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1.  Genel 
Bu kullanım kılavuzu SchwankControl ısıtma kontrol ünitesini, konfigürasyonlarını ve menüdeki 
çalışan işlemleri tanımlamaktadır. Ayrıca, sensör girişleri, otomatik ateşleme cihazına bağlantılar 
ve bina kontrol sistemleri gibi tüm dış bağlantılar açıklanmaktadır. 
 
Bu kullanım Klavuzu Aşagıdaki Bölümlerden oluşmaktadır; 

� Güvenlik 
� Teknik Detaylar 
� Sistem Ayarları (Kurulum) 
� Çalışma  
� Montaj 
� Kurulum 
� Bakım 
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2. Güvenlik 

Güvenlik Tavsiyeleri  

Aşağıdaki güvenlik uyarıları, destekleyici nitelikte bilgilendirme amaçlıdır. Olası sorular, sorunlar, 
belirsizlikler ve detaylı bilgi için lütfen yetkili servise başvurunuz. 

Yetkili Personel 

SchwankControl sistemini kurmaya, ayarlamaya, devreye almaya ve bakımını yapmaya sadece 
nitelikli saha servis personeli yetkilidir. Ulusal ve kurum içi güvenlik düzenlemelerine kesinlikle 
uyulmalıdır. 
 

Dokümanlar 

SchwankControl sisteminin kurulumundan ve çalıştırılmasından önce bu el kitabını ve başvurulan 
dokümanları dikkatli bir şekilde okuyun. Uygun olmayan taşıma ve saklama koşulları nedeniyle kişi 
ve mülklerde hasar oluşabilir. Sistemi ve bileşenlerini yalnızca belirtilen teknik ve çevresel şartlar 
altında çalıştırın. 
 

Güvenlikle İlgili Gereksinimler 

� Elektrik donanımlarını düzenli kontrol edin.  
� Elektrikli donanım üzerinde çalışırken cihaz ya da sistem kapalı tutulmalı ve elektrik 

gelmediğinden emin olunmalıdır. Aygıtı veya sistemi istemeden başlatmaya karşı güvenli 
hale getirin. Ana beslemeyi kapatmak, sistemin enerjisiz olduğu anlamına gelmemektedir.  

� Fonsiyonel parametreleri ayarlama ve değiştirme yetkisine sadece Schwank saha servis 
personeli sahiptir.  

Kullanım Amacı 

SchwankControl kumanda cihazı yalnızca Schwank ısıtma sistemlerinde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Yazılı talimatlar dışındaki herhangi bir işlem yanlış kullanım olarak kabul edilir. 
Oluşan hasarlardan Schwank GmbH sorumlu değildir. Yanlış kullanımdan doğabilecek riskler 
kullanıcıya aittir.  
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3. Teknik Özellikler 

Tip Değer Birim 

Şebeke Voltajı  230 V [1~, N, PE] V 

Mak. Akım Tüketimi 6.3 A 

Şebeke Frekansı 50 / 60 Hz 

Koruma Sınıfı IP 65  

Ortam Isısı 0...40 °C 

Mak. Bağıl Nem 80 % 

Montaj Duvara monte  

CE Uygunluk  Mevcut  

Oda Sıcaklık Sensörü (RTS) Schwank Md.-
No. 4065-2071 

NTC 10 kΩ 

Dış Hava Sıcaklık Sensörü, (OTS) 
Schwank Md.-No. 4065-2081 

NTC 10 kΩ 

Çalışma ve Ekran – Dokunmatik ekran 
4.3 

480 x 272 
Inch 
Pixel 

Ebatlar [U xG x D] 260 x 190 x 170 mm  

Ağırlık 1.1 kg 
Tablo 1: Teknik özellikler 

 

Ağ ve Veri Yolları (Bus) 

Büyük ısıtma sistemlerini kurarken sekiz adete kadar Kontrol ünitesi, CAN BUS vasıtasıyla iki 
adete kadar ekran ünitesine bağlanabilir. Böyle bir sistemde, herhangi bir Kontrol ünitesi her 
Gösterge ünitesinden bağımsız olarak çalıştırılabilir. 
Kontrol ünitesi iki RS485 portu sunar. Portun biri, Schwank otomatik ateşleme cihazıyla birlikte 
kullanılmak üzere RS485 Yönetici birim(master) olarak tasarlanmıştır. Bina otomasyon sistemlerine 
entegrasyon için ikinci port RS485 Yardımcı birim (slave) olarak tasarlanmıştır. 
Gösterge Ünitesini yerel alan ağı, LAN'a bağlarken, entegre bir web tarayıcı, SchwankControl 
cihazını ağdaki herhangi bir bilgisayardan düzgün bir şekilde çalıştırma olanağı sunar. 
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4. Komponentler 

Standart SchwankControl, Kontrol ünitesini ve Gösterge birimini dokunmatik ekran ve tek bir kutu 
içerisindeki terminal bloğunuyla birleştirir. 
 

 
Şekil 1: Kontrol ünitesi ile SchwankControl 

 
 

 
 
1. Ürün Etiketi 
2. Ana Anahtar 
3. LED - yeşil :  Açık 
4. LED - sarı :  Sabit  = Servis Gerekli 

 Yanıp Sönen = Baca temizleyici modu 
5. LED - kırmızı :  Hata 
6. Dokunmatik Ekran 
  

Şekil 2: Dış Komponentler 
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5. Kullanıcı Arayüzü ve Çalıİtırma  

SchwankControl, özel kullanıcı arayüzü olarak dokunmatik ekranla birlikte gelmektedir. Ekrandaki 
ilgili simgelere dokunarak kullanıcı menülerinde gezinebilirsiniz. 

5.1. Bekleme ve Ana Ekran 

Bekleme ekranı, SchwankControl'a hem güç verildiğinde hem de kapanırken görünür. Dokunmatik 
ekrana dokunarak kullanıcı bekleme ekranının kilidini açar ve kullanıcı ekranına ulaşır. 
SchwankControl ayarlanabilir bir süre sonunda boşta kaldığında otomatik olarak kapanacaktır. 
[bkz. Bölüm 5.4.1.]. SchwankControl, kullanıcı tarafından ana ekran düğmesine 5 saniyeden fazla 
basılarak da manuel olarak kapatılabilir.  
 

