
Wilo-Control CC-Booster (CC, CC-FC, CCe)

Pioneering for You

2 063 144-Ed.05 / 2018-11-Wilo

cs 	 Návod	k montáži	a	obsluze



Obr. 1a: 

CC
-S

ys
te

m

6

1

7
8
2

3

1

Obr. 1b: 

CC
-S

ys
te

m

6

1

7

8

2

3

1



  

Obr. 1c: 

CC
-S

ys
te

m

4

1

6

8

2

3

1

6

7

5

Obr. 1d: 

CC
-S

ys
te

m

4

1
8

2

3

1

6

7

5



Obr. 1e: 

CC
-S

ys
te

m

8

1

2

3

6

1

Obr. 2: 

Ÿ/¡žœ›¢¤ £



   

Obr. 3: 

Obr. 4: 



 

 

 

Obr. 5a: 

Obr. 5b: 

Obr. 5c: 

 



Česky

Návod k montáži a obsluze Wilo-Control CC-Booster 1

1 Všeobecné informace .................................................................................................................................... 2

2 Bezpečnost .....................................................................................................................................................2
2.1 Označování výstrah v návodu k obsluze ...................................................................................................................... 2
2.2 Kvalifikace personálu ...................................................................................................................................................... 2
2.3 Rizika při nerespektování bezpečnostních pokynů .................................................................................................... 2
2.4 Práce s vědomím bezpečnosti ....................................................................................................................................... 3
2.5 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele .................................................................................................................... 3
2.6 Bezpečnostní pokyny pro montážní a údržbářské práce ........................................................................................... 3
2.7 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů ............................................................................................................. 3
2.8 Nepřípustné způsoby provozování ............................................................................................................................... 3

3 Přeprava a přechodné skladování ................................................................................................................ 3

4 Účel použití (používání k určenému účelu) ................................................................................................3

5 Údaje o výrobku ............................................................................................................................................. 4
5.1 Typový klíč   ..................................................................................................................................................................... 4
5.2 Technické údaje 4
5.3 Obsah dodávky ................................................................................................................................................................ 4
5.4 Příslušenství ..................................................................................................................................................................... 5

6 Popis a funkce ................................................................................................................................................5
6.1 Popis výrobku (obr. 1) ..................................................................................................................................................... 5
6.1.1 Popis funkce ..................................................................................................................................................................... 5
6.1.2 Konstrukce regulačního přístroje .................................................................................................................................. 6
6.2 Funkce a obsluha ............................................................................................................................................................. 6
6.2.1 Provozní režimy spínacích přístrojů .............................................................................................................................. 6
6.2.2 Ochrana motoru ............................................................................................................................................................10
6.2.3 Ovládání spínacího přístroje ........................................................................................................................................10

7 Instalace a elektrické připojení ..................................................................................................................29
7.1 Instalace ..........................................................................................................................................................................29
7.2 Elektrické připojení .......................................................................................................................................................29

8 Uvedení do provozu .....................................................................................................................................33
8.1 Nastavení z výroby ........................................................................................................................................................33
8.2 Kontrola směru otáčení motoru ..................................................................................................................................33
8.3 Nastavení ochrany motoru ..........................................................................................................................................33
8.4 Signální čidla a volitelné moduly .................................................................................................................................33

9 Údržba ...........................................................................................................................................................34

10 Poruchy, příčiny a odstraňování .................................................................................................................34
10.1 Indikace poruchy a její potvrzování ............................................................................................................................34
10.2 Paměť historie poruch ..................................................................................................................................................34



Česky

2 WILO SE 11/2018

Návod k montáži a obsluze1 Všeobecné informace

Informace o tomto dokumentu

Jazyk originálního návodu k obsluze je němčina. 

Všechny ostatní jazyky tohoto návodu jsou pře-

kladem tohoto originálního návodu k obsluze.

Návod k montáži a obsluze je součástí výrobku. 

Musí být vždy k dispozici v blízkosti výrobku. 

Přesné dodržování tohoto návodu je předpokla-

dem správného používání a správné obsluhy 

výrobku.

Návod k montáži a obsluze odpovídá provedení 

výrobku a stavu použitých bezpečnostně technic-

kých předpisů a norem v době tiskového zpraco-

vání.

ES-prohlášení o shodě:

Kopie ES-prohlášení o shodě je součástí tohoto 

návodu k obsluze.

