upošteva obdobja počitnic. Nastavitev obdobja počitnic je opisana v razdelku 5.4.2.

5.3.2. Nastavljene vrednosti temperature in vlažnosti

Nastavljene vrednosti temperature in
vlažnosti lahko urejate tako, da izberete
obarvani simbol svinčnika. Prikaže se
naslednji zaslon:

Slika 8: Temperatura in vlažnost
Če je izmerjena vlažnost višja od prednastavljene vrednosti, zahteva za ogrevanje ostane aktivna tudi po tem,
ko je dosežena nastavljena vrednost temperature, da se zmanjša vlažnost / dokler ni dosežena nastavljena
vrednost. Prav tako je mogoče izklopiti nadzor vlažnosti.
Nastavitev ročnega načina je podana v odstotkih in se nanaša na izhodno vrednost krmilnega izhoda.
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5.3.3. Informacijska vrstica - oznake stanja
Vsi simboli so na fiksnih položajih in označujejo trenutno stanje simbola [aktivni / neaktivni]. Aktivni simboli so
obarvani.
1. simbol

Optimizacija vklopa [razdelek 5.6.2]

P

Grelniki se vklopijo prej, tako da je ob uri vklopa želena temperatura že
dosežena.

2. simbol

Trenutna regulirana temperatura [razdelek 5.3]
Dnevna temperatura
Dnevna temperatura, ki jo vklopi digitalni vhod; samo v samodejnem načinu
ALI

Nočna temperatura
Nočna temperatura, ki jo vklopi digitalni vhod; samo v samodejnem načinu

ALI

Preprečevanje zmrzovanja

ALI

Počitnice

ALI

Ročni način

3. simbol

Samodejni način [razdelek 5.3.1]
Neaktiven; vsi časovni programi so izklopljeni (OFF)
Aktiven; vsaj eden od dodeljenih časovnih programov je vklopljen (ON)

4. simbol

Podaljšanje časa ogrevanja [razdelek 5.6.1]
Podaljšanje časa ogrevanja je aktivno.

5. simbol

Vlažnost [razdelek 5.3.2]
Zahteva grelnika zaradi prekomerne vlažnosti

6. simbol

Minimalni časi [razdelek 8]

-

Ni zahtevka zaradi minimalnih časov

0

ALI

Aktiven je minimalni čas premora

1

ALI

Minimalni čas izvajanja je aktiven
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%

ALI

7. simbol

Aktiven je minimalni čas delovanja pri polni zmogljivosti
Stanje grelnika [razdelek 8]
Izklopljen
Grelnik je izklopljen (OFF); aktivira ga digitalni vhod

ALI

Delna obremenitev

ALI

Polna obremenitev
Grelnik je vklopljen (ON); aktivira ga digitalni vhod

8. simbol

Dodatne informacije za 7. simbol

ON

Grelnik je vklopljen

OFF

Grelnik je izklopljen

LOW

Grelnik deluje pri delni obremenitvi

#0...

#25

9. simbol

Modulacija izhoda grelnika je aktivna
Stanje ventilatorja
Ventilator je vklopljen

10. simbol

Prikaz dogodka
Napaka v coni
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5.4.

Meni za nastavitev časov

Čas lahko nastavite in urejate v menijski postavki "Nastavitve" na začetnem zaslonu [razdelek 5.1].

Slika 9: Meni za nastavitev časov

5.4.1. Časovni program
Uro vklopa nastavite v časovnem programu. Zunaj tega obdobja se delovanje preklopi v stanje izklopa (OFF).
Programiranje lahko izvajate samo za samodejni način, vsako cono pa morate dodeliti ločeno v menijski
postavki "Podatki o coni" [razdelek 5.3]. Vsak časovni program lahko aktivirate/deaktivirate ločeno.

Slika 10: Časovni programi
V vsakem časovnem programu lahko nastavite do 4 dnevne faze ogrevanja.
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Slika 11: Pregled dnevnih faz ogrevanja

Slika 12: Nastavitev dnevnih faz ogrevanja

5.4.2. Obdobja počitnic
Obdobja počitnic, ki jih določite tukaj, se upoštevajo v "Samodejnem načinu, ki upošteva počitnice" [razdelek
5.3.1]. V tem času se izbrana cona segreje na prej določeno počitniško temperaturo. Nastavite lahko do 6
različnih obdobij počitnic.

Slika 13: Aktiviranje obdobij počitnic

Slika 14: Nastavitev obdobij počitnic
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5.4.3. Datum in ura

Slika 15: Nastavitve datuma

Slika 16: Nastavitve ure

Datum in ura se posodobita prek omrežja LAN, če je to možno.

5.4.4. Časovni pas

Samodejni prehod na poletni čas in zimski čas
(da/ne)

Slika 171: Nastavitve časovnega pasu

5.4.5. Informacije
Na tem zaslonu so prikazane serijske številke plošč, trenutna različica vdelane programske opreme in dodatne
informacije o omrežju LAN. Številka v oklepajih za enoto označuje naslov plošče v vodilu CAN. Koda QR vas
privede do navodil v izbranem jeziku.

Slika 18: Informacije o krmilniku SchwankControl
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5.5.

Nastavitve

Do menijske postavke "Nastavitve" lahko dostopate prek začetnega zaslona [razdelek 5.1].

Slika 19: Splošne nastavitve

5.5.1. Nastavitve omrežja

Preklapljanje med DHCP
in statičnim IP

Slika 20: Nastavitve omrežja

5.5.2. Sprememba PIN kode
Krmilnik SchwankControl Touch ima 2
ravni PIN kode.
PIN 1/ Uporabniška raven: 4711
PIN 2/ Strokovna raven

Za spreminjanje PIN kode:
Vnesite staro PIN kodo à Vnesite novo
PIN kodo à Potrdite novo PIN kodo
Slika 21: Sprememba PIN kode
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5.5.3. Jezik

Slika 22: Izbira jezika

Izbirate lahko med številnimi jeziki.
Če želeni jezik ni na voljo, nam pišite.

5.5.4. Zaslon

Po preteku določenega časa se
uporabniški vmesnik samodejno
preklopi na zaslon v pripravljenosti;
zahteva za vnos PIN kode je aktivna.

Slika 23: Nastavitve zaslona

5.6.

Posebne funkcije

5.6.1. Podaljšanje časa ogrevanja
Funkcija:

Dnevna temperatura se aktivira za parametrirano časovno obdobje.

Predpostavka:

Nameščen mora biti gumb za podaljšanje časa za ustrezno cono.

Izvedba:

Če pritisnete gumb za podaljšanje časa in ga zadržite vsaj tri sekunde, se bo nastavljena vrednost spremenila v
dnevno temperaturo za časovno obdobje, ki ga določajo parametri, ne glede na trenutni način delovanja
cone. Takoj po preteku tega časa se bo cona samodejno vrnila v prejšnji način delovanja. Aktivirano
podaljšanje časa ogrevanja je prikazano v informacijski vrstici [razdelek 5.3.3].
Trajno aktiviranje gumba za podaljšanje časa povzroči napako senzorja, ki preprečuje nadaljnje krmiljenje.
Posledica tega je ogrevanje pri polni obremenitvi.
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5.6.2. Optimizacija vklopa
Funkcija:
Cona je že dosegla nastavljeno temperaturo z uro vklopa, ki je določena v časovnem programu.

Predpostavka:
§
§
§

Nameščen mora biti senzor zunanje temperature.
Optimizacija vklopa je v samodejnem načinu [strokovna nastavitev].
Izbrati je treba enega od dveh samodejnih načinov delovanja.

Izvedba:

Funkcija optimizacije vklopa deluje samodejno in ločeno za vsako cono. Zahtevani čas predgrevanja
grelnikov se izračuna na podlagi neprekinjenega postopka prilagajanja, ki upošteva zunanjo temperaturo in
učinkovitost ogrevanja stavbe. Aktivirana optimizacija vklopa je prikazana v informacijski vrstici [razdelek 5.3.3].