 
Şekil  3: Bekleme Ekranı 

 
 
 

na Ekran Tuşu 

eçilen Zon (Bölge) 

ış Sıcaklık 

arih ve Saat 

on (Bölge) Bilgisi 

ontrol Ünitesi – İleri/Geri 

ontrol ünitesi- Doğrudan 
Seçimi 

 
 
 
 
 
 
Şekil 4: Ana Ekran 
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5.2. Menü Odaklı Kullanıcı Arayüzü 

5.2.1. Sekmeler 

Menü çubuğu, ana menüler arasında geçişi sağlar ve ekranın üst kısmında bulunur.  

� Sekmeler, menü çubuğundaki metin veya simgelerle temsil edilir. 

� Aktif sekme, menü çubuğunda ters renkler ile gösterilir. 

5.2.2. Simgeler 

 Ana ekran 

 Kullanıcı Girişi 

 Ayar, konfigürasyon, bakım, vb. işlevler için menü 

 Baca Temizleme modu - etkin degil 

 Baca Temizleme modu - en az bir kontrol ünitesi için etkin 

 
Yukarı/ Aşağı – Sağa/Sola 
Yön Tuşu 
Değerleri Değiştirme 

 

 
Menüyü kapatma 
Seçeneği devre dışı 
bırakma 
Değişiklikleri göz ardı et 

 

 Seçeneği etkinleştir 

 Değişiklikleri onayla  

 Değerleri düzenleme 

 Sayıcıları sıfırla [güvenlik sorgusu ile] 

 

5.2.3. Ayarlar 

İki farklı ayar menüsü türü vardır: 
� Doğrulama Gerekmeyen = Tüm değişiklikler doğrudan yürürlüğe girer. Sağ üst köşedeki “X” 

simgesine basarak menüyü kapatın. 
� Doğrulama Gereken = Turuncu renkli onay işaretine basarak değişiklikleri onaylayın. Tüm 

değişikliklerden vazgeçmek için sağ üst köşedeki “X” simgesine basın. Her iki işlem 
otomatik olarak menüyü kapatacaktır. 
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Şekil 5: Kontrol Ünitelerine Genel Bakış 

5.2.4. Kontrol Ünitesi 

Aynı CAN veri yolu içinde tek bir Gösterge Ünitesinden sekiz âdete kadar Kontrol birimi 
çalıştırılabilir. Temel olarak, yapılan tüm ayarlar yalnızca seçilen kontrol ünitesi üzerinde etkin 
olmaktadır. 
 

 
 
 
 
Seçilen kontrol ünitesinin tanımlayıcısı 
 
Seçilen kontrol ünitesi [Turuncu] 
 
 
Veri yoluna Bağlı Mevcut Kontrol 
üniteleri 
[Gri renkte = kullanım dışı] 
 
 

 
 

 İlgili kontrol ünitesinde en az bir hata var. 

5.2.5. Hata Ekranı 

Kontrol ünitesi önündeki kırmızı LED, baraya bağlı tüm Kontrol üniteleri için toplam hatayı belirtir. 
Veri yoluna bağlı tüm Kontrol ünitelerinin hata durumu Kontrol ünitelerinin genel görünümünde 
kontrol edilebilir [bkz. Şekil 5]. Hata bulunan kontrol üniteleri turuncu ünlem işareti ile 
işaretlenmiştir. Seçilen Kontrol ünitesi için hata detay bilgisi Şekil 6'da ayrıntılı olarak bildirilmiştir.  
 
 

 
 
 
 
!! 
!++ 
!— 
ok 

 
 
 
 
 

 
 
  

Şekil 6: Hata Ekranı 
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Şekil 7: Bölge Detayları 

5.3. Zone (Bölge) Ayrıntıları 

Ana ekrandaki zonlarda (bölgelerden) birine dokunulduğunda bölge ayrıntı ekranı açılır. Ekran, hali 
hazırda aktif olan ayar noktası, gerçek sıcaklık ve gerçek nem, çalışma modu, zone (bölge) 
tanımlayıcı ve zone (bölge) işaretleri gibi seçilen zone (bölge) ile ilgili detaylı bilgileri içerir. 
 

 
 
 
Seçilen bölgenin metin tanımlayıcısı 
Çalışma Modu Seçimi [0] 
Sıcaklık ve nem ayar noktaları için 
düzenleyici [bkz. Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.] 
 
 
 
 

 
 

 

5.3.1. Çalışma Modları  

 Gün Zone (bölge), gün sıcaklığında sürekli olarak 
çalışıyor. 

 Gece Zone (bölge), gece sıcaklığında sürekli 
olarak çalışıyor. 

 Tatil Zone (bölge), tatil sıcaklığında sürekli olarak 
çalışıyor. 

 Donma Zone (bölge), donma sıcaklığında sürekli 
olarak çalışıyor. 

 Otomatik Zone (bölge), tatil sürelerini göz ardı ederek 
otomatik modda çalışıyor. 

 Otomatik  
Tatil 

Zone (bölge), otomatik modda çalışıyor ve 
tatil sürelerine dikkat ediyor. 

 
Bölge otomatik modlardan birinde çalıştırılırken bir veya daha fazla zaman programı atamak 
gerekebilir. Zaman programlarını atamak için otomatik mod seçiminin altındaki alana dokunun. 
Zaman programlarının nasıl ayarlanacağı ve düzenleyeceğine ilişkin bilgiye bölüm 5.4.1'den 
ulaşılabilirsiniz. 
Tatil süreleri, yalnızca Otomatik Tatil modunda çalışan bölgeler için geçerlidir. Zaman 
programlarının nasıl ayarlanacağı ve düzenleyeceğine ilişkin bilgiye bölüm 5.4.2'den 
ulaşılabilirsiniz. 
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Şekil 8:Sıçaklık ve nem ayar noktaları 

5.3.2. Sıcaklık ve Nem Ayar Noktaları  

Kalem sembolü seçildiğinde menü, ayar noktası düzenleme menüsüne geçer. (bkz. Şekil 8)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herhangi bir nem ayar noktası değeri % 99'dan düşük veya ona eşit olduğunda, bölgenin gerçek 
sıcaklığından bağımsız olarak, nem, belirlenen ayar noktası değerinden düşük olduğu sürece ilgili 
bölgedeki ısıtıcıları ateşlemeye zorlar. % 100 nem ayar noktası nem kontrolünü devre dışı bırakır. 