Toto prohlášení pozbývá platnosti v případě námi 

neschválené technické změny v něm uvedených 

způsobů konstrukce nebo nerespektování v 

návodu k obsluze uvedených vysvětlení ohledně 

bezpečnosti výrobku a personálu.

2 Bezpečnost
Tento návod k obsluze obsahuje základní upozor-

nění, na která je nutné dbát při montáži, provozu a 

údržbě. Proto si musí tento návod k obsluze mon-

tér, jakož i příslušní odborní pracovníci/provozo-

vatel, před montáží a uvedením do provozu 

bezpodmínečně přečíst.

Kromě všeobecných bezpečnostních pokynů, 

uvedených v této hlavní části, je také třeba dodr-

žovat zvláštní bezpečnostní pokyny, označené v 

následujících částech výstražnými symboly.

2.1 Označování výstrah v návodu k obsluze

Symboly:

Obecný symbol nebezpečí

Ohrožení elektrickým napětím

UPOZORNĚNÍ

Slovní označení:

NEBEZPEČÍ!

Bezprostředně hrozící nebezpečí.

Při nedodržení může dojít k usmrcení nebo velmi 

vážným úrazům.

VAROVÁNÍ!

Uživatel může být (vážně) zraněn. „Varování“ zna-

mená, že je pravděpodobná (těžká) újma na zdraví, 

pokud nebude toto upozornění respektováno.

POZOR!

Hrozí nebezpečí poškození výrobku/zařízení. 

Pokyn „Pozor“ se vztahuje na možné poškození 

výrobku, způsobené nerespektováním upozor-

nění.

UPOZORNĚNÍ:

Užitečný pokyn k zacházení s výrobkem. Upozor-

ňuje také na možné potíže.

Přímo na produktu umístěná upozornění, jako 

např.

• šipka směru otáčení,

• označení pro přípojky,

• typový štítek,

• výstražná nálepka,

musí být bezpodmínečně respektována a udržo-

vána v čitelném stavu.

2.2 Kvalifikace personálu

Personál provádějící montáž, obsluhu a údržbu 

musí mít pro tyto práce odpovídající klasifikaci. 

Stanovení rozsahu zodpovědnosti, kompetence 

a kontrola personálu jsou povinností provozova-

tele. Nemá-li personál potřebné znalosti, musí být 

vyškolen a zaučen. V případě potřeby to může na 

zakázku provozovatele provést výrobce produktu.

2.3 Rizika při nerespektování bezpečnostních pokynů

Nerespektování bezpečnostních pokynů může mít 

za následek ohrožení zdraví a života osob, život-

ního prostředí a výrobku/zařízení. Nedodržování 

bezpečnostních pokynů vede k zániku jakýchkoliv 

nároků na náhradu škody.

Konkrétně může při nedbání upozornění dojít 

k následujícím ohrožením:

• ohrožení osob způsobené elektrickým proudem, 

mechanickými nebo bakteriologickými vlivy,

• ohrožení životního prostředí únikem nebezpeč-

ných látek,

• věcné škody,

• selhání důležitých funkcí výrobku/zařízení,

• selhání předepsaných postupů údržby a oprav.
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2.4 Práce s vědomím bezpečnosti

Je nutné dbát na bezpečnostní pokyny, uvedené 

v tomto návodu k obsluze, stávající národní před-

pisy úrazové prevence, jakož i případné interní 

pracovní, provozní a bezpečnostní předpisy pro-

vozovatele.

2.5 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele

Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly 

osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smy-

slovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby 

s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo vědo-

mostmi, s výjimkou případů, kdy jsou pod dozorem 

osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od 

ní obdrží instrukce, jak se přístroj používá. 

Děti musí být pod dozorem, aby bylo zaručeno, že 

si nehrají s přístrojem.

Představují-li horké nebo studené komponenty 

výrobku/zařízení nebezpečí, musí být zabezpe-

čeny proti dotyku ze strany zákazníka.

Ochrana před kontaktem s pohyblivými kompo-

nenty (např. spojka) nesmí být odstraňována, 

pokud je výrobek v provozu. 

Průsaky (např. těsnění hřídele) nebezpečných 

médií (např. výbušných, jedovatých, horkých) 

musí být odváděny tak, aby nevznikalo nebezpečí 

pro osoby a životní prostředí. Je nutné dodržovat 

národní zákonná ustanovení. 

• Snadno vznětlivé materiály se zásadně nesmí 

ponechávat v blízkosti výrobku.

