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1 Indledning 
 
Schwank ThermoControl Plus M2 er egnet til et-trins-, to-trins- eller modulerende gas-infrarøde 
varmesystemer samt til gasfyrede luftvarmere.  

Afhængig af funktion har kontrolenheden to eller fire kontrolzoner. 

Læs denne vejledning grundigt inden installation eller brug af kontrolenheden. Manglende 
overholdelse af anvisningerne og advarslerne vil påvirke garantien. Anvisningerne og 
advarslerne er også en forudsætning for professional installation og korrekt betjening. 

Vær særligt opmærksom på kapitel 2 “Din sikkerhed”. 

ThermoControl Plus M2 er udelukkende udformet med henblik på varmesystemer i industri-
/erhvervsbygninger. Al anden anvendelse er ikke tilladt. 

Schwank GmbH kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader, uanset type, der skyldes 
ukorrekt anvendelse. 
 
- Kontrolenheden måler rumtemperaturen og til-/frakobler varmeren via relæerne. 
- Kontrolenheden har fire driftsprogrammer. 
P0: Et-trins kontrolenhed til gasfyrede luftvarmere 
P1: Et-trins kontrolenhed til gas-infrarøde og rørvarmere 
P2, P3: et-trins, to-trins- eller modulerende kontrolenhed til gas-infrarøde varmere 
 

Ændring af dagtemperaturmodus +h  

En særlig funktion er udvidelsen af den programmerede varmeperiode ved hjælp af en manuelt 
styret knap. Denne knap kan installeres parallelt med føleren. Ved at aktivere knappen (~1 
sek.) bevares den programmerede temperaturs nominelle værdi i den valgte styrekreds i en 
yderligere programmerbar periode. (Standard 1 time) 

Programmerede temperaturværdier og driftsprogrammer 

Temperaturindstillingerne og driftsprogrammerne til hver enkelt styrekreds kan vælges frit. 

- Dag- , nat-    eller antifrosttemperatur  , vælges via et ugeprogram 

- Fortsat dag- (  FIX) nat-(  FIX) eller antifrosttemperatur (  FIX). 
- Ferieprogram: Kontrolenheden kan gemme otte ferieperioder, som er programmeret ud fra 
kalenderen. 

Andre værktøjer/funktioner: 

- Oplyst display 
- Knap til skorstensfejer funktion 
- Realtids ur med kalender, inkl. automatisk sommer-/vintertid 
- Udendørs temperaturføler (ATF) 
- Optimeret opvarmning: Varmeren starter/tilkobler tidligere for at sikre, at den ønskede 

temperatur nås på den programmerede tid. 
- Fjernbetjent dagsmodus 
- Driftstidstæller ved hver relæudgang 
- Fejlrelæ: Relæet tilkobler i tilfælde af fejl 
- Spændingsfri kontaktindgange til tilslutning til fugtfølere 
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2 Din sikkerhed 

 
Installationsanvisninger 

Fare! 

Vær opmærksom på, at elektrisk stød 

kan være meget farligt. Vær 

påpasselig ved arbejde med elektrisk 

udstyr. Den elektriske installation 

skal udføres af sagkyndige 

serviceteknikere i henhold til 

gældende nationale og internationale 

standarder. Kontroller jævnligt det 

elektriske udstyr. Defekte ledninger, 

etc. skal straks udskiftes. 

Apparatet skal isoleres fra 

strømforsyningen inden arbejde med 

de elektriske installationer. Sørg for, 

at apparatet ikke kan tilsluttes 

strømforsyningen under arbejdet. 

  

 

Schwank ThermoControl Plus M2 

skal monteres et sted, hvor den ikke 

udsættes for vibrationer eller stød.  

               Forsyningen skal beskyttes med en 

               sikring på maks. 16A. 

Sørg for, at installationen af 

ThermoControl Plus M2 foretages i 

overensstemmelse med 

ledningsdiagrammet, som er 

placeret i boksen. 

Sørg for, at kontrolenheden og 

paneler er tilsluttet via et 1,5 mm2 

kabel. Desuden skal kontrolenhed og 

føler forbindes via et telefonkabel. 

 

 

 

 

 

Installer rumtemperaturføleren 

mellem to stråleområder i en 

højde på 2,5 m. Derved modtager 

kontrolenheden en optimal værdi 

for den nominelle temperatur. 
 

+           Hvis kontrolenheden installeres i en 

stor bygning eller i en bygning med 
ekstreme temperaturforskelle 
(temperaturgradienter), er det også 
muligt at beregne et samlet 
gennemsnit i stedet for at benytte 
rumtemperaturfølere til hver enkel 
styrestrømkreds. 

 

 
Indstilling og regulering af 
funktionsparametrene må kun 
foretages af kompetente 
serviceteknikere. 
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3 Udformning og funktion 
 

Frontpanelets layout: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. I/O Hovedkontakt for til-/frakobling 

2. LCD Display: Alle funktions- og betjeningsinformationer vises i basisdisplay-modus 
(øverste billede). Kontrolenheden skifter tilbage til basisdisplayet, hvis der ikke 
aktiveres nogen taster i mere end et minut. 

3.   Ved tryk på  eller  vises den indstillede dag- eller natværdi straks.  Værdierne 

kan ændres ved tryk på +/-. 