5.6.3. Funkcija za nadzor ventilatorja sistema Herringbone
Funkcija:

Grelnik [rele ali vodilo] prejme ukaz za ogrevanje le, če je na digitalnem vhodu omogočena funkcija za
nadzor ventilatorja.

Predpostavka:

Funkcija za "nadzor ventilatorja" za ustrezno cono je nastavljena na ustreznem digitalnem vhodu.

Izvedba:

Takoj, ko je za to cono podana zahteva za ogrevanje, se aktivirajo vsi dodeljeni ventilatorji. Grelnik [rele ali
vodilo] prejme ukaz za ogrevanje le, če je na digitalnem vhodu omogočena funkcija za nadzor ventilatorja.
Ko funkcija na digitalnem vhodu ni več omogočena, se prekliče tudi zahteva za ogrevanje.
Če je izhod ventilatorja aktiven, vendar funkcija za nadzor ventilatorja ni omogočena, se po parametriranem
času pojavi napaka; prižge se rdeča LED dioda, rele za napake se preklopi in v dnevniku dogodkov se ustvari
vnos. Napaka se ponastavi takoj, ko pride do enega od naslednjih stanj:
•
Zahteva za ogrevanje izgine.
•
Funkcija za nadzora ventilatorja je omogočena.
•
Funkcija za nadzor na digitalnem vhodu je deaktivirana [samo v strokovnem načinu].
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5.6.4. Omejitev gradienta za spremembo nastavljene vrednosti [rampa nastavljene
vrednosti]
Funkcija:

Da bi lahko s krmilnikom SchwankControl ogrevali hale/prostore, ki zahtevajo zelo počasne temperaturne
spremembe, je vključena omejitev gradientov za spreminjanje nastavljenih vrednosti. To zagotavlja, da najvišja
sprememba temperature, nastavljene za ogrevanje in hlajenje, ni presežena.

Predpostavka:

Pripadajoči parameter [postopek ogrevanja ali postopek hlajenja] mora biti ustrezno nastavljen.

Izvedba:

Kadarkoli se nastavljena vrednost temperature spremeni, tudi pri preklopu zaradi časovnega programa, se ta
spremeni glede na nastavljeni gradient. To se zgodi samodejno z vsako spremembo nastavljene vrednosti.
Če je omejitev gradienta aktivna, se izmenično prikažeta trenutna nastavljena temperatura [siva] in ciljna
vrednost temperature [črna]. To velja za zaslon pregleda cone in zaslon podrobnosti cone. Če omejitev
gradienta ni aktivna, je zaslon enak kot prej.

Primer:

Temperatura v zgodovinski stavbi se lahko dvigne za največ 0,5 °C na uro, da se gradbeni material ne bi
poškodoval. Na voljo je samo ena cona [Z1]. Pripadajoči parameter v meniju Parameter/cona 1/ogrevalna
rampa [glejte razdelek 8] je nastavljen na 0,5 K/h.
Sprememba temperature med postopkom hlajenja v tem primeru ni omejena. Pripadajoči parameter v meniju
Parameter/cona 1/hladilna rampa je nastavljen na izklop (Off).
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6. Način za čiščenje dimnika
Način za čiščenje dimnika pomeni, da vse cone izbrane krmilne enote delujejo pri polni obremenitvi. To
omogoča merjenje izpušnih plinov s pomočjo načina za čiščenje dimnika. Do menijske postavke "Način za
čiščenje dimnika" lahko dostopate prek ustreznega simbola [razdelek 5.2.2].

Postopek:
§
§

Enkrat tapnite krmilno enoto = način za čiščenje dimnika je aktiviran za vse cone te krmilne enote.
Ponovno tapnite krmilno enoto = način za čiščenje dimnika je deaktiviran.

Po preteku predhodno nastavljenega časa se način za čiščenje dimnika samodejno prekine in se ponovno
aktivirajo zadnji izbrani načini delovanja za cone. Aktivni način za čiščenje dimnika s preostalim časom je
obarvan.

Nastavitev časa: 1 do 180 minut.

Slika 24: Način za čiščenje dimnika
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7. Konfiguracija
Sistem je treba konfigurirati pred zagonom. Te nastavitve so zaščitene s 5-mestno PIN kodo.

Slika 25: Strokovne nastavitve
Če se prijavite kot strokovnjak, tipka "Domov" postane oranžna, v njej pa je črka "E" [expert]. Če se želite
odjaviti, tapnite in zadržite tipko "Domov".

7.1.

Konfiguracija vrste grelnika

Da bi zagotovili pravilno delovanje, najprej za vsako cono izberite vrsto nameščenega grelnika. Če ni
določena nobena vrsta grelnika, ostane cona izključena.

Slika 26: Pregled konfiguracije vrste grelnika
Če tapnete ustrezno cono, se odpre seznam možnosti za konfiguriranje vrst grelnikov. Trenutno izbrana vrsta je
obarvana.
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Seznam razpoložljivih vrst grelnikov:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

7.2.

Cona je deaktivirana
Svetli sevalni grelnik z enostopenjskim delovanjem
Svetli sevalni grelnik z dvostopenjskim delovanjem
Svetli sevalni grelnik z moduliranim delovanjem
Cevni sevalni grelnik z enostopenjskim delovanjem
Cevni sevalni grelnik z dvostopenjskim delovanjem
Cevni sevalni grelnik z moduliranim delovanjem
Toplozračni grelnik
Hibridni sistem [samo cona 3]

Konfiguracija funkcij relejev

V naslednjem koraku lahko dodelite funkcije šestim izhodnim relejem krmilne enote. Nastavljeni izhodi so
obarvani. Tapnite zaslon, da izvedete dodelitev funkcije in cone.

Slika 27: Dodelitev funkcij izhodnih relejev
Funkcija

Simbol

Opis funkcije

Stalno izklopljen

Deaktiviranje neuporabljenega močnostnega releja.

Stalno vklopljen

Rele je trajno vklopljen brez zahteve krmiljenja.

Vklop/izklop grelnika

Krmilnik vklopi ali izklopi grelnik, ki je dodeljen coni.

Stopnja grelnika

Krmilnik preklopi grelnik, ki je dodeljen coni, na polno obremenitev
ali na eno od stopenj modulacije # 0 ... # 25.

Vklop/izklop ventilatorja

Krmilnik vklopi ali izklopi ventilator, ki je dodeljen coni.

Vklop/izklop obtočne
črpalke

V hibridnih sistemih krmilnik vklopi ali izklopi obtočno črpalko.

Preklapljanje obvoda

V hibridnih sistemih krmilnik aktivira obvod.
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Pomembno: Grelniki z dvostopenjskim ali moduliranim delovanjem zahtevajo 2 izhodna releja.
Primer:

Najprej konfigurirajte "svetli sevalni grelnik z dvostopenjskim delovanjem" za cono 2 [razdelek 7.1]. Nato
uporabite kateri koli rele za funkcijo "Vklop/izklop grelnika" in pa še dodatni rele za funkcijo "Stopnja grelnika".
Oba releja sta dodeljena coni 2. Oba releja sta sedaj konfigurirana za preklapljanje svetlega sevalnega
grelnika z dvostopenjskim delovanjem v coni 2. Dodatne podrobnosti o preklopni funkciji najdete v razdelku
7.3.

7.3.

Konfiguracija vhodnih funkcij

Naslednji korak je dodelitev funkcij digitalnih vhodov. Tudi tukaj so vhodi, ki ste jih že nastavili, obarvani.
Funkcijo/dodelitev funkcije lahko spremenite z dotikom.

Slika 28: Dodelitev funkcij vhodov

Seznam razpoložljivih funkcij:
Funkcija

Simbol

Opis funkcije

Brez

Vhod je deaktiviran.