Musí být vyloučeno nebezpečí úrazů elektrickým 

proudem. Dodržujte místní a obecné předpisy 

[např. normy ČSN, vyhlášky] a předpisy dodavatelů 

elektrické energie.

2.6 Bezpečnostní pokyny pro montážní a údržbářské 

práce

Provozovatel musí zajistit, aby všechny montážní 

a údržbářské práce prováděli autorizovaní a kvali-

fikovaní odborní pracovníci, kteří podrobným pro-

studováním návodu k obsluze získali dostatek 

potřebných informací.

Práce na výrobku/zařízení se smí provádět pouze 

v zastaveném stavu. Postup k odstavení stroje 

popsaný v návodu k montáži a obsluze musí být 

bezpodmínečně dodržován.

Bezprostředně po ukončení prací musí být opět 

namontována resp. spuštěna funkce všech bez-

pečnostních a ochranných zařízení.

2.7 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů

Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů 

ohrožují bezpečnost výrobku/personálu a ruší 

platnost výrobcem předaných prohlášení o bez-

pečnosti. 

Úpravy výrobků se smí provádět pouze se souhla-

sem výrobce. Používání originálních náhradních 

dílů a příslušenství schváleného výrobcem zaru-

čuje bezpečný provoz. Používání jiných dílů ruší 

záruku za touto cestou vzniklé následky. 

2.8 Nepřípustné způsoby provozování

Provozní spolehlivost dodaných výrobků je zaru-

čena pouze při používání k určenému účelu podle 

oddílu 4 návodu k obsluze. Mezní hodnoty, uve-

dené v katalogu nebo přehledu technických údajů 

nesmí být v žádném případě překročeny směrem 

nahoru ani dolů.

3 Přeprava a přechodné skladování
Ihned po obdržení výrobku proveďte následující:

• Zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození 

výrobku.

• V případě zjištění poškození se obraťte na 

dopravce a učiňte potřebné kroky v příslušných 

lhůtách. 

POZOR! Nebezpečí věcných škod!

Neodborná přeprava a nesprávné skladování může 

vést k poškození výrobku.

• Chraňte spínací přístroj před vlhkostí a mechanic-

kým poškozením. 

• Nesmí být vystaven teplotám mimo rozsah 

-10 °C až +50 °C.

4 Účel použití (používání k určenému účelu)
Spínací přístroj CC slouží k automatické, pohodlné 

regulaci zařízení na zvyšování tlaku (zařízení 

s jedním i s více čerpadly).

Oblastí použití je zásobování vodou ve výškových 

obytných budovách, hotelích, nemocnicích, 

správních a průmyslových budovách.

Ve spojení s vhodnými signálními čidly mají čerpa-

dla tichý a úsporný provoz. Výkon čerpadel se 

přizpůsobuje stále se měnící potřebě topného/

vodovodního systému.

Součástí používání k určenému účelu je i dodržo-

vání tohoto návodu.

Jakékoli jiné, zde neuvedené použití je v rozporu 

s určeným účelem.
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5 Údaje o výrobku

5.1 Typový klíč  

5.3 Obsah dodávky

• Spínací přístroj CC booster

• Schéma zapojení

• Návod k montáži a obsluze CC boosteru

• Návod k montáži a obsluze frekvenčního měniče 

(pouze pro provedení CC ... FC)

• Zkušební protokol dle EN60204-1

např.: CC  4 x 3,0 FC

CC
CCe

Comfort Controller
Comfort Controller pro Elektronická 
čerpadla

Booster použití zvyšování tlaku

4 x počet čerpadel 1-6

3,0 maximální jmenovitý výkon motoru P2 
[kW]

FC s frekvenčním měničem 
(Frequency Converter)

5.2 Technické údaje

Síťové napájecí napětí [V]: 3~400 V (L1, L2, L3, PE)

Kmitočet [Hz]: 50/60 Hz

Řídicí napětí [V]: 24 VDC; 230 VAC

Max. příkon [A]: Viz typový štítek

Způsob ochrany: IP 54

Max. síťové jištění [A]: viz schéma zapojení

Okolní teplota [°C]: 0 až +40 °C

Elektrická bezpečnost: stupeň znečištění II
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5.4 Příslušenství 

Příslušenství je nutno objednat zvlášť:

6 Popis a funkce

6.1 Popis výrobku (obr. 1)

6.1.1 Popis funkce 

Regulační systém Comfort, řízený pomocí progra-

movatelného řízení (SPS), slouží k řízení a regulaci 

zařízení na zvyšování tlaku až se 6 samostatnými 

čerpadly. Přitom je tlak systému regulován 

v závislosti na zatížení pomocí příslušných signál-

ních čidel. Regulátor působí na frekvenční měnič 

(provedení CC-FC), který zase ovlivňuje otáčky 

čerpadla základního zatížení. S počtem otáček se 

mění průtok, a tím také odevzdávaný výkon zaří-

zení na zvyšování tlaku.