5.3.3. Bilgi Çubugu – Durum İşaretleri  

Aşağıdaki simgeler bölgenin durumu hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Etkin olmayan 
semboller soluk renkle gösterilir. Turuncu renkli simgeler harici olarak zorlanmış durumları 
temsil eder, ilgili sayısal girdilerle yönlendirilir. 

1. Simge  Isıtma optimizasyonu [bkz. Bölüm 5.6.2.] 

P  
Yalnızca otomatik modlarda etkindir. Zon (bölge), doğru 
zamanda gün sıcaklığına ulaşmak için önceden ısınır. 

 

2. Simge 
Aktif olan ayar noktası [bkz. Bölüm Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.] 

 
 Gün 

 
 Gün – Sayısal girdi ile çalışır - yanlızca otomatik modda 

 
veya Gece 

 
 Gece – Sayısal girdi ile çalışır -  yanlızca otomatik modda 

 
veya Buzlanma 
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veya Tatil 

3.Simge Otomatik mod [bkz. Bölüm 10] 

 
 Etkin değil - atanmış zaman programlarından hiçbiri çalışmıyor 

 
 

Etkin değil - atanmış zaman programlarından en az biri 
çalışıyor 

4. Simge Ekstra Isıtma zamanı [bkz. Bölüm 5.6.1] 

 
 Ekstra ısıtma zamanı etkin. 

5. Simge 
Nem [bkz. BölümFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.] 

 
 Bölge nem kontrolünden kaynaklanan ısıtıcı ateşleme talebi. 

6. Simge Isıtıcı minimum süreleri [bölüm 8] 

-  Minimum zaman talebinden kaynaklanan ateşlememe 

0 veya Minimum duraklama süresi etkin 

1 veya Minimum çalışma zamanı etkin 

% veya Minimum tam yük süresi etkin 

7. Simge Isıtıcı Durumu [bkz. Bölüm 8] 

 
 Kapalı 

 
 Isıtıcı Kapalı – Sayısal girdi ile çalışır 

 
veya Kısmi yük 

 
veya Yam yük 

 
 Isıtıcı Açık  – Sayısal girdi ile çalışır 

8. Simge Simge 7 için ek bilgiler 

0  Isıtıcı KAPALI 

50%...  Isıtıcı talebi kısmi yük ya da üzerinde. 
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Şekil 9 Zaman menüsü 

100%  Isıtıcı talebi tam yük 

   

9. Simge Fan durumu 

 
 Fan Açık 

10. Simge Hata göstergesi 

 
 Bölgede bir hata var  

 

5.4. Zaman Menüsü 

İlgili tüm ayarlara zaman menüsünden ulaşılır. [bkz. Bölüm 5.1.].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.4.1. Zaman Programı 

Bağımsız olarak devre dışı bırakılabilen veya etkinleştirebilen 4 zaman programı bulunmaktadır. 
Her zaman programı 4 çalışma zamanı içerir.  Ayrıca, bu her bir çalışma zamanı bağımsız olarak 
devre dışı bırakılabilir veya etkinleştirilebilir.  
Her zonda (bölge), zone (bölge) ayar menüsü [bkz. Bölüm 5.3] içinde ayarlanmış bir veya daha 
fazla ya da hiç ayarlanmamış baz alınan zaman programları atanabilir. 
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Şekil 10: Zaman Programı 

Şekil 12: Etkin Zaman için zaman ayar aralığı 

 

 

 

 

 
Başvurulan zaman programlarından biri etkin bir çalışma saatine sahipse, bu bölgenin sıcaklık ayar 
noktası - genellikle gece sıcaklığı, indirenmiş sıcaklıktan,  gün sıcaklığı ayar noktasına kadar 
değiştirilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.1. Tatiller  

Tatiller 6 bölüme kadar oluşur, her biri bağımsız olarak devre dışı bırakılabilir veya etkinleştirilebilir. 
Geçerli tarih bir veya daha fazla tatil bölümündeyse, tatil günleri olan otomatik modda çalışan tüm 
bölgeler tatil sıcaklık ayar noktasına geçer. 

Şekil 11:Dört Etkin Zamanlı Zaman programı 
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Şekil 17: Saat Dilimi Ayarları 

 

 

 

5.4.2. Tarih ve Saat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ağdan tarih ve saati otomatik olarak güncelleme 

  

5.4.3. Saat Dilimi 

 
 

 

Otomatik yaz saati 

 
 
 
 
 

 
 

 

Şekil 14: Tatil periyotlarını etkinleştir 

Şekil 15: Tarih ayarları Şekil 16:Saat ayarları 

Şekil 13: Tatil periyotlarını ayarla 
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Şekil 18: Ayarlar Menüsü  

5.5. Ayarlar 

Ana Ekran'dan erişilebilir [bölüm 5.1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.1. Ağ Ayarları 
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Şekil 19: Ağ ayarları 

 

 
 
 
DHCP ya da statik IP'yi 
seçin 
 
 
 
 
 

5.5.2. Parola (Şifre) Değiştirme  

 

Şekil 20: Parola (Şifre) değişimi  

 

 
 
 
 
Parola (Şifre) değiştirmek 
için: 

(1) Gecerli Parolayı 
(Şifre) girin � 

(2) Yeni Parola (Şifre) 
girin  � 

(3) Yeni Parolayı 
(Şifre) onaylayın 

5.5.3. Dil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 21: Dil seçimi  
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Şekil 23: Bilgi Ekranı 

5.5.4. Ekran Ayarları  

 

Şekil 22: Ekran ayarları  

 

 
Kullanıcı etkileşimi 
olmadan ayarlanabilen 
bir sürenin ardından 
ekran otomatik olarak 
bekleme ekranına geçer. 
 
Giriş ekranını devre dışı 
bıraktığınızda, kullanıcı 
olarak oturum açmak 
için parola (şifre)  talebi 
olmaz. 