Sproženje releja

Samodejne dodelitve vseh con ni mogoče spremeniti. Vhod mora biti
nastavljen za sproženje močnostnih izhodov krmilne enote. Brez tega
sproženja ni mogoče vklopiti dodeljenih grelnikov, tudi če krmilni sistem
to zahteva, da se lahko dosežejo ali vzdržujejo nastavljene
temperature.

Zunanja napaka

Samodejne dodelitve vseh con ni mogoče spremeniti. Napake se
posredujejo sprožilnemu releju krmilne enote in se pojavijo v dnevniku
dogodkov; zasveti rdeča LED dioda na zunanji strani krmilnika
SchwankControl.

Grelnik izklopljen

Grelniki se izklopijo ne glede na zahtevo za krmiljenje.

Grelnik vklopljen

Grelniki se vklopijo ne glede na zahtevo za krmiljenje.

Dnevna
temperatura

Če je vhod nastavljen, se dodeljene cone prilagodijo dnevni
temperaturi.

Nočna temperatura

Če je vhod nastavljen, se dodeljene cone prilagodijo nočni
temperaturi.
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Temperatura med
počitnicami

Če je vhod nastavljen, se dodeljene cone prilagodijo temperaturi med
počitnicami.

Temp. za
preprečevanje
zmrzovanja

Če je vhod nastavljen, se dodeljene cone prilagodijo temperaturi za
preprečevanje zmrzovanja.

Plinomer

Impulzni vhod za plinomer. Za funkcionalnost glej razdelek 7.5.2.

Vodomer

Impulzni vhod za vodomer v primeru hibridnega sistema. Za
funkcionalnost glej razdelek 7.5.9.

Nadzor ventilatorjev

Omogočite to funkcijo za sisteme z ventilatorji [sistema Herringbone]
[HSF]. Za funkcionalnost glej razdelek 5.6.3.

Če sta za cono dodeljeni dve nasprotujoči si funkciji, prevlada aktivacijska funkcija, ko sta nastavljena oba
vhoda.

7.4.

Dodelitev Modbus naslova za enoto IC4000

Nameščene avtomatske krmilne enote gorilnika [ABCU] so dodeljene svoji coni prek programske opreme.

Ozadje:

Enote Schwank IC4000, ki vključujejo vmesnik Modbus, ni več potrebno trajno povezati z določeno cono.
Sistem za nadzor ogrevanja SchwankControl jih lahko posebej obravnava prek edinstvenega naslova v
topologiji linije Modbus. Pri ožičenju Modbus je mogoče v programsko opremo uvesti nove ali spremenjene
zahteve za ogrevalni sistem. To pomeni, da ni potrebe po ponovnem ožičenju.

Postopek:
§
§

Dotaknite se naslova oz. naslovov nameščene enote IC4000 za cono, da jo izberete.
è Izbrani naslovi so obarvani.
Cono dodelite izbranim naslovom tako, da se dotakne številke.
è Številka cone je zdaj pod ustreznim naslovom.

•
•
•
•
•

Številke con:
#1 = cona 1
#2 = cona 2
#3 = cona 3
#4 = cona 4
-= cona ni
dodeljena

Slika 25: Dodelitev Modbus naslova za enoto IC 4000
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7.5.

Posebne funkcije [strokovne nastavitve]

7.5.1. Sprostitveni kontakt
Napake, ki preprečujejo pravilno delovanje ene ali več krmilnih enot, priključenih na vodilo, so označene s
svetlečo rdečo LED diodo na zunanji strani krmilne enote. Sprožilni rele se aktivira sočasno z rdečo LED diodo.
To omogoča, da se napake v ogrevalnem sistemu signalizirajo od zunaj. Sprožilni rele lahko konfigurirate kot
odpiralni ali zapiralni kontakt. Odpiralni pomeni, da se v primeru okvare odpre sprostitveni kontakt - zaprt
kontakt signalizira nemoteno delovanje ogrevalnega sistema. Za zapiralni kontakt se uporablja nasprotna
logika.

7.5.2. Skaliranje plinomera
Funkcija:

Prikazuje se poraba energije sistema [razdelek 9.2].

Predpostavka:
§
§
§
§

Funkcija "Plinomera" je dodeljena digitalnemu krmilnemu vhodu, ki sprejema impulze iz plinomera
[poglavje 7.3].
Znana je kalorična vrednost plina v kWh/m3.
Znan je volumen pretoka v m³ / impulz plinomera.
Za izračun faktorja porabe energije si oglejte primer.

Izvedba:

Za prikaz porabe energije sistema je treba izračunati in vnesti dobljeni faktor.

Primer izračuna:

Plin, ki ga je dobavil uporabnik, ima ogrevalno vrednost 10 kWh/m³. 1 m³ pretoka plina je 1 impulz plinomera.
Dobljeni faktor kWh/impulz == 10 kWh/impulz

7.5.3. Trajanje podaljšanja časa ogrevanja
Glejte razdelek 5.6.1. Tukaj lahko nastavite podaljšanje časa ogrevanja v minutah. Privzeta nastavitev je 60
minut.

7.5.4. Servisni interval
Vnesite število mesecev do naslednjega načrtovanega vzdrževanja. Ti meseci se odštevajo [razdelek 9.2].
Iztek nastavljenega časa označuje neprekinjeno svetleča rumena LED dioda na zunanji strani krmilnika
SchwankControl.

7.5.5. Prikaz nastavljene temperature
Določite lahko, ali naj se nastavljena temperatura prikazuje na začetnem zaslonu.
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7.5.6. Podrejeni naslov Modbus
Pri integraciji sistema za nadzor ogrevanja SchwankControl v obstoječi sistem za upravljanje stavb [BMS] vsaka
priključena krmilna enota zahteva edinstven naslov Modbus.
auto

Naslov krmilne enote ustreza naslovu, ki je nastavljen na stikalu za izbiro naslova sistema za
nadzor ogrevanja: Naslov 1...8.
Naslov krmilne enote lahko nastavite ročno.
Naslov 0 = auto... 254

7.5.7. Časovni program temperature je izklopljen
Ta nastavitev velja za vse cone krmilne enote. Izbrana nastavljena vrednost ustrezne cone je vedno aktivna v
samodejnem načinu, če so vsi dodeljeni časovni programi izklopljeni.

7.5.8. Časovni program temperature je vklopljen
Ta nastavitev velja za vse cone krmilne enote. Izbrana nastavljena vrednost ustrezne cone je vedno aktivna v
samodejnem načinu, če je vsaj eden od dodeljenih časovnih programov vklopljen.

7.5.9. Vodomer
V primeru hibridnega sistema lahko tukaj določite vrednost impulza vodnega števca.
Enota parametra je liter/impulz [l/impulz]

7.5.10. Izklop hibridnega sistema
V primeru hibridnega sistema lahko tukaj določite najvišjo dovoljeno temperaturo dovoda. Če je ta
temperatura presežena, se obtočna črpalka izklopi, obvod se odpre in krmilna enota prikaže napako.
Enota parametra je stopinja Celzija [°C]

7.5.11. Zaslon za napake ventilatorja
Če za nadzor ventilatorja uporabljate digitalni vhod, lahko tukaj nastavite največji dovoljeni čas, ki lahko
preteče med vklopom ventilatorja in potrditvijo vklopa. Če je ta čas presežen, krmilna enota prikaže napako.
Enota parametra je sekunda [s]

7.5.12. Krmilna enota – tovarniške nastavitve
Tukaj lahko izbrano krmilno enoto ponastavite na tovarniške nastavitve.
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8. Parametri
Parametre za grelnike in cone lahko prilagodite posamično. Priporočene vrednosti so že vnesene. Te lahko
ponastavite v vsakem podmeniju prek možnosti "Tovarniške nastavitve".