4. + / - Med disse knapper kan displayværdierne øges eller mindskes. 

5. DISP “Displayknap”: Til ændring af displayet. Denne knap giver også mulighed for at skifte 
tilbage til hovedmenuen med det samme. 

6. SEL “VÆLG”: Denne knap giver mulighed for at vælge et bestemt parameter blandt alle 

parametre i displayet. Den valgte parameter kan ændres ved tryk på +/-. 

7.   Ur-knap: Kan benyttes til at vise eller ændre tid og dato. 

8. 
 

FIX   For at skifte mellem programmeret og FIX modus og tilbage. 

9. PR For at kontrollere og ændre det ugentlige tidsprogram i den viste styrekreds. 

10. CLR  “Slette-knap”: For at slette et koblingspunkt eller et helt tidsprogram. 

11. Kopier Denne knap kan bruges til at kopiere tids- og temperaturprogrammer. 

12. FEJL Systemfejl-lampen lyser ved enhver opstået fejl. En pil angiver årsagen. 

13. ZONE For at skifte mellem forskellige styrekredse. 

14.  For at til-/frakoble de enkelte styrekredse. 

15. SERVICE “Vedligeholdelse”: Hvis dette tegn fremkommer, skal systemet efterses, ring til  
  servicefirma. 

16.    Knap til programmering af feriemodus. 

17.   Knap til skorstensrens-modus: Alle styrekredse varmer ved maks. belastning. 
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4 Drift 
 

4.1 Grundlæggende betjening 

Når ThermoControl Plus M tilkobles ved tryk på I/O-knappen, aktiveres en automatisk 
displaytest. Kontrolenheden starter op med det fabriksindstillede standardprogram. Derefter 
skifter displayet til basisprogrammet, som viser al væsentlig driftsinformation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.1.1 Yderligere displayinformation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuel kontrolmodus, i 

dette tilfælde:   
dagsmodus 

Varmerens aktuelle status: 

  Max. belastning eller  modulerende 
  Delvis belastning 
  Varmeren er frakoblet 

 

Røgsuger aktiveret  
(tilvalg) 

Målt temperatur  i 
rummet/zonen (18.2°C) 

Dette tal viser: Hvilken relæudgang og 
hvilke følerindgange bruges i den 
konkrete styrekreds. 

Optagelsesenhed for 
den valgte kontrol 
strømkreds 

Driftstidstæller: Ved totrins-/modulerende kontrol vises 
strømkredsens tid for begge trin (1,2). 

Tryk SEL-knappen for at 
skifte mellem trinene. De 
viste data kan ikke slettes; 
efter 199999 timer går 
displayet tilbage til nul.  

Displayvisning af udendørs temperatur (kræver 

en udendørs temperaturføler ATF). 

Displayvisning af aktuelopvarmningseffekt i % 

Hoveddisplayet angiver alle vigtige driftsdata. 

Yderligere information opnås ved tryk på DISP-
knappen. 

Værdi af indtastet antifrosttemperatur . Den viste 

værdi kan ændres med +/- knapperne. 

Indstillingsinterval:  +3… +20°C 
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4.1.2 Valg af kontrolzone 

 
 
 
 
 

 

 
 

4.1.3 Aktivering og deaktivering af den viste kontrozone 

Tryk på -knappen for at afbryde opvarmningen i en bestemt zone. -symbolet angiver, at 
zonen er deaktiveret. I den deaktiverede zone er det kun temperaturmåling og display, der 

stadig fungerer. Kontrolzonen aktiveres igen ved tryk på -knappen.   
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 Særlig information i basisdisplayet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kontrolenhedens display og 
anvendelse er baseret på 
kontrolstrømkredsens display. 
Kontrolzonen kan vælges ved tryk på 
ZONE-knappen. Herefter kan alle 
kontrolzonernes indstillinger 
foretages. 

Ved brug af feriemodus, vil 
 

 -signalet fremkomme. 
For at stoppe eller modificere ferieprogrammet, tryk på 
 

 knappen (kapitel 4.5). 

 

Under den optimerede opvarmningstid, ses OPT-symbolet. 
Aktiveringstiden for en konkret zone fremskyndes 
afhængig af forvarmningen sammenlignet med den 
indtastede forvarmningstid. Denne funktion kan kun 
deaktiveres i indstillingsmenuen. En udendørs ATF-føler er 
nødvendig. 

Tilvalg: Ved tryk på omlederknappen starter dagsmodus til 
en forprogrammeret tid (0:00-24:00; standard 1 time). 

Samtidig vil symbolet +h blive markeret. Modus kan 

stoppes ved tryk på 
 

FIX   knappen. 
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4.2 Display og ændring af dag- og nattemperatur 

Den ønskede temperatur for hver kontrolstrømkreds kan programmeres separat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De aktuelle dag- eller 
nattemperaturer kan vises 

ved tryk på  eller . 
De viste værdier kan 

ændres ved tryk på +/-.  
Alle ændringer lagres straks. 

Ved tryk på DISP-knappen (automatisk efter et 
minut uden aktivering af nogen knappen), skifter 
den aktuelle visning tilbage til hoveddisplayet. 

Temperaturerne kan ændres 
på en skala fra: 
 +3 op til +35°C 
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4.3. Aflæsning og ændring af tid og dato 

Tid og dato aflæses og ændres ved tryk på -knappen. 
Alle kontrolstrømkredse har et separat tidsprogram. Denne funktion foregår via det fælles ur. 

