
SchwankControl.
Tehnologie de control intuitivã
Pentru o mai mare efi ciențã şi un confort sporit.

Made in Germany.



Informații transparente referitoare la sistemul de  
incãlzire.

Sistemele moderne de incãlzire de la Schwank 
oferã posibilitatea de colecta şi analiza o gamã 
largã de informații in ceea ce priveşte starea, 
performanțele lor sau consumul actual. Aceste date 
au o mare importanțã atunci când discutãm despre 
o funcționare efi cientã a incãlzirii. 

Pentru a utiliza in mod cât mai efi cient aceste date, 
specialiştii de la Schwank au dezvoltat un sistem de 
control in timp real care imbinã şi analizeazã toate 
informațiile şi le prezintã intr-un mod transparent si 
intuitiv.
 

Intreținere optimizatã prin intermediul internetului şi a interfeței BUS.

Prelucrarea datelor este baza fi ecãrui sistem efi cient de control a incãlzirii.

Interfațã utilizator SchwankControl: toate informațiile principale sunt vi-
zualizate rapid.

Revizia are un rol important pentru o funcționare 
cât mai efi cientã a sistemului dvs. de incãlzire. 
Aici, SchwankControl oferã un avantaj major: 
conexiune BUS la fi ecare incãlzitor din halã. 
SchwankControl va indica imediat dacã ceva nu 
funcționeazã corect. Astfel timpul de intrerupere a 
incãlzirii poate fi  minimalizat. In afarã de interfața 
ModBUS SchwankControl are şi posibilitatea 
de a se conecta la internet. 

Acest aspect oferã posibilitatea de a avea acces 
de oriunde din lume la sistemul de incãlzire. Prin 
urmare, se poate reacționa rapid şi in mod fl exibil 
la noile circumstanțe şi sã modifi cați setãrile siste-
mului de incãlzire chiar dacã nu sunteți prezent in 
halã. Acest aspect face din SchwankControl 
un echipament ideal pentru utilizator cât şi pentru 
furnizorii de energie.

Acces la internet prin telefon sau computer

SchwankControl Sistem de incalzire
Informații şi date prin conexiunea BUS [RS485]

Semnale de funcționare

Incãlzire zonalã: 1 Intrare

Temperaturã:

Mod:

1 Clãdirea principalã



Funcționare intuitivã şi optimizare acces pentru un 
confort sporit.

Control uşor şi facil pentru sistemul de incãlzire datoritã ecranului tactil şi a interfeței intuitive.

Datoritã ecranului tactil utilizarea   
SchwankControl este uşoarã şi intuitivã. Toate 
informațiile importante pot fi rapid vizualizate şi 
modificate. SchwankControl oferã posibilitatea 
de implementare a modificãrilor separat pentru fie-
care zonã din halã. 

Modificãri de temperaturã, programe de vacanțã, 
ore de funcționare sau alte modificãri ocazionale pot 
fi rapid accesate sau schimbate.

MUSTER

Umiditate

SchwankControl interfațã utilizator: setarea 
programelor individuale de incãlzire

SchwankControl interfațã utilizator: prezentarea generalã a zonelor de 

Zi:

Noapte:

Anti-ingheț:

Exterioarã:

Setarea temperaturii

Clãdirea principalã

Program de timp

Schimbare orã varã

Zone de incãlzire

1 Clãdirea principalã

1 Intrare 2 Birou 3 Spațiu de 
lucru

4 Depozit



Integrare fl exibilã in sistemul de control al clãdirilor

Sistemul dvs. de incãlzire nu va funcționa niciodatã 
singur. Este parte din infrastructura clãdirii. Uşile, 
sprinklerele, precum şi alte sisteme utilizate in halã 
au şi ele un impact asupra sistemului de incãlzire. 
Astfel, SchwankControl oferã posibilitatea de 
integrare fl exibilã a sistemului de control in BMS. 

Suplimentar, SchwankControl oferã şi posibili-
tatea de a controla o gamã largã de intrãri şi ieşiri 
prin care este capabil sã reacționeze fl exibil la modi-
fi carea condițiilor din halã, cum ar fi  : temperatura, 
deschiderea uşilor sau umiditatea. Datoritã acestei 
fl exibilitãți SchwankControl asigurã un control 
efi cient al sistemului dvs. de incãlzire şi reducerea 
costurilor de exploatare.

SchwankControl poate fi  u�or adptat la condi�iile locale �i poate fi  integrat in 
BMS.

Sistem de Control al Cladirilor SchwankControl



Date tehnice.
Ieşire relee: • 4 relee [1-4 zone de control], cu posibilitatea de extensie pânã la 32 de 

relee de ieşire
• 2 relee pentru ventilatoare, cu extensie pânã la 16 relee
• 1 releu de eroare, cu extensie pânã la 8 relee

Putere electrica: • Max. 6,3 A 230V/50Hz [inductiv]

Intrãri : • Senzor de temperaturã: senzor de temperturã interioarã conectat cu 
cablu cu 2 fire
• Senzor de temperaturã exterioarã
• Senzor de umiditate
• Intrare alarmã incendiu
• Acces de la distanțã
• Senzor deschidere uşã
• Contor de gaz
• Internet
• Conexiune ModBUS [RS485]

Intervale setãri: • Fiecare zonã poate fi programatã individual
• Zi + 3 ... + 35°C 
• Noapte + 3 ... + 35°C
• Protecție anti-ingheț + 2... + 20°C

Programe de vacanțã: • 6 perioade programabile

Controlor: • 1-treaptã, 2-trepte sau modulație, cu histerezis selectabil +0.2…+2.0°C
• Interval proporțional : 2-trepte : +0.5…+3.0°C, modulație: +1.5…+9.9°C
• Coeficient integrare [2-trepte / modulație] : 10...99 Min.
• Corecție senzor: -9.9…+9.9°C
• Timp intârziere ventilator : 0... 60 Min.

Ecran tactil

Clock, Calender: • Alimentare ceas : baterie
• Trecere in mod automat la ora de varã / iarnã: +/- 1 orã

Stocare : • Card SD: 500 MB, pentru salvare date pentru un an de funcționare

Program de timp : • 4 programe de timp reglabile

Alimentare electricã: • 230V / 50 Hz, N, PE, EN 50082-2

Potectie electricã: • siguranțã F1 5x20mm, 6.3 A

Standarde de 
siguranțã:

• EN 601010-1, EN 55011, EN-50082-1

Clasã de protecție: • IP65 [protecție la praf si apã]

Carcasã: • Carcasã din plastic, RAL7024 [gri grafit]
• Rezistentã la UV

Accesorii: • Senzor de temperaturã interioarã şi exterioarã
• Intrerupãtor pentru extensie timp de incãlzire
• Senzor de umiditate
• Barierã foto-electricã
• Mașina de monede

• 4,3 Inchi [10,92 cm]



Inovativ. Experimentat. Competent

Experiența asigurã siguranțã.

Schwank este sinonim cu inalta calitate şi efi ciența 
energeticã pentru sistemele de incãlzire industriale. 
Ca un lider mondial a pieței sistemelor de incãlzire 
infraroşu pe gaz, Schwank extinde mereu cercetarea şi 
dezvoltarea sistemelor sale de incãlzire. Cei peste 150 
000 de clienți multumiți şi cele peste douã milioane de 
radiante vândute vorbesc de la sine. [urmãriți referințele 
la adresa www.schwank.ro]. 

Deoarece suntem un producãtor german, scopul nostru 
este de a livra produse şi servicii la cel mai inalt nivel 
posibil de calitate.
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