Cona 1, 2, 3, 4

Podmeniji parametrov cone imajo enako strukturo:
Odklon RTS

Dejanska temperatura se popravi za nastavljeno vrednost

Čas predgrevanja

Auto = [razdelek 5.6.2] ALI
izbirni fiksni čas predgrevanja

Gradient ogrevanja

Ročna nastavitev ALI
Prilagojena vrednost iz optimizacije vklopa [razdelek 5.6.2]

Kp

Proporcionalni koeficient [komponenta P]

Tn

Čas ponastavitve [komponenta I]

Tv

Čas izpeljave [komponenta D]

Ogrevalna rampa / hladilna rampa

Omejitev gradienta za nastavljeno temperaturo. Uporablja se za vse
spremembe nastavljenih vrednosti, t.j. tudi za spremembe zaradi
časovnih programov.
Pozitivne spremembe so omejene s parametrom za ogrevalno
rampo.
Negativne spremembe so omejene s parametrom za hladilno
rampo.
Primer:
Ogrevalna rampa 6 K/h = nastavljena vrednost se poveča za 0,1 °C
na minuto.
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Časi za svetle sevalne, cevne sevalne in toplozračne grelnike
Podmeniji so identični za vse tri vrste grelnikov:
Najkrajši čas delovanja

Najkrajši čas, za katerega je treba izklopiti grelnik

Najkrajši čas premora

Čas do ponovnega vklopa grelnika

Najkrajši čas delovanja pri polni
obremenitvi

Najkrajši čas, za katerega mora grelnik delovati pri polni obremenitvi

Čas zamika ventilatorja

Čas, za katerega ventilator nadaljuje z delovanjem po izklopu

Ti čakalni časi so prikazani v informacijski vrstici [razdelek 5.3.3, simbol 6].

Pragi vklopa in izklopa grelnika

Preklopna histereza preprečuje, da se grelnik stalno vklaplja ali izklaplja po dosegu mejne vrednosti.
Krmilni izhod = X% ali > X% = grelnik se vklopi.
Krmilni izhod < X% = grelnik se izklopi.
Trenutne odstotne vrednosti krmilnih izhodov so prikazane v informacijski vrstici [razdelek 5.3.3] v strokovnem
načinu.

§

Enostopenjsko delovanje

§

Dvostopenjsko delovanje

§

Modulirano delovanje

Grelniku je dodeljen en izhodni rele [razdelek 7.2].
Prag vklopa > prag izklopa
Prikazujeta se ikoni stanja "Stanje grelnika" + ON/OFF [razdelek 5.3.3, simbola 7 + 8].

Grelniku sta dodeljena dva izhodna releja [razdelek 7.2].
Rele 1 deluje na enak način kot pri grelniku z enostopenjskim delovanjem. Rele 2 se vklopi pri polni
obremenitvi, tudi s histerezo.
Praga vklopa pri polni obremenitvi > prag izklopa polni obremenitvi > prag vklopa > prag izklopa
Prikazujeta se ikoni stanja "Stanje grelnika" + ON/OFF/LOW [razdelek 5.3.3, simbola 7 + 8].

Grelniku sta dodeljena dva izhodna releja [razdelek 7.2].
Rele 1 deluje na enak način kot pri grelniku z enostopenjskim delovanjem. Rele 2 oddaja modulacijske
vrednosti za nastavitev izhoda grelnika.
Prag vklopa > prag izklopa
Začetna vrednost modulacije = X% krmilnega izhoda ustreza stopnji modulacije # 1
Prikazujeta se ikoni stanja "Stanje grelnika" + OFF/#0...#25 [razdelek 5.3.3, simbola 7 + 8].
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9. Diagnostika
9.1.

Modbus – grelnik

Prikazan je pregled do 32 enot IC4000, priključenih na to krmilno enoto.

Slika 30: Števec napak Modbus - grelnik

naslov enote
IC4000

Dodelitev cone

Trenutno stanje
enote IC4000

Vsota napak vseh enot IC4000
Slika 31: Vsebina informacij v pregledu

Trenutno stanje:
ok
??
--?
Številka

Brez čakajoče napake
Ni komunikacije med upravljalno in krmilno enoto
ABCU ni na voljo na tem naslovu ali ni dodeljen nobeni coni
Napaka v komunikaciji Modbus
Številka kode čakajoče napake [za kode napak glej dokumentacijo enote IC4000, ni del
te dokumentacije]
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Ko se dotaknete krmilne enote gorilnika, se prikaže naslednji podrobni pregled.

Ponastavitev seznama napak in števca za
izbrano enoto IC4000
Trenutno stanje enote IC4000
Seznam napak

Slika 32: Podrobnosti števca napak Modbus - grelnik

Seznam napak:

Takoj, ko pride do napake, se ta prikaže na tem seznamu s pogostnostjo njenega pojavljanja. Vsak števec
napak lahko ponastavite posamično. S tem tudi izbrišete napako s seznama.
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9.2.

Sistemski števci

Vse števce lahko ponastavite posamično ali pa vse naenkrat. Prikaže se naslednje:
§
Odštevanje do naslednjega servisa
§
Skupni čas delovanja krmilne enote
§
Poraba energije sistema [zahtevani faktor, glej razdelek 7.5.2]
§
Čas zagona in delovanja 1. cone
§
Čas zagona in delovanja 2. cone
§
Čas zagona in delovanja 3. cone
§
Čas zagona in delovanja 4. cone

9.3.

Dogodki

Do dnevnika dogodkov lahko dostopate iz različnih lokacij.
Dostop do dnevnika dogodkov

Od kod?

Kaj se prikazuje?

Diagnostika [trenutni razdelek]

Vsi dogodki krmilne enote

Podatki o coni [razdelek 7], simbol je viden
samo strokovnjaku

Samo dogodki, ki zadevajo izbrano cono

Zgodovina [razdelek 10]

Samo dogodki, ki zadevajo izbrano cono

Dogodki so posneti s časovnim žigom. Napake so označene z oranžno barvo.

Vir dogodka: x: x: x

=

Krmilna enota: Cona: Modbus naslov enote IC4000

Dnevnik dogodkov enote 2
Vpisi 8-14 od 14 vnosov

Slika 33: Izvleček dnevnika dogodkov

Osvežitev pregleda. Za nove dogodke ni samodejne posodobitve.
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Zgodovina
Zgodovina prikazuje temperaturne krivulje in ustrezni izhod grelnika v izbranih časovnih obdobjih. Ko se prijavite
kot strokovnjak, je dostop do zgodovine mogoč prek podrobnosti cone [glejte sliko].
Zgodovina izbranih con
Najprej se prikaže dnevni pregled [glejte sliko]. Datum, prikazan v menijski vrstici, določa prikazani dan.
Tapnite, če želite ročno nastaviti želeni dan za ogled.
Če tapnete na ikono koledarja, lahko preklopite med dnevnim in tedenskim pregledom [glejte sliko]. V
tedenskem pregledu je datum, ki je prikazan v menijski vrstici, začetek tedna.
Aktivni dnevni pregled

Aktivni tedenski pregled

Pomaknite se en dan ali en teden naprej ali nazaj - odvisno od aktivnega zaslona

Slika 35: Tedenski pregled zgodovine

Slika 34: Dnevni pregled zgodovine

Časovna os je razdeljena na ure ali dneve - odvisno od aktivnega zaslona. Prikazujejo se naslednje krivulje:
Izmerjena sobna temperatura °C
Nastavljena vrednost temperature
Izmerjena zunanja temperatura °C
Izhod grelnika
%

modra
°C
rdeča
rumena
zelena
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10. Navodila za namestitev
10.1. Splošne navedbe
•
•
•
•

Krmilnik SchwankControl vedno namestite tako, da se vibracije ali udarci ne morejo prenašati.
Za namestitev upoštevajte shemo ožičenja. Posebno pozornost posvetite pravilni fazni povezavi L in
N, saj ima krmiljenje le enofazno varovalko.
Senzor sobne temperature namestite v obsegu sevanja dveh plinskih infrardečih grelnikov na višini
2,5 m. Tako boste krmilniku zagotovili optimalno vrednost za dejansko temperaturo.
Če nameravate krmilnik namestiti v posebej veliko halo ali v halo z ekstremnim temperaturnim
gradientom, lahko izračunate povprečno vrednost za vsako cono, namesto da uporabljate en sam
senzor temperature.