Først vises tiden (på billedet: 14:03). Tryk derefter på -knappen igen for at skifte årstal 

(2007), og tryk  igen for tredje gang for at få vist måned og dag (i dette tilfælde: 3 = 21. 
marts). ”3 Day” står for den tredje dag i indeværende uge, dvs. onsdag. (1= Mandag, etc.) 
 

Ved tryk på -knappen igen skifter displayet tilbage til normalt ur.  

Visningen går tilbage til basisdisplayet ved tryk på DISP-knappen. 

 

Indstilling af tid    

Tidsindstillingen kan 

afsluttes med -

knappen. Derefter går 

displayet tilbage til 

årstallet. 

 

Ved tryk på SEL endnu 

engang begynder 

timerne at blinke. (14) 

Timerne kan også 

ændres med +/-. 

 

For at ændre tiden, tryk 

på SEL-knappen. Først 

begynder minutterne at 

blinke (03). De kan 

ændres ved hjælp af 

+/-. 

 

Bemærk: Symboler eller tal, der er markeret med 
ramme, blinker! 
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Indstilling af årstal 
 
Når tiden er ændret, skal korrekt år, måned og dato også indstilles. Ellers fungerer den 
automatiske sommer-/vintertidsindstilling ikke korrekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indstilling af måned og dag 

Derefter skal -knappen 

aktiveres, og henholdsvis 

måned og dag vil fremkomme 

i displayet. Når årstallet er 

ændret, kan ugedagen evt. 

skifte i overensstemmelse 

med kalenderen (i dette 

tilfælde 3). 

 

Tryk på SEL for at skifte 

årstal. De sidste to tal 

begynder at blinke (06); disse 

tal kan ændres med +/-. 

 

For at ændre indstilling, tryk på 

SEL. Først begynder måneden  
(5) at blinke, indstillingen kan 

justeres med +/-. 
 
 

Tryk på SEL igen for at ændre 

ugedagen. Nu begynder dagen 

at blinke (21). Dagen kan også 

ændres med +/-. 

Ugedagen skifter endnu engang 

i overensstemmelse med 

kalenderen (først fra 3 til 6 og 

dernæst til 7). 

 
 
 
Hvis indstillingen er fuldført, tryk 

DISP. Efter tryk på knappen 

skifter displayet tilbage til 

basisdisplayet. 
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4.4. Tidsprogrammer. 

Hver kontrolstrømkreds har et uafhængigt tidsprogram, som kan ændres. 
Tidsprogrammet er en række forskellige strømkredstider. Kontrolenheden skifter automatisk fra 

dag- , til nat-  eller antifrostmodus   
Et strømkreds-/koblingspunkt-tidspunkt kan beskrives som:  
 - tid (time og minut) 

 - temperaturmodus  ,  eller , som starter på dette tidspunkt  
 - Ugedag eller dage, hvor tidsændringen skal fungere 
 (1 = Mandag, 2 = Tirsdag ……7=Søndag) 
 - Antal koblingspunkt-tidspunkter (maks. 19 tider pr. program) 
 

4.4.1 Aflæsning af tidsprogram 

For at aflæse et program, tryk PR. 

 

Afslut menuen ved tryk på DISP. Gå tilbage til første 

koblingspunkt ved tryk på PR. 

Hvis processen gentages flere gange ved tryk på PR 

fremkommer billedet med et ledigt koblingspunkt (fx 

3). De vandrette linjer står for et ledigt koblingspunkt, 

der kan ændres. Efter et ledigt koblingspunkt er også 

alle efterfølgende koblingspunkter ledige. (her: 4...19). 

 

For at aflæse andet tidskoblingspunkt (2) aktiveres 

PR-knappen. På billedet: Kl. 21.00 på hver af ugens 

dage (1 2 3 4 5 6 7 dag) skifter kontrolenheden til 

nattetemperatur  . 

 

På næste trin skifter visningen til det første 

koblingspunkt. I dette tilfælde viser displayet: Kl. 6.00 

hver morgen på ugens dage (1 2 3 4 5 6 7 dag) er 

kontrolenheden instrueret til at ændre 

dagstemperaturen  . Det lille tal på displayet (1) er 

koblingspunktets programnummer. 

 

Efter tryk på PR vises de frie og ledige 

koblingspunkter.  

(her: stadig 17 koblingspunkter ledige). 
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4.4.2 Sletning af koblingspunkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den numeriske værdi for koblingspunktet er ikke fast. Hvis koblingspunktet slettes, vil de 
resterende punkter blive tildelt igen, således at der ikke opstår huller i tidsprogrammet. 
 

4.4.3 Sletning af helt tidsprogram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.4 Beskyttelse af tidsprogram 

Tidsprogrammets funktion er baseret på ur og kalenderdata. 

Uret er batteridrevet (1,5 V AA). Et advarselssignal   an- 
giver, når batteriet skal skiftes. Nøjagtig tid og dato går ikke 
tabt, når batteriet skiftes (i 2 minutter).  
Hvis kontrolenheden ikke anvendes over en længere periode, herunder ved fuldstændig 
afladning af batterier, skal det for at undgå problemer kontrolleres, at tid og dato stadig er 
korrekt efter batteriskift. 
De gemte koblingspunkter er uafhængige af batteriskift, fordi programmet gemmes på et sikkert 
EEPRON-hukommelseskort. Tidsprogrammer kan dermed ikke gå tabt som følge af batteriskift 
eller ved andre fejl. 