5.5.5. Bilgi Ekranı 

Bilgi ekranı, hem ekran ünitesinin hem de seçilen Kontrol ünitesinin seri numarası ve yazılım 
versiyonu hakkında bilgi verir. Ağ ile ilgili durumu ve mevcut IP bilgileri de burada yer alır. 
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5.6. Özel Fonksiyonlar  

5.6.1. Ek ısıtma süresi 
Fonksiyon: 
İlgili bölge ayarlanabilir bir süre için gün sıcaklığı ayar noktasına geçer. Varsayılan süre 60 
dakikadır. 
Ön koşullar: 
İlgili bölgeye çalıştırma butonu atanmalıdır.  
 
Uygulama: 
Geçerli çalışma modundan bağımsız olarak ek ısıtma süresünü başlatmak için fazla çalışma 
düğmesine en az 3 saniye basılı tutun. Ek ısıtma süresi için gereken süre uzman personel 
tarafından sadece ayarlar menüsünden ayarlanabilir. Ek ısıtma süresi yalnızca normal çalışma 
durumunda yeniden başlatılabilir. Butona birden fazla basılmasının herhangi bir etkisi 
olmayacaktır. Ek ısıtma süresi aktif olduğunda bu bilgi çubuğunda gösterilir [bkz. Bölüm 5.3.3].  
 
Çalıştırma butonuna sürekli olarak basılması sıcaklık sensörü hatası oluşmasına neden olacaktır.  

5.6.2. Optimizeri Açma 

Fonksiyon: 
 
Zaman programı çalışmaya başladığında ,ilgili bölge günlük sıcaklık ayar değerine ulaşmaya 
çalışır. 
 
Ön Koşullar: 

� Dış hava sıcaklık sensörü takılmalıdır. 
� Açılan optimizer fonksiyonu otomatik olarak ayarlanır. [uzman ayarı] 
� Zonun (bölgenin) iki otomatik moddan birinde çalışması gerekir. 

 
Uygulama: 
Açılan optimizatör, her bölge için otomatik ve ayrı olarak çalışır. Gerekli ön ısıtma süresi, binanın 
dış ısısından ve ısınma özelliklerinden türetilen sürekli adaptasyon işlemine dayanılarak 
hesaplanır. Ön ısıtma aktif olduğunda bu bilgi çubuğunda gösterilir [bkz. Bölüm 5.3.3]. 
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Şekil 24: Baca Temizleyici Modu 

6. Baca Temizleyici Modu 
Baca temizleyici modu çalıştırırken, ilgili Kontrol ünitesinin tüm yapılandırılmış bölgelerinin tam 
yükte çalışması istenir. Bu, servis mühendisinin uyguladığı emisyon ölçüm nedenlerinden ötürüdür. 
Baca temizleme modu menüsü devamlı olarak menü çubuğunda bulunur ve oturum açmadan (giriş 
yapmadan) yapılmadan etkinleştirilebilir [bkz Bölüm 5.2.2]. 
 
Prosedür: 

� Baca temizleyici modu menüsündeki Kontrol ünitesine dokunmak, bu Kontrol birimi için 
baca temizleyici modu etkinleştirir.  

� Aynı Kontrol ünitesine tekrar dokunmak baca temizleyici modu devre dışı bırakılır. 
  

Ayarlanabilir bir sürenin ardından mod otomatik olarak kapanır ve ilgili bölgeler olağan işleme geri 
döner. Baca modu aktifse, menü çubuğundaki merdiven ve baca modu menüsüneki geri sayım 
süresini de gösteren bir kontol ünitesinde renkli olarak gösterilir.  
 
 

 
 
 

Zaman aralıgı: 1-180 dk. 
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7. Konfigürasyon (Yapılandırma) 

SchwankControl çalıştırılmadan önce yükleneceği ısıtma sistemine göre konfgüre edilmelidir 
(yapılandırılmalıdır). Bu ayarlar 5 basamaklı kod ile korunmaktadır.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzman olarak giriş yapıldığında giriş sayfası düğmesi turuncu renkte gözükür ve içerisinde “E” harfi 
belirir. Giriş sayfası düğmesine basılı tutularak uzman seviyesinden çıkış yapılır.   

7.1. Isıtıcı Tipi Konfigürasyonu (Yapılandırılması) 

SchwankControl'ü kurmanın ilk adımı, ısıtıcı tipini ayarlayarak bir bölgeyi etkinleştirmektir. Bir 
bölgeyi devre dışı bırakmak için, belirli bir ısıtıcı türü yerine "Yapılandırılmamış" seçeneğini seçiniz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isıtıcı tipini girerken belirli ısıtıcı tiplerine sahip bir liste gösterilir. Mevcut seçim renklendirilmiş 
olarak gözükür. 
  

 

Şekil 25: Konfigürasyon (Yapılandırma) menüsü 

 

 

Şekil 26: Isıtıcı Tipi Yapılandırılması  
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Aşağıdaki liste, olası seçimleri göstermektedir: 
� Zon (bölge) devre dışı 
� Tek kademeli seramik ışınımlı ısıtıcı  
� İki kademeli seramik ışınımlı ısıtıcı 
� Tek kademeli tüplü ısıtıcı 
� İki kademeli tüplü ısıtıcı 
� Modülasyonlu tüplü ısıtıcı 
� Sıcak hava üretici 
� Hibrid Sistem [sadece bölge 4'te seçilebilir]  

7.2. Röle Fonksiyonları Konfigürasyonu (Yapılandırılması) 

Sonraki adım, her çıkış rölesine bir fonksiyon atamaktır. Halihazırda açık olan röleler renklidir. Bir 
fonksiyon seçmek için röle yanındaki fonksiyon sembolüne basın ve listeden bir fonksiyon seçin. 
Her röleye bir veya daha fazla bölge atanabilir ya da atanmayabilinir. Bazı fonksiyonların sabit alan 
atamaları vardır ve bunlar düzenlenemez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonksiyon Simge Açıklama  

Sürekli kapalı 
 

Röleyi kalıcı olarak kapatın. 

Sürekli açık 
 

Röleyi kalıcı olarak açın. 