10.2. Baterija
Litijeva gumbna baterija CR2032 3 V
Zamenjava baterije je potrebna po pribl. 5 let [trenutni datum in ura se več ne prikazujeta]

10.3. Varovalka
Mikro varovalka 5 x 20 mm FLINK 6,3 A

10.4. Orodja
•
•
•
•

Stikalo za naslov, odklepanje sponk PCB:
Oklopljeni kabli, izolacija posameznega jedra:
Preboji za kable:
Stenska montaža:

Dolg, ozek izvijač
Orodje za snemanje izolacije
Vrtalnik ali orodje za izsekavanje
Vrtalnik

10.5. Vrste kablov in ožičenje plošče
Naslednje sheme zagotavljajo osnovna navodila za ožičenje.
V ločenem dokumentu "Schwank-Electrical Compendium" boste našli obsežne in podrobne sheme
ožičenja.
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Krmilna enota SchwankControl
Sobna
temp.

Zunanja
Schwank
temp. Hybrid hydro

Električno
napajanje

MODBUS
Grelniki
BMS

Zaslon
12V

CANBUS
Vhod Izhod

Relejni izhodi
Digitalni vhodi
[dodelitev funkcije prek menija]

Slika 36: [priključki krmilne enote SchwankControl]

Povezava

Največji presek kabla

Priporočeni presek
kabla

Priporočena
vrsta kabla

Senzor sobne temperature

2 x 1,5 mm

2 x 0,8 mm

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

Senzor zunanje temperature

2 x 1,5 mm

2 x 0,8 mm

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

Naprave MODBUS

3 x 1,5 mm

MODBUS BMS

3 x 1,5 mm

Napajanje zaslona

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
[oklopljen]

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

Električno napajanje [priključitev na
el. omrežje]

3 x 2,5 mm²

3 x 1,5 mm²

NYM-J 3 x 1,5

Relejni izhodi

3 x 2,5 mm²

3 x 1,5 mm²

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

Digitalni vhodi

2 x 2,5 mm²

2 x 1,5 mm²

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

3 x 0,8 mm
[oklopljen]
3 x 0,8 mm
[oklopljen]
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Načrt plošče tiskanega vezja avtomatske krmilne enote gorilnika IC 4000
Elektromagnetni ventil za plin Ventilator [cevni sevalni grelnik]
Krmiljenje enote
2-stopenjski
Glavni
Napajanje
Nadzor
2-st. Ponast. Izhod. Električno
elektromag.
ventil
ventilatorja zračn. tlaka
MOD
napak napajanje

Vžig

Nadzor
ionizacije

MODBUS

Modulacija
elektromagn.

Modulacija
ventilatorja

MODBUS
naslavljanje

Slika 37: [Priključki enote IC 4000 glede na stanje dostave: odpornost na sponkah, PIN odprt, ožičenje z vtiči GDM:
L/N/PE/Lo]

Povezava

Največji presek kabla

Elektromagnetni ventil za plin

tovarniško ožičen

Ventilator

tovarniško ožičen

Krmiljenje naprave

3 x 1,5 mm²

Vžig

tovarniško ožičen

Nadzor ionizacije

tovarniško ožičen

MODBUS

3 x 1,5 mm²

Priporočeni presek
kabla

Priporočena
vrsta kabla

3 x 1,5 mm²

Fleksibilen in temperaturno
odporen
oklopljen kabel 3 x 1,5 mm² [npr.
Ölflex]

3 x 0,8 mm
[oklopljen]

Y[St]Y 2 x 2 x 0,8
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Dodeljevanje naslovov MODBUS
Bistveno je, da vsaki avtomatski krmilni enoti gorilnika IC 4000
[za komunikacijo MODBUS s centralnim krmiljenjem SchwankControl]
dodelite edinstven naslov MODBUS.
Naslov MODBUS nastavite s stikalom DIP
v spodnjem desnem kotu plošče.
Za vsako cono lahko dodelite največ 32 naslovov.
Vse enote IC 4000 imajo ob dobavi MODBUS naslov 1.

Stanje enote IC 4000 ob dobavi

Slika 41: [Naslavljanje MODBUS]

Avtomatska krmilna enota gorilnika je od dobavi parametrirana za komunikacijo MODBUS.
Pri uporabi v sistemih z relejnim krmiljenjem je treba ustrezno prilagoditi parametre [glejte
ločeni priročnik za uporabo grelnika Schwank, ki ga uporabljate].
Upoštevajte, da je treba zamenjati tudi ožičenje vtiča GDM, če ga uporabljate v sistemih z
relejnim krmiljenjem.

Revizija: 3.0

Stran 41 od 70

10.6. Ožičenje vodila
Vsakemu vozlišču vodila je treba dodeliti edinstven naslov v vodilu.
Topologija linije
Topologija linije mora biti uporabljena za ožičenje vodila. Vedno se izogibajte vejam.
Modbus:
§
Največja dolžina veje za posamezno krmilno enoto gorilnika je 0,5 m.
§
Sheme ožičenja najdete v dokumentu "Električna napeljava krmilnika SchwankControl"
Vodilo CAN:
§
Veje niso dovoljene. Za vsako krmilno enoto sta na voljo dve vpenjalni enoti za ustvarjanje zank
skozi vodilo [glejte sliko].

od ene plošče

...

do naslednje

Vpenjalne enote morajo biti zaprte ali povezane!

Slika 42: CAN vodilo krmilne enote
Vodilo se mora bodisi končati na vpenjalni enoti s končnim uporom ALI pa mora ožičenje potekati do
naslednjega vozlišča.
Zaključek vodila
Za zaključitev vodil je na obeh koncih ožičenja vodila treba namestiti 120 Ω zaključni upor med
podatkovnimi linijami.
Modbus:
§
Krmilna enota je opremljena z zaključnim uporom, kar pomeni, da mora biti ožičenje izvedeno
tako, da se ožičenje linije konča pri krmilni enoti.
Vodilo CAN:
§
Krmilna enota je opremljena z zaključnim uporom, kar pomeni, da mora biti ožičenje izvedeno
tako, da se ožičenje linije konča pri krmilni enoti.
§
Če je na obeh koncih vodila CAN priključena upravljalna enota, ni treba namestiti dodatnega
zaključnega upora.
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10.7. Modbus ožičenje enote IC4000
Alternativno modulacijsko ožičenje enote IC 4000 brez komunikacije Modbus

Od zdaj naprej bo večina naših grelnikov opremljenih z enoto IC 4000.
Enota IC 4000 je namenjena in vnaprej nastavljena kot standard za krmiljenje grelnikov s
komunikacijo Modbus prek krmilnika SchwankControl Touch.
Če pa namesto tega želite modulacijsko krmiljenje priključiti na enoto IC 4000 brez
komunikacije Modbus, je treba poskrbeti za naslednje ukrepe:
1) Sprememba električnega priključka / dodelitve pinov vtiča GDM za enoto IC 4000 za
modulacijske naprave
V standardnem primeru se lahko prek kontakta 3 vtiča GDM prevzame signal napake 230 V
AC.
Za alternativno modulacijsko povezavo mora biti modulacijski signal priključen na kontakt 3
vtiča GDM.

Standardna priključitev / dodelitev 4-pinskega
vtiča GDM
1 = nevtralni vodnik N
2 = fazni vodnik L
3 = è Izhod za alarm napak [230 V AC]
= PE

Alternativna priključitev / dodelitev 4-pinskega
vtiča GDM
1
2
3

= nevtralni vodnik N
= fazni vodnik L
= modulacijska krmilna žica M [230 V AC]
= PE

Pazite na pravilno polarnost električnega priključka!
2) Sprememba notranje dodelitve plošče enote IC 4000 za modulacijske naprave
Ožičenje med vtičem GDM in priključno sponke plošče je tovarniško nameščeno.
Za alternativno modulacijsko povezavo je treba rdeči kabel na plošči enote IC 4000
zamenjati s kontakta LO [napaka] na kontakt M [modulacija]!
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3) Spreminjanje parametra PP01 enote IC 4000

Parameter PP01 je tovarniško nastavljen na 1 [komunikacija Modbus].
Za alternativno modulacijsko povezavo mora biti parameter PP01 nastavljen na 0 [brez
komunikacije Modbus].