Otáčky jsou regulovány pouze u čerpadla základ-

ního zatížení. V závislosti na stavu zatížení se 

automaticky zapínají resp. vypínají neregulovaná 

čerpadla špičkového zatížení, přičemž čerpadlo 

základního zatížení vždy přebírá přesnou regulaci 

na nastavenou požadovanou hodnotu.

V případě provedení CCe má každé čerpadlo 

(integrovaný) frekvenční měnič (FM). 

Volitelná možnost Popis

Modul hlášení Reléový výstupní modul pro výstup jednotlivých provozních 
hlášení a poruchových hlášení

Modul DDC a řídicí modul Konstrukční skupina vstupních svorek k zapojení beznapěťo-
vých řídicích kontaktů

Modul GSM Mobilní rádiový modul pro přímou volbu do sítí GSM

Modul GPRS Mobilní rádiový modul pro přímou volbu do sítí GPRS

Webový server Připojovací modul k připojení na internet resp. přenosu dat 
na Ethernetu

Komunikační modul „ProfiBus DP“ Modul sběrnicové komunikace pro sítě „Profibus DP“

Komunikační modul „CanOpen“ Modul sběrnicové komunikace pro sítě „CanOpen“

Komunikační modul „LON“ Modul sběrnicové komunikace pro sítě „LON“

Komunikační modul „ModBus RTU“ Modul sběrnicové komunikace pro sítě „ModBus“

Komunikační modul „BACnet“ Modul sběrnicové komunikace pro sítě „BACnet“

Relé PTC Vyhodnocovací relé k připojení termistorů PTC 
(kontrola motoru)

Převodník signálu U/I Převodník k připojení napěťových signálů (0/2-10 V) jako 
vstup pro regulaci v režimu pevných otáček)

Klimatizace skříně rozvaděče Chlazení/topení skříně rozvaděče

Osvětlení skříně rozvaděče Vnitřní osvětlení skříně rozvaděče

Zásuvka Zásuvka ve skříni rozvaděče (jištěná)

Jemný rozběh Jemný rozběh čerpadel

Měření energie Modul k měření elektrických veličin (např. spotřeby energie) 
regulačního přístroje

Vyrovnávací síťový adaptér Při výpadku síťového napětí zůstává napájení SPS zachováno

Přepínání sítí Konstrukční skupina k přepnutí na redundantní napájecí síť

Redundantní měření tlaku 2. tlakový senzor + 2. analogový vstup pro případ chyby

Měření vstupního tlaku Měření/zobrazení vstupního tlaku zařízení

Úrovňové relé Relé k vyhodnocení elektrod pro monitorování nedostatku 
vody

Přepěťová ochrana Zařízení k ochraně přístroje a senzoriky proti přepětí

Monitorování fází Fázové relé a/nebo fázové kontrolky

Specifické provedení krytu podle použití Materiál; způsob ochrany; zabezpečení proti vandalizmu; 
místo instalace

Provoz master/slave 2 přístroje v režimu master/slave

Redundantní frekvenční měnič

Redundantní řízení

Ovládání ventilů
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6.1.2 Konstrukce regulačního přístroje

Konstrukce regulačního přístroje závisí na výkonu 

čerpadel, která mají být připojena, a na provedení 

(CC, CC-FC, CCe) (viz: obr. 1a Přímý rozběh CC; 

obr. 1b Rozběh hvězda-trojúhelník CC, obr. 1c 

Přímý rozběh CC-FC; obr. 1d Rozběh hvězda-troj-

úhelník CC-FC, obr. 1e CCe). Skládá se z následu-

jících hlavních součástí:

• Hlavní vypínač: zapínání/vypínání spínacího pří-

stroje (poz. 1).

• Dotykový displej: zobrazení provozních dat (viz 

menu) a provozního stavu měnící se barvou pod-

svícení pozadí. Možnost výběru menu a zadání 

parametrů přes rozhraní citlivé na dotyk (poz. 2).

• Programovatelné řízení: Modulárně konstruované 

SPS se síťovým adaptérem. Aktuální konfigurace 

(viz níže) závisí na systému (poz. 3).