Hvis et koblingspunkt skal 

slettes, skal CLR-knappen 

aktiveres og holdes inde. 

Symbolet CLR vil blinke i 

displayet, således at man 

advares om, at et koblingspunkt 

er ved at blive slettet. Hvis CLR 

deaktiveres, vil sletningen 

automatisk stoppe.  

Hvis sletningen er gennemført, 

fremkommer vandrette linjer. 

Derefter vises det nye antal 

koblingspunkter. 

 

For at slette et helt tidsprogram, 
skal CLR-knappen aktiveres og 
holdes inde, mens antallet af 
frie pladser vises i displayet 

(FrEE). 
For at slette et helt tidsprogram, 
skal CLR-knappen aktiveres og 
holdes inde, mens antallet af 
frie pladser vises i displayet 

(FrEE). 
Symbolet CLR begynder at 
blinke som advarsel. Hvis 
knappen deaktiveres, vil 
sletningen af programmet 
automatisk stoppe. 
Sletningen er gennemført, hvis 
der fremkommer vandrette 
linjer. Derefter følger det nye 
antal frie pladser (19). 
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4.4.5 Programmering af koblingspunkter 

I dette tilfælde blev et et nyt 
koblingspunkt programmeret 
med et tidsparameter på 7.35. 
Uheldigvis var dette 
tidsparameter alletrede brugt til 
koblingspunkt 3. Tiden ændres 
derfor automatisk til 7:36. 
 

Det er ikke muligt at programmere to forskellige koblingspunkter med samme tidsparameter. 
Hvis der fejlagtigt gemmes to skiftepunkter for samme tid, korrigeres tiden for det sidst 
programmerede punkt med et minut. 
 

Endelig aktiveres PR-
knappen. SET-symbolet 
begynder at blinke kortvarigt, 
men data gemmes. Bagefter 
skifter visningen til det næste 
ledige koblingspunkts. 
 

Så vælges minutter ved hjælp 

af SEL (00). Den ønskede tid 
(35) reguleres ved hjælp af 

+/-. 
 
 

Hefter kan tiden ændres ved 

tryk på SEL (12). Den 
ønskede tid (7) opnås ved 

hjælp af +/-.  

Ved tryk på +/- kan der 

vælges forskellige 
grupper af dage eller 
kun enkelt dage 
(1=Mandag). 
 

Herefter vælges 
dagprogrammet ved 

hjælp af SEL-knappen. 
Nu ses hele ugen: 
1234567 
 

Først begynder 
temperaturtypen at blinke. 
Det er nu muligt at vælge 

mellem   og ved hjælp 

af  +/- knapperne. 

 

I dette eksempel programmerer vi følgende forhold: 

Dagtemperaturen  starter hver morgen kl. 7.35 fra mandag til 

fredag. Først søges efter et ledigt koblingspunkt ved hjælp af PR-

knappen. Derefter aktiveres SEL-knappen for at ændre de nye 
data. Samme procedure kan anvendes for eksisterende 
skiftepunkter. 
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4.5 Ferieprogram 

Kontrolenheden giver mulighed for at programmere 8 feriefaser. Start og slut af ferier vises med 
nøjagtige data (år, måned, dag). Programmerne kan til enhver tid ændres og stoppes. 

Under ferieprogrammet bevares antifrost temperaturen . 

For at programmere ferieperioder, aktiver 
 

-knappen. 

Først optræder ferieprogrammets nummer HOL 1 (ferie 1). Den numeriske værdi over 
ferienummeret viser, hvilket program der er aktiveret. En programmeret ferieperiode 

starter automatisk på den programmerede dato. Med SEL-knappen er det muligt at 
starte eller stoppe den programmerede ferieperiode. Hvis programmet frakobles 
(programnummeret er ikke synligt), starter ferieperioden ikke; et aktiveret program ville 

også blive lukket ned. Ved hjælp af +/- er det muligt at vælge et af de otte 
ferieprogrammer. 

 

Ferieprogrammet starter i alle zoner, som er i automatik  . Hvis en styrekreds er aktiveret på 

fast modus FIX, har ferieprogrammet ingen effekt ved denne funktion. 
 

Ved tryk på 
 

-knappen igen kan ferieperiodens start 

ændres (A):   

Ved tryk på +/- kan år, måned og dag indstilles.  

Ferieprogrammet starter kl. 0.00 på den ønskede dato. 
 

Når starttidspunktet (A) er ændret, skal ferieperiodens 

sluttidspunkt (B) indstilles. Fastsæt dato ved hjælp af 

+/- knappen. Det fulde program slutter kl. 0.00 på den 

programmerede dag. 
 

Tryk på  
 

 for at afslutte programmeringen, og 

displayet skifter herefter tilbage til HOL.1.  Nu kan du 
vælge det næste ferieprogram og starte indstillingen af 
dette eller gå tilbage til hoveddisplayet ved tryk på 

DISP-knappen. 
 