4) Posodobitev programske opreme krmilnika SchwankControl Touch
Najnovejšo različico programske opreme lahko namestite na glavno krmilno enoto Schwank
Control Touch [nadzorna in prikazovalna plošča], ko izvajate zagon, vzdrževalna dela itd.

5) Opozorilo glede vedenja modulacije med zagonom / vzdrževanjem
Najvišji nivo modulacije se lahko za kratek čas zmanjša [najv. 1 minuto] po prvi minuti
delovanja, če grelnik ponovno zaženete ročno, tako da med zagonom/vzdrževanjem
izvlečete vtič naprave.
Razlog je v odklonu med algoritmi krmilnika SchwankControl Touch in enote IC 4000.
a) SCT pošilja samo 230 V modulacijski signal vsake 2 minuti.
b) Po vsakem novem ukazu za ogrevanje [npr. ponovni zagon] enota IC 4000 deluje 1
minuto na največji ravni modulacije. Po tem deluje v skladu s trenutnim
modulacijskim signalom.
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10.8. Kode napak enote IC4000
Iste kode napak, ki so navedene v dokumentaciji enote IC4000, se uporabljajo tudi za napake gorilnika,
ki se prikažejo v diagnostični funkciji krmilnika SchwankControl [glej tudi razdelek 9.1].

Koda
Ime napake
napake

Opis

01

Napaka ionizacije med
zagonom

Če plamena ni bilo mogoče zaznati po VSEH poskusih
vžiga med zagonom.

02

Napaka ionizacije med
delovanjem

Če plamena ni bilo mogoče zaznati po VSEH poskusih
vžiga po izgubi plamena med delovanjem.

03

Napaka APS odprt
APS = tlačno stikalo za zrak

Napaka je aktivna za svetle sevalne grelnike z aktivnim
ventilatorjem PWM in aktivnim parametrom PP09 APS
ACTIVE.

04

Napaka APS zaprt
APS = tlačno stikalo za zrak

Napaka je aktivna za svetle sevalne grelnike z aktivnim
ventilatorjem PWM in aktivnim parametrom PP09 APS
ACTIVE.

05

Manjkajoči signal enkoderja

Napaka se prikaže, če je APS aktiven brez aktiviranja
ventilatorja.
Napaka se prikaže, če je izbran ventilator PWM, vendar ni
signala HALL ali pa je hitrost < 10 vrtljajev na sekundo.
Napaka se prikaže ne prej kot po 3 sekundah.

06

Napaka za "nepričakovan signal Pojavi se, če je izbran PP02 za fazni kot ventilatorja in če je
enkoderja"
signal enkoderja > 30 vrtljajev na sekundo.
Napaka se prikaže ne prej kot po 3 sekundah.

07

Napaka povratnega tokokroga
plinskega ventila

Napaka v krmilnem tokokrogu plinskega ventila

08

Napaka ionizacijskega
tokokroga

Pojavi se, ko ionizacijski tokokrog prikazuje nenormalne
vrednosti.

09

Napaka za "signal enkoderja
izven območja"

Napaka se prikaže, če je izbran ventilator PWM, ventilator
ni aktiviran, signal HALL pa je > 15 vrtljajev na sekundo.
Napaka se prikaže po 30 sekundah.

10

Napaka za "odsotnost signala
Modbus"

Če je za krmiljenje prek vodila izbran PP01 in noben signal
ni bil prejet več kot 3 sekunde, se prikaže ta napaka in
grelnik se izklopi.
Grelnik se ne zaklene.
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10.9. Ožičenje sond in senzorjev

10.9.1.
RTS [senzor sobne temperature] in OTS [senzor zunanje
temperature]
Potrebni sta dve žici. Za temperaturno odvisne upore [NTC] pravilna barvna in polarnost nista
pomembni.
Na senzorju temperature so 3 vpenjalne enote, vendar je treba na krmilno enoto vedno priključiti samo
2 vpenjalni enoti; glejte spodnjo shemo. Shema ožičenja je prilepljena tudi na notranji strani pokrova
vsakega temperaturnega senzorja.
Vpenjalna enota 1 + C = OTS se uporablja za novi krmilnik
SchwankControl
Vpenjalna enota 2 + C = OTS se uporablja za stari krmilnik
ThermoControl

Priključitev na SchwankControl ali SRT-1
Senzor zunanje temperature OTS za
optimizacijo vklopa.

Ožičenje

Številka dela: 40652081
Merilni element: 2 x senzor NTC, priključen zaporedno
Zaščitni razred: IP 54
Pin "1" in "C" za krmilnik SchwankControl Touch
Pin "2" in "C" za krmilnik ThermoControl Plus M

Priključitev na ThermoControl Plus M
Ožičenje
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Senzor sobne temperature RTF
[]

Priključitev na SchwankControl ali SRT-1

Priključitev na ThermoControl Plus M

Ožičenje / barve

Ožičenje / barve

Povprečenje [potrebni so 4 senzorji]

Gumb za podaljšanje časa ogrevanja

Na vhod za senzorje SchwankControl, SRT-1 ali
ThermoControl Plus M
Podaljšanje časa ogrevanja samo za ogrevalno cono,
ki je dodeljena senzorju

Na SchwankControl, SRT-1 ali ThermoControl Plus M

Senzor sobne temperature RTS
Številka dela: 40652071

[

Ožičenje
SchwankControl Touch:
Žica: rdeče-bela
Različice enote ThermoControl:
Žica: rdeče-črna
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10.9.2.

Povprečenje RTS

Za velike hale je mogoče namestiti 4 senzorje sobne
temperature, razporejene po hali, ki omogočajo izračun
povprečne temperature. Z nadzornega vidika ti 4 senzorji RTS
ustrezajo natančno enemu senzorju sobne temperaturne za
eno cono.
Na ta način se cona, na katero je priključen ta medsebojno
povezani senzor temperature, prilagodi na želeno nastavljeno
vrednost temperature na podlagi povprečne temperature v
hali.
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10.9.3.

Senzor vlage

Uporablja se tip 1 [glejte dodelitev pinov], številka izdelka: 70000142

Uporaba
Aparati za merjenje relativne vlažnosti
v industrijskih in komercialnih objektih.
Značilnosti
Standardna serija zajema več različnih
merilnih območij temperature in vlažnosti,
vključno z relativno in absolutno vlažnostjo, rosiščem,
entalpijo ali razmerjem mešanja [glejte konfiguracijsko tabelo].
Merilni pretvornik prebere podatke prek
notranjega senzorja in pretvori rezultat v
standardiziran analogni izhodni signal
[0–10 V, 4–20 mA].
Kapacitivni senzor zagotavlja dolgoročno stabilnost
in ga ni treba ponovno umeriti.

Splošne informacije
Napajalnik

12 [20]…34 V AC/DC [rele]

Povezava

3-žična povezava

Priključna sponka

Vijačne sponke, največ 1,5 mm²

Preklopni izhod

Rele 24 V / 1 A, preklopnik brez potenciala

Poraba energije

24…44 mA

odzivni čas r.v.

8 s [63 % rose]

Čas nastavitve senzorja

60 min.

Signalni izhod
Tip I r.v. / °C [3-žični]

4…20 mA

Obremenitev analognega izhoda

50…500 Ohm

Tip U r.v. / °C [3-žični]

0…10 V

Obremenitev analognega izhoda

10...100 kOhm

Ohišje
Mere

87,5 x 87,5 x 30 mm

Material

ABS, RAL 9010

Dopustni okoljski pogoji

0…50 °C; 0...98 % r.v.