Isıtıcı Açık/Kapalı 
 

Röle, ısı talebi etkin olduğu sürece atanmış bölge kontrolü 
tarafından açılır. 

Isıtıcı Kademeleri 
 

Bu röle, eğer 2. Bölge (Zone) ısıtıcısı 2 kademeli ısıtıcıysa 
tam,yük ısı durumuna göre devreye girer ve sırasıyla 
modülasyonlu ısıtıcılar için modülasyon değeri kodu 
gönderir. 
NOT: Bir cihaz tam kapasiteyle (zone 2 ısı gönderen) 
çalışacak diğer ısıtıcılar modülasyon yapacak.) 

Fan Açık/Kapalı 
 

Eğer ayarlanan bölgenin ısıtıcısı aktif ise röle fanı çalıştır 
ve ayarlanabilir bir zaman ile kapatılabilir. 

Şekil 27: Röle fonksiyon yapılandırılması  
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Uyarı: İki kademeli ve modülasyonlu ısıtıcılarda iki röle çıkışı gerekir. 
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Örnek: 
Öncelikle zon(bölge) 1, "seramik ışınımlı ı 2 kademeli sıtıcı" [bkz. bölüm 7.1] olarak yapılandırılmış 
olsun. Şimdi ilk röle "Isıtıcı Açık / Kapalı" fonksiyonuna sahip olacak ve ikinci röle "Isıtıcı 
kademeleri" fonksiyonuna sahip olacak şekilde ayarlanmıştır. Her iki röle de bölge 1'e tahsis 
edilmiştir. Bu nedenle röle çıkış bağlantısnın ilgili ısıtıcılara bağlanması gerekir. Her iki röle artık 
zon(bölge) 1 için ısıtıcıları kontrol etmektedir. 
 

7.3. Giriş Fonksiyonu Konfigürasyonu (Yapılandırılması)  

SchwankControl konfigürasyonu (yapılandırılması) için son adım eğer gerekli ise giriş fonksiyonları 
atamaktır. Röle fonksiyonu konfigürasyonuna benzer şekilde her bir altı sayısal girdi giriş 
fonksiyonu listesinden seçilir. Mevcut seçim renkli olarak gözükür. Her girişi bir veya daha fazla 
bölge atanabilir yada atanmayabilir. Bazı işlevlerin sabit bölge atamaları vardır ve bunlar 
düzenlenemez. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aşağıdaki liste, olası seçimleri göstermektedir: 
 

Fonksiyon Simge Açıklama  

Yok  Giriş devre dışı. 

Röleleri etkinleştir  

1 ila 4 arası seçilen bölgeler girişe otomatik olarak atanır. 
Normal çalışma için röle çıkışlarının aktif olması ve girişin bir 
açma sinyali alması gerekir.Eğer girişe kapama sinyali 
yollanırsa, tüm röleler kapanmaya zorlanır. 

Isıtıcıyı 
Kapatmaya zorla 

 Atanan bölgelerin ısıtıcıları zorla kapanır.  

Isıtıcıyı Açmaya 
zorla 

 Atanan bölgelerin ısıtıcıları zorla çalıştırılır ve tam yüklenir. 

Gün Moduna 
Zorla 

 Bölge otomatik modlardan birine ayarlıysa, bu bölgenin çalışma 
modu gündüz moduna zorlanır. 

  

 

Şekil 28: Giriş fonksiyon konfigürasyonu (yapılandırılmas) 
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Şekil 29: Modbus ısıtıcı ataması  

Gece Moduna 
zorla 

 Bölge otomatik modlardan birine ayarlanırsa, bu bölgenin 
çalışma modu gece moduna zorlanır. 

Tatil Moduna zorla  Bölge otomatik modlardan birine ayarlıysa, bu bölgenin çalışma 
modu tatil moduna zorlanır. 

Donma Moduna 
zorla 

 Bölge otomatik modlardan birine ayarlıysa, bu bölgenin çalışma 
modu donma moduna zorlanır. 

Gaz Sayacı  Hiçbir bölgeye atanamaz. Bir işlev açıklaması için bkz. Bölüm 
7.5.2. 

Harici hata  
Girişi mantıksal olarak yüksek yapan harici hatalar, dahili 
hatalar gibi ele alınacaktır. Hata, kırmızı LED ile gösterilir ve 
olay günlüğüne bir giriş oluşturuyor. 

Su sayacı [hybrid]  Hiçbir bölgeye atanamaz. Bu, hibrid sistemler için özel bir 
işlevdir.7.5.2 

 
Aynı bölge zıt fonksiyonlara atanırsa etkinleştirme işlevi öncelik kazanır. 

7.4. Modbus Isıtıcı Ataması IC 4000 

Her bir IC 4000 otomatik ateşleme cihazı benzersiz bir bara adresine sahiptir, ancak hepsi aynı 
Modbus ağına bağlı olduğundan her adresin doğru bölgeye atanması gerekir. 
Klasik ve bara (bus) kablolama farklılıkları için bölüm 13'ü kontrol edin. 
 
 
 

 
 
 
Atama için bölge numarası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İşlem Sırası: 
� Aynı zona(bölgeye) atanması gereken tüm IC 4000 adreslerini seçin. 
� İlgili zon (bölge) numarasına dokunarak seçilen tüm adresleri atayın. 
� Her IC 4000 adresi için atanan zon(bölge) numaralarına bakın.  
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7.5. Özel Fonksiyonlar [Uzman seviyesi] 

7.5.1. Harici Etkinleştirme 
Eğer gösterge ünitesindeki kırmızı LED göstergesi yanıyorsa, bağlı Kontrol ünitelerinden birinde 
veya daha fazlasında bir hata vardır. Kırmızı LED yanıyorsa, kontrol ünitesi aynı anda hatayı bir 
röle üzerinden iletir. Bu şekilde dâhili hatalar harici veya bir üst sistemde belirtilebilir. Röle işlevi 
"Açık hata" [varsayılan] veya "Kapalı hata" olarak yapılandırılabilir. 

7.5.2. Gaz sayacını ölçeklendirme  

 
Fonksiyon: 
 
Isıtma sisteminin gaz tüketimini ölçmek için, giriş sinyali artış aralıklarını sayan ve biriktiren bir giriş 
işlevi bulunur. Birikmiş gaz tüketimini doğru bir şekilde hesaplayabilmek adına bu girdi için 
ölçeklendirme faktörü ayarlanmalıdır. 
  