Konfigurace SPS (viz obr. 2):   

• Frekvenční měnič (FM): frekvenční měnič 

k regulaci otáček čerpadla základního zatížení 

v závislosti na zátěži - k dispozici pouze 

u provedení CC-FC (poz. 4).

• Filtr motoru: filtr pro zaručení sinusového napětí 

motoru a pro potlačení špiček napětí - k dispozici 

pouze u provedení CC-FC (poz. 5).

• Jištění pohonů a frekvenčního měniče: jištění 

motorů čerpadel a frekvenčního měniče. Pouze 

u přístrojů s P2 ≤ 4,0 kW: jistič motoru. 

V provedení CCe: jistič vedení k jištění síťového 

přívodu čerpadla (poz. 6).

• Stykače/kombinace stykačů: stykače k připojování 

čerpadel. U přístrojů s P2 ≥ 5,5 kW včetně tepel-

ných spouští k nadproudovému jištění (hodnota 

nastavení: 0,58 * IN) a časových relé pro přepínání 

hvězda-trojúhelník (poz. 7).

• Spínač provozních režimů: spínač pro volbu pro-

vozních režimů čerpadla „Manuální“ (nouzový/

zkušební provoz na síti, ochrana motoru), „0“ 

(čerpadlo vypnuto – není možné připojení přes 

SPS) a „Auto“ (čerpadlo uvolněno pro automatický 

provoz přes SPS) (poz. 8).

V provedení CCe lze vždy nastavit otáčky každého 

čerpadla (0 - 100 %) pomocí ručního regulátoru 

v manuálním režimu. 

6.2 Funkce a obsluha

NEBEZPEČÍ! Smrtelné nebezpečí!

Při práci na otevřeném spínacím přístroji hrozí 

nebezpečí úrazu el. proudem následkem dotyku 

se součástmi pod napětím. 

Práce smějí vykonávat pouze odborní pracovníci!

UPOZORNĚNÍ:

Spínací přístroj se po připojení na napájecí napětí 

a stejně tak i po každém výpadku sítě vrátí do 

režimu nastaveného před přerušením přívodu 

napětí.

6.2.1 Provozní režimy spínacích přístrojů

Normální provoz spínacích přístrojů s frekvenčním 

měničem – provedení CC-FC (viz obr. 3)

Elektronické signální čidlo (rozsah měření se 

nastavuje v menu 4.3.2.3) dodává skutečnou hod-

notu regulační veličiny jako proudový signál 

4...20 mA. Regulátor pak udržuje tlak v zařízení 

konstantní pomocí srovnání požadované a sku-

tečné hodnoty (nastavení základní požadované 

hodnoty › viz menu 3.1). 

Pokud nedošlo žádné hlášení „EXT. OFF“ 

a nevyskytla se žádná porucha, spustí se čerpa-

dlo základního zatížení s regulací otáček 

v závislosti na zátěži při poklesu pod hodnotu 

svého spuštění œ. 

Komponent Obr. 2

Poz.

CC-FC CC CC CC

1-3 

čerpadla

4-5 

čerpadel

6 

čerpadel

1-6 

čerpadel

1-6 

čerpadel

1-6 

čerpadel

Centrální jednotka (CPU) 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Analogový modul 2I/1O 2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Analogový modul 4O 3 — — — — 1x 2x

Digitální modul 4E/4A 4 — ‡ — — — —

Digitální modul 8E/8A 5 — — ‡ — — —

Rozhraní COM 6 ‡ ‡ ‡ — — —

Síťový adaptér 
230 V —> 24 V

7 ‡ ‡ ‡ ‡ — —

Síťový adaptér 
400 V —> 24 V

8 — — — — ‡ ‡
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Pokud toto čerpadlo nezvládne pokrýt požadova-

nou potřebu výkonu, připojí regulační systém 

jedno čerpadlo špičkového zatížení resp. při dále 

stoupající potřebě i další čerpadla špičkového 

zatížení (hodnota pro spuštění: Ÿ). Čerpadla špič-

kového zatížení běží s konstantními otáčkami, 

otáčky čerpadla základního zatížení se vždy zre-

gulují na požadovanou hodnotu ¢.
Klesne-li potřeba natolik, že regulující čerpadlo 

pracuje ve spodním rozsahu výkonu a pro pokrytí 

aktuální potřeby již není nutné žádné čerpadlo 

špičkového zatížení, pak se čerpadlo špičkového 

zatížení vypne (hodnota pro zastavení: ¡). Čerpa-

dlo základního zatížení se vypne samostatně přes 

odpojení při nulovém množství (hodnota pro 

zastavení: ž). Poklesne-li tlak opět pod hodnotu 

pro spuštění œ, čerpadlo se znovu spustí.