Zaščitni razred

IP 20

Senzor
Senzor [r.v. / °C]

kapacitivni

Merilno območje r.v.

0…100 % r.v. [glejte merilna območja S1]

Toleranca r.v.

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

Merilno območje °C

4 prednastavljena nastavljiva območja [glejte S1]

Toleranca °C

+/- 0,3 °K [5…60 °C] + 1 % f.s.

Čas nastavitve senzorja

60 min

Opcijsko: Senzor °C, pasiven, izoliran NTC 1,8k /5k /10k /20k / Precon, KTY81-110,
KTY81-210, LM235Z, DS18B20, Pt100, Pt1000 [Kl. A, B, 1/3DIN], Ni1000, Ni1000TK5
Merilno območje/toleranca °C,
pasivno

glejte značilnosti upora
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DIP stikalo za merilna območja [S1]

Območja vlažnosti
Območje

3

4

5

6

7

8

Izklop.

Izklop.

Izklop.

Izklop.

Izklop.

Izklop.

0 g/m³ … 30 g/m³ Vklop.

Izklop.

Izklop.

Izklop.

N/R

N/R

0 g/m³ … 50 g/m³ Vklop.

Vklop.

Izklop.

Izklop.

N/R

N/R

0 g/m³ … 80 g/m³ Vklop.

Vklop.

Vklop.

Izklop.

N/R

N/R

Relativna vlažnost
0 % ... 100 %
Absolutna vlažnost

Razmerje mešanja
0 g/kg … 30 g/kg

Izklop.

Izklop.

Izklop.

Vklop.

N/R

N/R

0 g/kg … 50 g/kg

Izklop.

Izklop.

Vklop.

Vklop.

N/R

N/R

0 g/kg … 80 g/kg

Izklop.

Vklop.

Vklop.

Vklop.

N/R

N/R

Izklop.

Vklop.

Vklop.

Izklop.

N/R

N/R

-50 °C … +100 °C Vklop.

Izklop.

Izklop.

Vklop.

N/R

N/R

-20 °C … +80 °C

Izklop.

Vklop.

Izklop.

Vklop.

N/R

N/R

0 kj/kg … 85 kj/kg Vklop.

Vklop.

Vklop.

Vklop.

N/R

N/R

Rosišče
0 °C … +50 °C

Entalpija

Električna povezava
Pin

Tip U [0...10 V]

Tip I [4...20 mA]

1

temp.

-

2

r.v.

-

3

pot. akt. [opc.]

temp.

4

-

r.v.

5

pot. pas. [opc.]

6

pot. pas. [opc.]

7

V+

8

masa

9

rele NC [opc.]

10

rele C [opc.]

11

rele NO [opc.]

12

senzor °C pas. [opc.]

13

senzor °C pas. [opc.]

R1

prilagoditev temp.

S3

polarnost R3

Električna povezava

Tehnična risba

Revizija: 3.0

Stran 50 od 70

10.9.4.

Ožičenje senzorja vlage

Nasvet za montažo
Konvekcija mora biti poravnana na dnu, da se zagotovi pretok zraka navzgor [glejte oznako
na zadnjem delu ohišja]. Senzor mora biti vedno nameščen na ustrezni razdalji od
grelnikov. Idealna višina montaže je 1,5 m nad tlemi.
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10.10.

Karakteristične krivulje senzorjev

10.10.1.

Senzor temperature
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10.10.2.

Senzor vlage
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11. Načrtovanje sistema za upravljanje stavb (BMS)
11.1. Priključitev na krmilno enoto SchwankControl

•

Vedno se izogibajte vejam.

•

Podatkovne linije Modbus: A+, B-, COM

11.2. Konfiguracija krmilnika SchwankControl
•

SchwankControl = podrejeni modul Modbus, BMS = glavni modul Modbus.

•

Nastavite naslov krmilnika SchwankControl. Krmilnik SchwankControl je dostopen prek
komunikacije Modbus sistema za upravljanje stavb (BMS) na tem naslovu.

•

Strokovnjak: Konfiguracija - Več - Naslov podrejenega modula Modbus

0 = auto
Naslov podrejenega modula Modbus ustreza krmilnemu
naslovu [1-8]
ALI
Naslov podrejenega modula Modbus je prosto izbirni od 1254

11.3. Opis registracije Modbus [brez adapterja]
Na zahtevo vam bomo posredovali zahtevane datoteke.
Potreben je program Modbus, kot je npr. mbpoll.

Parametri RS485:
Fizični RS485; Hitrost prenosa: 19200 kBaud; Pariteta: brez; Biti podatkov: 8; Biti za zaustavitev: 1

11.4. Priključitev na sistem za upravljanje stavb prek adapterja Modbus
Razpoložljivi pretvorniki, glejte tudi razdelek 14:
•
40660130 - pretvornik BMS, MODBUS RTU v MODBUS TCP
•
40660140 - pretvornik BMS, MODBUS RTU v BACNet/IP
•
40660150 - pretvornik BMS, MODBUS RTU v KNX
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Adapterji so ob dobavi že konfigurirani in jih je treba priključiti le na krmilnik SchwankControl in na sistem
za upravljanje stavb (BMS), ki je na voljo v prostorih stranke. To zahteva IP, ki je v območju podomrežja
stranke.
Če ob dobavi ne poznamo IP kupca, uporabimo standardni IP, ki je prilepljen na pripadajočem
adapterju. Ta IP je treba po potrebi prilagoditi stranki. To zahteva konfiguracijsko programsko opremo in
konfiguracijske datoteke, ki so na voljo na strežniku FTP [glejte uvodne opombe v razdelku 12].

11.4.1.

Ožičenje pretvornika
MODBUS RTU > MODBUS TCP ali BACNet Ip

Priloženo adapterju v tiskani obliki
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11.4.2.

Ožičenje pretvornika
MODBUS RTU > KNX

Priloženo adapterju v tiskani obliki
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12. Dodatek
12.1. Mere za vrtanje
Standardna ohišja [40660000, 40660010, 40660020, 40660130, 40660140, 40660150, 40660170, 40660180]
SKICA NI V MERILU; vsaki napravi je priložena predloga za vrtanje v merilu 1:1
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Krmilna enota za vgradnjo v krmilno omarico [40660040]
SKICA NI V MERILU; vsaki napravi je priložena predloga za vrtanje v merilu 1:1
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Ohišje za SAV2 in Hybrid
Veliko ohišje za SAV2 in Hybrid [40660190, 40660200]
SKICA NI V MERILU; vsaki napravi je priložena predloga za vrtanje v merilu 1:1
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12.2. Posodabljanje vdelane programske opreme (firmware)
Posodobitev vdelane programske opreme lahko izvede samo servisna služba podjetja
Schwank.
Posodobitev je treba vedno opraviti ločeno za obe enoti krmilnika SchwankControl Touch,
za krmilno enoto in za upravljalno enoto. Vsak del ima svojo lastno vdelano programsko
opremo, ki jo je treba posodobiti.