Ön Koşullar: 

� Gaz ölçüm fonksiyonu için bir dijital girişin ayarlanması gerekir [bölüm 7.3]. 
� Gazın ısıtma değeri bilinmelidir. 
� Gaz sayacının hacimsel artış sinyal degeri bilinmelidir.  

 
Hesaplama Formülü: 
 
Ölçek [kWh/sinyal] = Isıtma Degeri [kWh/m³]   x   Her sinyaldeki hacimsel artış [m³/sinyal] 
 
 
Örnek: 
11 kWh/m³ bir ısıtıcımız olsun. Gaz sayacı çıkışıda m3 başına bir sinyal versin. 
 

Ölçekleme facktörü  = 11
���

��
	× 	1

��

	
��
	=  11 kWh/sinyal 

 

7.5.3. Ek Süre 

[Bkz. Bölüm 5.6.1.] Bu menü, ısıtma zamanını uzatma süresini ayarlamanıza izin verir. Varsayılan 
değer 60 dakikadır. 

7.5.4. Servis Aralığı 

Servis aralığı referans değerini ayarlamak için bu menüyü kullanın. Servis sistemi sayıcısı [bölüm 
9.2] kontrol ünitesinin çalışma süresini bir araya getirir ve sayaç değerini referansla karşılaştırır. 
Çıkan sonuç referanstan büyük olduğunda turuncu gösterge LED'i kalıcı olarak yanar. 
 

7.5.5. Sıcaklık ayar noktası gösterimi 

Ana ekranın sıcaklık ayar noktasını açıp kapatma anahtarı. 

7.5.6. Modbus Yardımcı Birim (slave) adresi 

Kontrol ünitesini bir bina otomasyon sistemine bağlarken kontrol ünitesinin tek bir Modbus adresi 
olması gerekir. Kontrol ünitesinin Modbus yardımcı birim (slave) adresi Can adres anahtarından 
otomatik olarak türetilir. Modbus aynı veri yolunda 64 yardımcı birime (slave)  sahip 
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olabileceğinden dolayı, bu kısıtlama, Modbus yardımcı birim (slave) adresinin elle ayarlanmasıyla 
engellenebilir. 
 

Otomatik Kontrol ünitesinin Modbus yardımcı birim (slave) adresi Can adres anahtarında 
otomatik olarak türetilir.  

 Modbus slave adresi otomatik olarak ayarlanabilir. 
Adres 0 = otomatik / 1 … 254 = statik 

 

7.5.7. Sıcaklık Ayar noktası zaman programı - Kapalı 

Bu ayar, Kontrol ünitesi içindeki tüm zonlar (bölge) için aynıdır. Seçilen ilgili zonun (bölge) ayar 
noktası, atanmış zaman programlarının tümünün Kapalı olduğu durumda yalnızca otomatik modlar 
için etkindir. 

7.5.8. Sıcaklık Ayar noktası zaman programı - Açık 

Bu ayar, Kontrol ünitesi içindeki tüm zonlar (bölge) için aynıdır. Seçilen ilgili zonun (bölge) ayar 
noktası, atanmış zaman programlarının en az birinin Açık olduğu durumlarda yalnızca otomatik 
modlar için etkindir. 
 

7.5.9. Kontrol ünitesi - Varsayılanları geri yükle 

Seçilen Kontrol ünitesinin tüm ayarları ve parametreleri için varsayılanları geri yüklemek için bu 
seçeneği kullanın. 
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8. Parametreler 

Aşağıdaki parametrelerin tümü kapalı çevrim zone (bölge) kontrolünün veya ısıtıcı tiplerinin belirli 
değerlerini tanımlamaktadır.  Bu parametreler, parametre menüsü içinde fonksiyonlarına göre 
belirlenen parametre menülerinin içinde alt kategoriler halinde düzenlenmiştir.   
 
Zone (Bölge) 1, 2, 3, 4 
Tüm zon (bölge) alt kategorileri benzer şekilde oluşturulmuştur.  
 
Oda Sıcaklık Sensör (RTS - room 
temperature sensor)  

Ölçülen oda sıcaklığı kaydırma  değeriyle kaydırılır.  

Ön Isıtma Zamanı Otomatik = [bkz. Bölüm 5.6.2] ya da 
Sabit bir ön ısıtma süresi ayarlayın. 

Isıtma işleminin hızı Elle (manuel) ayarlama ya da 
Optimizasyon (en uygun duruma getirme) anahtarında gelen 
veriye göre otomatik olarak ayarlanır. [bkz. Bölüm 5.6.2] 

Kazanç Katsayısı (Kp) Oransal Katsayı 

Tn Integral zamanı 

Tv Türev Zamanı 
 
Işınımlı, borulu ve sıcak hava üreticileri için asgari süreler 
Tüm zone (bölge) alt kategorileri benzer şekilde oluşturulmuştur.  
 
Minimum Çalışma Süresi Kapanmadan önce ısıtıcının çalışması gereken minimum 

süre  

Minimum Bekleme Süresi (t) Yeniden başlatmadan önce ısıtıcının devre dışı olarak 
beklemesi gereken minimum süre (sık devreye girip çıkmayı 
önlemek için) 

Tam yük için Minimum Zaman Istıcı açıldıktan sonra ısıtıcının tam yükte çalışması gereken 
minimum süre 

Fanın Son Çalışma Süresi Isıtıcı kapandıktan sonra fanın minimum çalışma süresi  
 
Bilgi çubuğu içindeki ilgili simge, yukarıdaki bu işlemlerden herhangi biri etkinleştiğinde aktifleşir. 
[bkz. Bölüm Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.]. 
 