Der kan evt. fremkomme et ERR-symbol under 
programmering af ferieperioder: 

- hvis startdatoen A er senere end ferieperiodens 

programmerede slutdato B  

- hvis periodens slutdato B er tidligere end den aktuelle 
dato. 
Et program, der angiver et af disse problemer, vil ikke 
starte. 
Hvis alle fejl afhjælpes, forsvinder ERR-symbolet. 
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4.6 Manuel drift 
 

FIX    

Ved hjælp af 
 

FIX  -knappen kan der vælges forskellige driftsmodus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Knap til skorstensrens-modus  

Ved tryk på -knappen fungerer varmeren på fuld kraft 
uafhængigt af den aktuelle rumtemperatur.  Der kan skiftes 
tilbage til basisdisplaymodus ved at trykke på knappen 
igen.  
 

 antifrosttemperatur 
 

 dagtemperatur indstilling. 

 nattemperatur indstilling 

  

Tryk på 
 

FIX   for at 

ændre FIX-modus. 
 

Tryk DISP, hvis den ønskede driftsmodus 

fremkommer (fx: Fortsat  FIX-modus). 
Kontrolenheden skifter tilbage til hoveddisplayet og 
den valgte modus aktiveres. 

  

Tryk 
 

FIX   for at gå tilbage til hoveddisplayet.  
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5 Indstilling af driftsparametre 
 

Indstillingen foretages ved hjælp af knapperne foran. Ændring af parameter 
kræver teknisk kendskab får at sikre fejlfri funktion. Parameterindstillingerne 
åbnes via en særlig procedure for at sikre, at der ikke foretages uønskede 
ændringer. Uden denne procedure kan parametrene vises, men ikke ændres. 

 

Læs sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2 grundigt, inden kontrolenheden åbnes! Valg af 

kontrolmodus (totrins-/modulerende) eller applikationsprogrammet P0, P1 og P2 må kun 

foretages ved nulspænding. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Applikationsprogrammet kan vælges på kontrolenheden (P0, P1, P2, P3). En lille “kobling” skal 
placeres i den korrekte position. Kun ét program kan vælges ad gangen. Sørg for at vælge den 
korrekte elektriske tilslutning til det ønskede applikationsprogram! 
Ved ændring af applikationsprogram (P0, P1, P2, P3) skifter alle parametre tilbage til 
fabriksindstillingerne (kapitel 5.1 og 5.2)! 
P0: 4 Kontrolzoner for gasfyrede luftvarmere 
P1: 4 Kontrolzoner, et-trins 
P2: 1 Kontrolzone, to-trins eller modulerende; 2 kontrolzoner, et-trins 
P3: 2 kontrolzoner, to-trins eller modulerende. 
 
Kontrolindstilling vælges ved hjælp af en lille separat kobling. 
 Øverste position: Modulerende kontrol 
 Nederste position: to-trins kontrol 
Valg af modulerende kontrol er kun mulig, hvis relæudgangene er tilsluttet 
modulerende opvarmere ved hjælp af en særlig moduleringsboks. Valg af 
moduleringskontrol, når et- eller to-trinsvarmere er tilsluttet enheden, kan forringe 
driften. 
 

5.1 Indtast antal kontrolzoner 

Kontrolenheden kan administrere en eller fire kontrolzoner afhængig af den valgte applikation. I 
følgende eksempel prøver vi at fastsætte det aktuelle antal kontrolzoner. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tryk på DISP-knappen for at gå tilbage til standardfunktioner. 

Hold ZONE knappen i ca 3 sek. 
Antallet af mulige zoner vises i 
display. (f.eks. 1-4) 
Det ønskede antal kontrolzoner kan 

vælges ved tryk på+/- (1-3). 
Beskyttet funktion! 
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5.2 Indstilling af parametre i displayet 
Parameterindstilling er en beskyttet funktion. Det kræver en særlig proces at udføre  
ændringer. I basismodus kan parametrene vises, men ikke ændres, ved hjælp af  

DISP og SEL knapperne. 
 

Min. driftstid 

( 0...15 min) 

 

t2: I den viste tid stopper varmeren 
helt (5..60 sek). Optræder kun, hvis 
t1 ikke er nul. 

t1: Efter opstart kører varmeren på 
fuld kraft, indtil den stopper på det 
programmerede tidspunkt, i dette 
tilfælde: 0…5 minutter. 
 

Følertilpasning: Hvis føleren ikke 
kan monteres et optimalt sted, kan 
den målte temperatur ændres:  
-9,9 … 9,9° C 
 

Hysterese kan aktiveres ved 0.2 … 
2.0°C 
 

Integraltid 10 … 99 minutter (kun 
ved totrins-/moduleringsmodus), i 
ettrins modus, eller i slukket stand  
fremkommer (--.--). 
 

Integrationsbånd: 

Modulerende: 1,5 … 9,9° C 
Totrins: 0,5 … 3,0° C  
Ettrins: --.-- 
 

For at indstille parametre, hold DISP-
knappen inde i ca. 3 sekunder. „Par”- 
symbolet fremkommer kortvarigt.  
Parametrene kan vælges ved hjælp 

af SEL-knappen. 
 