Upoštevajte naslednje korake:
1. Prenesite želeno posodobitev.
2. Napravo izklopite z glavnim stikalom.
3. Zapomnite si predhodno nastavitev / izvirni položaj stikala za naslov.
Nato stikalo za naslov obrnite na naslov 0.
4. Povežite se z osebnim računalnikom s standardnim kablom Micro-USB
[za mobilni telefon]. Zdaj rdeča LED dioda na plošči zasveti neprekinjeno.
5. Zaženite posodobitev za
- krmilno enoto “Schwank-HeatControl-2017_V**exe in
- upravljalno enoto “Schwank-TouchControl-2017_V**exe
Počakajte, da preneha utripati. Pojavi se sporočilo "Programiranje je
končano".
6. Odklopite kabel USB.
7. Stikalo za naslov preklopite v prvotni položaj.
8. Z glavnim stikalom ponovno vklopite napajanje.
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12.3. Tovarniške nastavitve krmilne enote
Nastavitev tovarniških nastavitev: Konfiguracija - Več - Tovarniške nastavitve krmilne enote

Splošne navedbe
§

PIN koda stranke:

§

Čas, dokler se način za čiščenje dimnika
ne konča samodejno:

§

§

Ura:

Jezik:

§

4711

§

120 minut

§

Trenutna ura

§

Poletni čas ni aktiviran

§

Nastavitev časovnega pasu ni aktivirana

§

Angleščina

§

[Čas] Program 1:
Od ponedeljka do petka od 7.00 do

§

Časovni programi:

16.30
§

Nastavi v coni 1:
Samodejni način s počitnicami
[Čas] Program 1

§

Temperature:

§

Dnevna: 17 °C

§

Nočna: 15 °C

§

Preprečevanje zmrzovanja: 5 °C

§

Počitnice: 10 °C

§

Vlažnost: Izklop.
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Konfiguracija [Strokovnjak]
§

Cona 1: Svetli sevalni grelnik z
moduliranim delovanjem

§

§

Vrste grelnikov:

Relejni izhodi:

§

Cona 2: Deaktivirana

§

Cona 3: Deaktivirana

§

Cona 4: Deaktivirana

§

Rele 1: Vklop/izklop grelnika v coni 1

§

Rele 2: Stopnja grelnika v coni 1

§

Rele 3: Vklop/izklop ventilatorja v coni 1

§

Rele 4-6: Deaktiviran

§

Digitalni vhodi:

§

1-6: Ni funkcije

§

Modbus naslov grelnika

§

Ni dodeljen

§

Sprostitveni kontakt: Odprt

§

Plinomer:0,01 m³/impulz

§

Podaljšanje časa ogrevanja: 60 minut

§

Servisni interval: 12 mesecev

§

Prikaz nastavljene temperature: Da

§

Naslov podrejenega modula Modbus:

§

Več:

samodejno
§

Časovni prog. za temp. izklop.: Noč

§

Časovni prog. za temp. vklop.: Dan

§

Vodomer: 1 l/impulz

§

Izklop hibridnega sistema: 90 °C

§

Prikaz napake ventilatorja: 10 s
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Parameteri [Strokovnjak]

§

§

Cona 1 – Cona 4:

Svetli sevalni grelnik

§

Odklon RTS: 0 °C

§

Čas predgrevanja: Izklop.

§

Gradient ogrevanja: 0,10 min/K²

§

KP: 20

§

Tn: 120 s

§

Tv: 0 s

§

Najkrajši čas delovanja: 120 s [2 min]

§

Najkrajši čas premora: 60 s [1 min]

§

Najkrajši čas delovanja pri polni
obremenitvi: 60 s [1 min]

§

Cevni sevalni grelnik:

§

Čas zamika ventilatorja: 180 s [3 min]

§

Najkrajši čas delovanja: 600 s [10 min]

§

Najkrajši čas premora: 60 s [1 min]

§

Najkrajši čas delovanja pri polni
obremenitvi: 60 s [1 min]

§

Toplozračni grelnik:

§

Čas zamika ventilatorja: 900 s [15 min]

§

Najkrajši čas delovanja: 300 s [5 min]

§

Najkrajši čas premora: 60 s [1 min]

§

Najkrajši čas delovanja pri polni
obremenitvi: 60 s [1 min]

§

§

§

Enostopenjsko delovanje

Dvostopenjsko delovanje

Modulirano delovanje

§

Čas zamika ventilatorja: 0 s [0 min]

§

Prag izklopa: 5 %

§

Prag vklopa: 20 %

§

Prag izklopa: 5 %

§

Prag vklopa: 20 %

§

Prag izklopa pri polni obremenitvi: 50 %

§

Prag vklopa pri polni obremenitvi: 60 %

§

Prag izklopa: 5 %

§

Prag vklopa: 20 %

§

Začetna vrednost modulacije: 90 %

12.4. Koda QR
Koda QR na tipski ploščici in na informacijskem zaslonu priključenega krmilnika odpre informacije o
izdelku SchwankControl na spletni strani Schwank.
Takoj, ko krmilnik SchwankControl priključite na računalnik ali lokalno omrežje z LAN kablom [povezava
je na voljo samo na krmilni enoti] in se na zaslonu z informacijami prikaže IP, koda QR zažene spletno
aplikacijo v oknu brskalnika med spremembami skeniranja; glejte razdelek 13.5.
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12.5. Daljinsko upravljanje [webapp]
Krmilnik SchwankControl mora biti povezan z računalnikom ali lokalnim omrežjem prek LAN kabla.
Priključek za LAN kabel je na plošči krmilne enote.

Slika 36: Povezava LAN

1. Nastavite IP naslov krmilnika SchwankControl

2. Vnesite IP naslov krmilnika SchwankControl prek spletnega brskalnika

3. Odprite spletno aplikacijo v spletnem brskalniku
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13. ES izjava o skladnosti
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14. SchwankControl - portfelj izdelkov

SchwankControl Touch
Št. dela:

40660000

Krmilna in upravljalna enota
v ohišju, V = 120 mm

SchwankControl krmilna enota
Št. dela:

40660010

Krmilna enota v ohišju, V = 120 mm

SchwankControl upravljalna enota
Št. dela:

40660020

Upravljalna enota v ohišju, V = 90 mm

SchwankControl krmilna enota
Št. dela:

40660030

Krmilna enota za stikalno omaro

SchwankControl upravljalna enota
Št. dela:

40660040

Upravljalna enota za stikalno omaro
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SchwankControl napajalnik
Št. dela:

40660110

Napajalnik za upravljalno enoto
za razdalje > 100 m do krmilne enote

SchwankControl pretvornik
Št. dela:

40660130

MODBUS RTU > MODBUS TCP

SchwankControl pretvornik
Št. dela:

40660140

MODBUS RTU > BACNet IP

SchwankControl pretvornik
Št. dela:

40660150

MODBUS RTU > KNX

SchwankControl ponavljalnik CAN
Št. dela:

40660170

Ponavljalnik za krmilno enoto
SchwankControl
Za razdalje med dvema enotama > 200 m

SchwankControl Hybrid
Št. dela:

na zahtevo

Razširitveni modul za Schwank Hybrid
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SchwankControl nadzor ventilatorja SAV1
Št. dela:

40660180

Razširitveni modul
za Herringbone sisteme Schwank

SchwankControl nadzor ventilatorja SAV2
Št. dela:

40660190

Razširitveni modul
za Herringbone sisteme Schwank

SchwankControl rezervni deli
Št. dela:
40660050

Ohišje enote SchwankControl
spodnji del, V = 120 mm

Št. dela:
40660060

Ohišje enote SchwankControl
spodnji del, V = 90 mm

Št. dela:
40660080

Pokrov ohišja enote SchwankControl
brez izreza, vključno s tečaji

Št. dela:
40660090

Komplet tečajev za enoto SchwankControl
[2 dela]

Št. dela:
40660100

Nadomestni zaslon za enoto SchwankControl, vklj. s pokrovom
in kompletom tečajev
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SchwankControl pribor
Št. dela:
40652071

Senzor sobne temperature
"z roko" za SCT in TC

Št. dela:
40652081

Senzor zunanje temperature
za SCT in TC

Št. dela:
40652090

Gumb za ročno podaljšanje časa ogrevanja

Št. dela:
40652500

Zaslon za napake ZoneErrorBox
s 4 diodami

Št. dela:
70000141

Senzor vlage

Št. dela:
16620424

Odsevna svetlobna pregrada

Št. dela:
16620556

Pritrdilni nosilci
za svetlobno pregrado

Št. dela:
16620416

Reflektor
za svetlobno pregrado

Št. dela:
16320889

Sprejemnik kovancev
za do 999 minut
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