Isıtıcı Anahtarlama Eşiği  
Tek kademeli, iki kademeli ve modülasyonlu ısıtıcıların her biri farklı anahtarlama eşiklerine  
sahiptir.  Sık devreye girip çıkmayı önlemek ve bir histerizis seçeneği uygulamak için, her eşik 
değerine farklı Çalışma ve Durma (On ve Off) eşik değeri parametreleri verilmiştir.  
Tüm eşik değerleri, merkezi sıcaklık kontrol elemanı olan kapalı devre çevrim prensibine göre 
çalışan (geri beslemeyle kontrol esaslı) kontrol kutusu çıkışıyla ilintilidir. Mevcut kontrol cihazı ana 
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kontrol elemanı olarak bağlandığında bu kontrol cihazının çıkış kapasitesi yüzde olarak bilgi 
çubuğunda parantez içinde gösterilir. 
 
 
� Isıtıcı Açma/Kapama Eşik değeri – Tüm ısıtıcı tipleri  
Eşik  Açık  – Kontrol kutusu çıkış değeri parametreden büyükse ısıtıcı açılır. 
Eşik Kapalı – Kontrol kutusu çıkışdeğeri parametreden küçükse ısıtıcı kapanır. 
 
Uyarı: “Kapama”  <  “Açma” ! 
 
� Ikinci Kademeye geçiş için Eşik Değeri – sadece iki kademeli ısıtıcılarda 
“Düşükten yükseğe eşik değeri” –   Eğer kontrol kutusu çıkış değeri parametreden büyükse 

ısıtıcının kapasitesi tam yüke anahtarlanır.  
“Yüksekten düşüğe eşik değeri” –   Eğer kontrol kutusu çıkış değeri parametreden küçükse ısıtıcı 

düşük güç kademesine anahtarlanır. 
  

 
Uyarı: “Yüksekten düşüğe eşik değeri”  <  “Düşükten yükseğe eşik değeri” ! 
 
 
� Modülasyon Eşiği – sadece modülasyonlu ısıtıcılarda 
“Modülasyona Başlama Değeri”– Isıtıcıya güç talebi bu değerde başlar; Isıtıcı modülasyon talebi  

“Modülasyona Başlama Değeri” aralığı içindedir … %100   
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Şekil 30: Diagnostik Modbus ısıtıcı 

Şekil 31: Diagnostik Modbus Isıtıcı Detayları  

9. Bakım 

9.1. Isıtıcının Modbus Kontrolü  

Genel bakış mümkün olduğunca Modbusa bağlı tüm IC 4000 aygıtlarını gösterir.  
 
Her bir Modbus adresi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: 

• Zon (bölge) Ataması      Ekrandaki tablonun ortasında yer alan zon (bölge) numarasını  
                                            belirten etiket. 

• Mevcut Durum       IC 4000 hata durumundaysa, zon (bölge) numarası turuncu    
                                                   renktedir.  
• Modbus hazır olma durumu IC 4000’in hazır olması durumunda, sol üst köşedeki adres  

       siyahtır.  
• Toplam hata sayısı         Ekrandaki tablonun sol alt köşesinde hata sayısı (toplu)   

                                             gösterilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
IC 4000’e tek bir dokunuşla menüye girilir ve menüden bu IC 4000’nin mevcut durum ve hata 
ssayıcıları ile ilgili bilgi alınır.   
 

 
 
 
Tüm hata sayıcılarını sıfırla 
 
Mevcut durum 
 
İlgili alandaki sayıcıyı sıfırla 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Adresse 
IC4000 

Regelkreiszuordnung 

Summe aller Fehler 
derIC4000 

Aktueller Status 
der IC4000 
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Hata Sayıcıları 
Bir ve daha fazla sayıcı ile ilgili tüm hatalar liste halinde gösterilir ve ayrı ayrı ya da birlikte 
sıfırlanabilir.  
 
Buna ek olarak, ısı talebi sayıcısı ve IC 4000’in 10 adet hata girişi salt okunur değerleri listelenir. 
Bu değerler salt okunur olduğundan dolayı sıfırlanamazlar.  
 

9.2. Sistem Sayıcıları  

İlgili tüm sistem sayıcıları bu menüde gösterilir. Sayıcılar ayrı ayrı ya da birlikte sıfırlanabilir. 
 
Menüde aşağıda sunulan sayıcılar yer almaktadır: 
 

• Bir sonraki hizmet için geri sayım  
• Seçilen kontrol ünitesinin toplam çalışma saati (toplu)  
• Enerji tüketimi – gaz sayacından (dijital giriş) gelen sinyaller (pulslardan) ile sayılan. 
• Her bir zon (bölge) için başlangıç sayıcı – zonun (bölgenin) ısıtıcı başlatma taleplerini sayar  
• Her bir zonun (bölgenin) çalışma saati (toplu)  

 

9.3. Durum/Olaylar  

Durum/Olay kaydı menüsüne aşağıda listelenen farklı menülerden ulaşılabilinir.  
 

 Durum/Olay kaydı sembolü 

 
Durum/Olay Kaydına Ulaşılabilinen  
Menüler; 

Görüntülenen Durum/Olaylar 

Bakım menüsü Kontrol ünitesi ve zonlar için tüm durum/olaylar  

Bölge Ayrıntıları [sadece uzman düzeyi] Yalnızca ilgili zonun durum/olayları 

Geçmiş [sadece uzman düzeyi] İlgili zon  ve yalnızca geçmiş zaman aralığı 
durum/olayları 

 
Tüm olaylar, belirli bir zaman akışı ve kaynak tanımlayıcısı şeklinde kaydedilir.  Dolayısıyla, her 
olay, olayı oluşturan bir donanım ve yazılım bileşenenine benzersiz olarak referanslanabilir. Olay 
kaydı tarih ve saate göre azalan sırada (büyükten küçüğe) sıralanabilirler. Hata olayları turuncu 
renk ile belirtilir. 
 
Örnekler; 

• 12.5.17 08:50:15 1:-:- Baca Modu Başlatma  
• Baca modu, kontrol ünitesi 1 için 12 Mayıs 2017’de Saat 08:50:15 ‘de başladı. Baca modu 

tamamen Kontrol ünitesi için çalıştığından dolayı, sadece boş zon (bölge) ve sıcaklık 
tanımlayıcı gösterildi.  