Mulighed for genstart: 

t3: Varmeren starter med fuld 
belastning i 1 minut og skifter derefter 
til alm. modus (0:off). Det 
fremkommer ikke, før der er valgt 
totrinskontrol. 
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5.3 Optimal opvarmningstid  

Den optimale opvarmningstid fungerer kun efter hensigten, hvis føleren ATF er tilsluttet 
kontrolenheden. Programmet fungerer automatisk og skal ikke justeres. Den optimale 

opvarmningstid følger et let princip: Kontrolenheden tilslutter varmeren  tidligere end 
programmeret, så den ønskede temperatur opnås på det foretrukne tidspunkt. 
Temperaturforskellene og den aktuelle udendørstemperatur indgår i beregningen af 
opvarmningstiden. Kontrolenheden inkorporerer bygningens opvarmningskarakteristika og 
justerer opvarmningstidens startpunkt til den effektive situation. Hver konrolzone har en særskilt 
optimal opvarmningstid.

Programmerbar tid for 

ændringsknappen +h (0:00-24:00)  
 

Frakobling af røgsugerne: 
’AUt’: Røgsuger tændt 

‘OFF: Røgsuger slukket ( -symbolet 
er ikke synligt).    

 

Røgsugerens opfølgningstid    : 
Efter varmestrømkredsen er frakoblet, 
fortsætter røgsugeren, indtil 
programtiden nås. Fra 0 til 60 minutter 
kan programmers (kun synlig i “AUT” 
ventilationsmodus). 

 
Den optimale opvarmningstid kan til- 
(AUt) eller frakobles (OFF). Den 
effektive opvarmningstid fremgår af 
displayet. 
 
Startværdien for opvarmningseffekten 
0…90%  (kun to-trins eller 
moduleringskontrol). 
 

Oplysningen af displayet kan 
programmeres: 1…9 minutter, tændt 
(ON) eller slukket (OFF).  
 

Automatisk skift fra sommer- til 
vintertid (+/- 1h). 
Denne funktion kan aktiveres (AUt) 
og deaktiveres (OFF). 
 

Funktionsvalg ved kontaktindgang nr. 
72-73: 

 : Fjernstyret kontakt 
RES-ERR: Signalinput - Fejl 
 

Hvis kontrolenheden er integreret i et kommunikationsmodul, følger andre parametre. 
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5.4 KOPIERING 

 

COPY-knapperne giver mulighed for at kopiere alle parametre i en bestemt 
strømkreds eller hele tidsprogrammet og indsætte det i programmet til en enkelt 
eller mange andre kontrolstrømkredse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Nu vælges zone 3 som blinker. Tryk COPY for at kopiere 

     Data fra ZONE 2 til ZONE 3. 
     Tallet 2 og 3 signalerer at kopiering er komplet. 

     Tast nu SEL knappen for at vælge ny zone. 
 

     I næste trin er ZONE 4 valgt (4 begynder at blinke) 

     Tryk COPY for at kopiere data til ZONE 4. 
 
 
     Displayet signalerer at kopiering er komplet. Data fra  

     ZONE 1 er nu kopieret til ZONE 2-3-4. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

For at afslutte kopiering af parametrene tryk DISP, og brug 

PR-knappen for at afslutte kopieringen af 
tidsprogrammerne. 
 

Dataene i ZONE 1 kopieres nu ind i ZONE 2. Det 

numeriske 2 angiver, at kopieringsprocessen er fuldført. 
 

ZONE, signal og nummer for Zone 2 begynder at blinke. 
Displayet angiver ”COPY” for at vise kopimodus. Tryk på 

COPY for at indsætte data fra Zone 2 (opvarmningsområde 
2).  
 

For kopiering af parametre tryk 

DISP (ca. 3 sek., kapitel 3.11). 
Beskyttet funktion!  
 

 

For kopiering af tidsprogrammerne brug PR-
knappen (kapitel 2.2). 
For at eksemplificere proceduren prøver vi at 

kopiere data fra ZONE1. 
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5.5 Sikkerhedslagring og genindlæsning af alle parametre: 

Serviceteknikeren kan gemme alle driftsparametre som en pakke på et 
hukommelseskort. Hvis der fejlagtigt skiftes parametre og deraf følgende 
funktionsbeskadigelse giver problemer i systemet, kan systemet let ændres til de 
gamle parametre på baggrund af hukommelseskortet. Det er også muligt at 
genindlæse fabriksindstillingerne. Beskyttet funktion! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved tryk på CLR og SEL samtidig, fremkommer ”LOAd”-

symbolet i displayet. Tryk nu på DISP-knappen og 
parametrene, der blev gemt af serviceteknikeren, 

genindlæses. Skift fra “LOAd” til “FACt” ved hjælp af +/-

knappen. Hvis displayet viser “FACt”, tryk da på DISP-
knappen og fabriksparametrene gendannes. 
 

Tryk CLR og + samtidig. 

“SAVE”-symbolet ses på 

displayet. Tryk nu DISP, 
hvorved displayet begynder at 
blinke, og parametrene 
gemmes. Derefter skifter 
displayet tilbage til 
hovedmenuen. 
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6 Installation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

6.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 

Apparatet skal isoleres fra strømforsyningen, mens der udføres 

installations- eller tilslutningsarbejde: Frakobling af hovedkontakten I/O 
er ikke ensbetydende med nulspænding for kontrolenheden! 