• 12.5.17 08:08:19 1:4:- (ZTS) Zone temperature sensor  
� Bölge Sıcaklık Sensörü Bozuk  

• Kontrol ünitesi 1 ve Zon (bölge) 4 için 12 Mayıs 2017 08:08:19 saatinde bozuk bir zon 
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Şekil 32: Olay kaydı kesiti 

(bölge) sıcaklık sensörü [ZTS] tespit edildi. Sıcaklık sensörü sadece tek bir zon (bölge) için 
çalıştığından dolayı sıcaklık tanımlayıcısı gösterilmedi. 

• 12.5.17 08:08:19 1:3:- (ZTS) Zone temperature sensor  
� Bölge Sıcaklık Sensörü Bozuk 

• Kontrol ünitesi 1 ve Zon (bölge) 3 için 12 Mayıs 2017 08:08:19 saatinde bozuk bir zon 
(bölge) sıcaklık sensörü [ZTS] tespit edildi. 

 
 
Durum/Olay Kaynağı   x : x : x = Kontrol Ünitesi :  Zone (Bölge)  :  IC4000 
adresi 
 

 
 
Olay kaydı ünitesi 1 
107 adet girişten 8-14 arasındaki giriş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Yenile 

 

10. Geçmiş 
Geçmiş, bir gün ya da bir haftalık zaman aralığı olarak ayarlanabilir şekilde takip eden verilerle bir 
grafik gösterir. 

� sarı  dış sıcaklık 
� mavi  seçilen bölgedeki oda sıcaklığı  
� kırmızı  seçilen bölgedeki sıcaklık ayar noktası  
� yeşil   seçilen bölgedeki  güç çıkısı  

 
Olay kaydı ile birlikte, kullanıcının geçmiş sistem arızalarını derinlemesine araştırmasına olanak 
sağlar. Uzman olarak giriş yapıldığında geçmiş menüsü alan detay menüsü olarak açılır. 
(aşağıdaki şekle bakınız.) 
  
 

 Seçilen alan (zone) geçmişi 

 
Eğrinin gösterildiği belirli bir başlangıç tarihi ayarlamak için, üst durum çubuğundaki tarihe 
dokunun. Gün ve haftayı belirten takvim sembolüne basıldığında zaman aralığı değiştirilir.   
Sağ ve sol oklara basılarak saat ileri ve geri alınır.  
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 Zaman aralığı = gün  Zaman aralığı = hafta 

 İleri - Geri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die  
 
 
 

 
  

Şekil 34: Geçmiş - Günlük 

 

Şekil 33: Geçmiş- Haftalık 
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11. Montaj 
 

� SchwankControl'un titreşimsiz ve sarsıntısız sağlam bir yere monte edildiğinden emin olun. 
� Elektrik bağlantısının bağlantı şemasına (bkz. 13. Bölüm) bağlı kalınarak yapılmış 

olduğundan emin olunuz. Cihazın ana beslemesini sigorta emniyetinden gelen monofaze 
besleme ile bağlarken özellikle dikkat ediniz. 

� Iki ısıtıcının ışınım aralığındaki oda sıcaklığı sensörü yerden 2,5 m yükseklikte monte 
edilmeli.   

� SchwankControl cihazı, çok büyük salonlarda veya büyük bir sıcaklık gradyeni olan 
salonlarda monte edilmesi durumunda, ortalama oda sıcaklığının dört oda sıcaklığı 
kullanarak hesaplanması gerekebilir. (Bkz. Bölüm 13.5)  

 
 
 

 

Şekil 35: Delik Açma Şeması 
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From previous       ...       to the following 

12. Veri Yolu (Bus) Kablo Tesisatı – Can ve 
Modbus  

Her devre düğümünün veri yolu(bus) üzerinde tek bir adresi vardır. Adres, döner şalter adresini 
kullanarak ayarlanır. 
 
Bus (Doğrusal) Topoloji (Linear bus topology) 
Hem CAN-Bus hem de Modbus için, bus topolojisi tek, doğrusal bir hat olmalıdır. Saplamadan 
kaçınılması gerekir. 
 
Modbus: 

� IC 4000 başına maximum saplama uzunluğu 0,5 m. 
� Kablo bağlantısı için bkz.Bölüm 13. 

 
CAN-Bus: 

� Sap hatları yasaklanmıştır. CAN-bus bağlantısının halka-seri-zincirleme dizimi için Kontrol 
ünitesi başına iki bağlantı noktası vardır. (bkz. Şekil 10)  

� Kablo bağlantısı için bkz.Bölüm 13.1  
  

UYARI: CAN portlarını asla bağlantısız 
bırakmayın! 

 

 

 

 

 

 

 
Şayet veri yolu (bus) Kontrol ünitesinde biterse, kalan portların 120 Ohm'luk bir direnç terminaline 
bağlanması gerekir. Diğer taraftan da 2. bağlantı noktasındaki kablo bir sonraki veri yoluna 
bağlanır. 
 
Veri Yolu( Bus) Sonlandırıcı (Bus termination) 
Sinyal bütünlüğü ve sese karşı dayanıklılık için, CAN-bus ve Modbus hatlarının uçlarının 120 
Ohm'luk bir direnç terminaline ihtiyacı vardır.  
  
 
Modbus: 

� Kontrol ünitesi 120 Ohm'luk bir direnç terminaliyle önceden birleştirilmiştir, bu nedenle 
kontrol ünitesi, veri yolu (bus) hattının sonuna yerleştirilmelidir. 
 
 

 
CAN-Bus: 

� Ekran (The Display unit) 120 Ohm'luk bir direnç terminaliyle önceden birleştirilmiştir, bu 
nedenle ekran, veri yolu (bus) hattının sonuna yerleştirilmelidir. 

� Eğer iki ekran aynı veri yoluna(busa) monte edilmişse, ekranlar her iki veri yolunun (busun) 
sonuna yerleştirilmelidir böylelikle direnç terminaline ihtiyaç kalmamış olunur.  

  

Şekil 36 CAN-Bus Kontrol Ünitesi 
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13. Bağlantı Şeması 

13.1. SchwankControl Bağlantısı – Genel Bakış 
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13.2. Şema – Modbus Kontrollü IC 4000  

13.3. Ş
ema – 
Konva
nsiyon
el 
otoma
tik 
ateşle
me 
cihazı  
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13.4. Şema – Schwank IC 4000 
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13.5. Sensör Bağlantı Şeması  

 

 
 