 

Alt installationsarbejde skal udføres i overensstemmelse med gældende nationale regler, 
eventuelle vedtægter og IEE-ledningsbestemmelser 
Ved tilslutning af varmeren samt etablering af tilledning/tilførselslinjen til kontrolenheden er det 

vigtigt at være sørge for, at ”de strømførende” (L) og ”neutrale” (N) ledninger er tilsluttet 

korrekt i henhold til ledningsoversigterne for det valgte applikationsprogram! 

6.2 Følertilslutninger 

Føleren skal tilsluttes med to kabler. Det er ikke nødvendigt at udstyre føleren med 
afskærmede kabler, da kontrolenheden har en effektiv beskytter. Kablernes længde (op til 200 
m) har ingen indvirkning på målingens nøjagtighed. Før ikke følerkablet ved siden af 
højspændingsledninger. Følerens tilslutning skal passe til det valgte driftsprogram. Uudnyttede 
indgange skal holdes fri! 
 

6.3 Tilslutning af varmere 

Tilslut kun paneler ved klemmerne. Der kan uden problemer tilsluttes mange varmere samtidigt 
ved en udgang. Sørg for, at den samlede belastning ikke overstiger 10A (standard 6,3 A). 
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6.4 Maksimal belastning 

Den maksimale induktive belastning for varmerens og røgsugerens udgangsstrøm når en værdi 
på 10 A 230V/50Hz. Hvis udgangene også forsyner højkapacitetsmotorer, skal der tages højde 
for, at startstrømmen når en værdi, som er tre til fire gange højere end den nominelle 
strømindgang. Grænsen på 10 A kan overskrides. I dette tilfælde skal et eksternt 
omskiftningsrelæ indsættes mellem omkoblingsudgangen og varmerens belastning. 

 

6.5 Ledningstilslutninger  

 

6.6 Tilslutning af røgsuger 

Thermocontrol Plus M er udstyret med en røgsugerstyring. To kontrolzoneudgange 
(opvarmningszone) tilhører en fælles røgsugerstyring (fx: Røgsugerens styring “10-11” er den 
fælles røgsuger i kontrolstrømkreds (opvarmningszone) 1 og 2. 
I tilfælde af at en (eller begge) opvarmningszone(r)s udgange er aktiveret, aktiveres 
røgsugerstyringen også. Hvis begge opvarmningszonernes udgange frakobler, kan røgsugeren 
også frakobles straks eller forsinkes efter en programmerbar tid (kapitel 5.2). 
Hvis ettrinsvarmere er opdelt i to opvarmningszoner og den ene zone frakobles, fortsætter 
røgsugeren som følge af den stadigt aktiverede anden opvarmningszone (kapitel 4.1.2). Hvis 
der ikke er installeret eller tilsluttet røgsuger, kan røgsugerstyringen låses (kapitel 5.2). 
 

6.7 Alarmkontakt-indgang 

Hvis kontakten afbrydes, frakobler kontrolenheden alle varmere og røgsugere uafhængigt af 
hinanden. Samtidig begynder “ERROR” at blinke på forsiden, og “ALr”-symbolet fremkommer i 
displayet. Hvis kontakten ikke benyttes, skal klemmerne omledes. 
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6.8 Fjernstyring   

Funktionen Remote-Control (fjernstyring) kan vælges i SETUP-menuen (5.2). Kontrolenheden 

skifter til dagsmodus  i begge zoner, hvis fjernstyring er aktiveret. I displayet vises  -
symbolet. Hvis fjernstyringskontakten ikke benyttes, skal klemmerne omledes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9 Fejl ved signalindgang  

Funktionen kontaktindgangsfejl kan vælges i SETUP-menuen (5.2). Den eksterne fejl-besked 
kan forbindes til indgang 72-73. I tilfælde af fejlbesked (tilvalg) begynder signalerne ERR og 
RES samt ERROR (…) at blinke. Samtidig tilkobler fejlrelæet. Kontrolenhedens driftsmodus 
ændres ikke på grund af fejlsignalet. 
 
 
 

Hvis fjernstyringskontakten 
aktiveres, er det ikke muligt at 
skifte til driftsmodus ved hjælp af 
 

FIX  -knappen. Et advarselssignal 

“rE.c” (remote contact) 
fremkommer displayet. 
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6.10 Almindeligt fejlsignal 

Ved enhver driftsfejl begynder det røde symbol “ERROR” at blinke, samtidig med at fejlrelæet 
tilkobles (klemme 1, 2, 3). Displayet viser den berørte kontrolzone. Problemtypen og årsagen 
vises desuden med andre symboler. Tryk “ZONE” for at vælge en anden kontrolzone. Dette vil 
dog ikke får det røde “ERROR”-signal til at forsvinde, fordi problemet endnu ikke er løst. Det 
blinkende ”ERROR”-signal og det aktiverede fejlrelæ kan deaktiveres, hvis zonens driftsfunktion 

frakobles ved hjælp af  -knappen. 

Ved ændring af ferieprogrammet optræder et fejlsignal 
“ERROR”, hvis start- (A) eller slut- (B) datoer eller kalenderår 
ikke er overensstemmende. Eksempel: Frakoblingspunktet er 
tidligere end ferieperiodens startpunkt). I tilfælde af fejldata 
slukker programmet ikke engang. 
 

Dette er en fejlbesked (tilvalg) på panelet (klemme 72-73).  
Kontrolenhedens driftsindstilling ændres ikke på grund af 
fejlsignalet. 
 

Denne visning er en yderst sjælden fejl: En tvungen position for 
en knap på forsiden. Kontroller venligst! 
 

Alarmsignal: Angiver ikke typen af driftsfejl. Signalet viser 
udelukkende, at en fejlbesked er nået til “alarmkontakten”: 
Kontrolenheden frakobler alle paneler og blæsere. Hvis 
“alarmkontakten” ikke benyttes, skal den deaktiveres. 
 

Batterifejl: Lavt eller afladet batteri. Batteriet skal straks 
skiftes. Batteriet er placeret på indersiden af kontrolenheden. 
Type: 1,5V (AA). Brug langvarige batterier. Læs de generelle 
sikkerhedsanvisninger grundigt inden udskiftning af batterier! 
 

Følerfejl: Temperaturføleren er ikke tilsluttet korrekt. Den er 
beskadiget eller kortsluttet. Efterprøv tilslutninger og ledninger. 
Ved følerfejl vil kontrolenheden ikke frakoble panelerne 
(relæudgangene er aktiveret). 
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7 Tekniske parametre 
 
Relæudgange: 4 kontrolrelæer (1 til 4 opvarmningszoner), 2 ventilator relæer, 1 fejlrelæ 

Belastning maks. 10A 230V/50Hz (induktiv)  
 
Indgange: Temperaturføler: Tolederforbindelse 

 RTF: Sort halvkugleformet temperaturføler 

 ATF: Udendørs temperaturføler 
 Kontaktindgange: Spændingsfri kontakter, slukket hvis ikke i brug 

 Alarmkontaker 

 Fjernstyring : Driftskontakt til tvungen dagsdrift eller signalindgangsfejl 
 (tilvalg). 

 
Indstilling af værdier: Værdierne i alle zoner kan ændres separat: 

 Type:  Dagsmodus:   +3...+35 °C 

  Natmodus:      +3...+35 °C 

  Antifrostmodus:    +3...+20 ℃ 
 
Ferieprogram: 8 programmerbare ferieperioder (ud fra kalenderdatoer) 
 
Applikation: Ettrins-, totrins- eller modulerende gasinfrarøde varmere;  
 Programmerbar 

hysterese : 0.2 … 2.0 °C 
Integralbånd: (kun totrins): 0.5 ... 3,0° C 
Integralbånd: (kun modulerende): 1.5 ... 9,9° C 
Integraltid: (kun totrins- eller modulerende drift):  10 ... 99 minutter 
Følerkorrektion: -9.9 … +9.9 °C 
Forsinkelsestid for røgsuger: 0 …. 60 minutter 
 

Ur, kalender: Realtidsur med kalender 
Ur, strøm: 1,5 V AA batteri, holdbarhed: ~ 3 år 
automatisk ændring sommer-/vintertid (+/- 1 hour): 
 kan deaktiveres 
 Ændring til sommertid: Sidste søndag i marts 
 Ændring til vintertid: Sidste søndag i oktober 

 
Tidsprogrammer: Uafhængigt ugeprogram i forskellige zoner: 

19 koblingspunkter 
Gemt på EEPROM-hukommelseskort 

 
Strømforsyning: 230V/50Hz, N, PE, Pmax (kontrolenhed): 2,8 VA 
Sikring: F1 5x20mm 6,3 A (F) standard 
Tilslutninger: Skrueklemmer, maks: 4 mm2 
Sikkerheds- og EMC-standarder: EN 601010-1; EN 61326 
Drifts-/opbevaringstemperatur: 0...50 °C / -10…+60 °C 
Beskyttelse: Kontrolenhed: IP65;  Sensor ATF: IP54 
Kabinet: Plastikkabinet med gennemsigtig dør (med nøglelås); vandtæt;  
 UV-modstandsdygtig 
Dimensioner: 205 x 265 x 140 mm 
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8 Bilag 
 

Ledningsdiagram ThermoControl Plus M 1, 2, 4 

1-8 zoner, et-trins, strålevarmer 
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Ledningsdiagram ThermoControl Plus M 1, 2, 4 

1-4 zoner, totrins, strålevarmer 
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Ledningsdiagram ThermoControl Plus M 1, 2, 4 

1-4 zoner, modulerende strålevarmer 
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Ledningsdiagram ThermoControl Plus M 1, 2, 4 

1-8 zoner, ettrins, rørvarmer 
 



- 30 - 

 

Ledningsdiagram ThermoControl Plus M 1, 2, 4 

1-4 zoner, totrins, rørvarmer 
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Ledningsdiagram ThermoControl Plus M 1, 2, 4 

1-4 zoner, modulerende rørvarmer 
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Ledningsdiagram ThermoControl Plus M 1, 2, 4 

1-4 zoner, luftvarmer, aeroSchwank AR og AT 
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Ledningsdiagram, luftvarmer, AR og AT 
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Temp. °C Ohmic Resistance [Ω]

0 14317

1 13682

2 13048

3 12413

4 11778

5 11144

6 10663

7 10182

8 9701

9 9221

10 8740

11 8373

12 8006

13 7638

14 7271

15 6904

16 6622

17 6339

18 6057

19 5775

20 5492

21 5273

22 5055

23 4836

24 4617

25 4398

26 4227

27 4057

28 3886

29 3715

30 3545
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