Nastavení parametrů, která jsou zapotřebí pro 

zapnutí resp. vypnutí čerpadla špičkového zatížení 

(hodnota pro sepnutí Ÿ/¡; doby zpoždění), lze 

provést v menu 4.3.3.2. Přitom je možné si vybrat 

mezi stejnou hodnotou pro vypnutí pro všechna 

čerpadla a hodnotou pro vypnutí specifickou pro 

konkrétní čerpadlo. Zařízení navrhuje hodnoty pro 

vypnutí specifické pro konkrétní čerpadlo. Za tím 

účelem je třeba v menu 1.2 zadat Qjmen. a H0.

Aby se předešlo velkému nárůstu tlaku při zapnutí 

resp. velkému poklesu tlaku při vypnutí čerpadla 

špičkového zatížení, lze otáčky čerpadla základ-

ního zatížení během těchto spínacích procesů sní-

žit resp. zvýšit. Příslušná nastavení kmitočtů 

tohoto tzv. filtru špiček je možné provést v menu 

4.3.5.1 – strana 2.

Normální provoz spínacích přístrojů bez frekvenč-

ního měniče – provedení CC (viz obr. 4)

U spínacích přístrojů bez frekvenčního měniče 

(provoz na síť) resp. s vadným frekvenčním měni-

čem se regulační veličina vytváří rovněž srovnáním 

požadované a skutečné hodnoty. Protože však 

není dána možnost úpravy otáček čerpadla 

základního zatížení v závislosti na zátěži, pracuje 

zařízení jako dvoubodový regulátor mezi œ/ž 
resp. Ÿ/¡.
Zapínání a vypínání čerpadla špičkového zatížení 

probíhá výše popsaným způsobem.

Pro vypínání čerpadla základního zatížení lze 

v menu 4.3.3.1 nastavit samostatnou hodnotu 

pro sepnutí ž.

Normální provoz spínacích přístrojů v provedení 

CCe (viz obr. 5)

U spínacích přístrojů v provedení CCe lze volit 

mezi 2 provozními režimy. Přitom se vždy použijí 

nastavené parametry popsané u spínacího pří-

stroje CC…FC.

Režim Kaskáda odpovídá svým průběhem normál-

nímu provozu spínacích přístrojů v provedení 

CC…FC (viz obr. 3), přičemž čerpadla špičkového 

zatížení běží na maximální otáčky. 

V režimu Vario (viz obr. 5) se spustí jedno čerpadlo 

jako čerpadlo základního zatížení s regulací otá-

ček v závislosti na zátěži (obr. 5a). Pokud toto čer-

padlo již nezvládne pokrýt požadovanou potřebu 

výkonu při maximálních otáčkách, spustí se další 

čerpadlo, které regulaci otáček převezme. Před-

chozí čerpadlo základního zatížení pokračuje 

v chodu na max. otáčky jako čerpadlo špičkového 

zatížení (viz obr. 5). Tento postup se se stoupající 

zátěží opakuje až do maximálního počtu čerpadel 

(zde 3 čerpadla – viz obr. 5c).

Pokud potřeba klesne, pak se regulující čerpadlo 

při dosažení minimálních otáček vypne a regulaci 

převezme dosavadní čerpadlo špičkového zatí-

žení.

Odpojení při nulovém množství

Při provozu pouze jednoho čerpadla ve spodním 

frekvenčním rozsahu a při konstantním tlaku se 

cyklicky (nastavitelně) provádí test nulového 

množství, a to nastavitelným zvýšením požado-

vané hodnoty na nastavitelnou dobu (menu 

4.3.3.5). Pokud tlak po zrušení vyšší požadované 

hodnoty opět neklesne, je průtok nulový a čerpa-

dlo základního zatížení se po uplynutí nastavitelné 

doby doběhu (menu 4.3.3.1) vypne. 

Při provozu bez frekvenčního měniče se čerpadlo 

základního zatížení po dosažení 2. úrovně pro 

vypnutí (viz výše) a po uplynutí doby doběhu 

vypne.

Klesne-li tlak pod úroveň pro zapnutí čerpadla 

základního zatížení, toto čerpadlo se opět zapne.

Výměna čerpadel

Pro dosažení co možná nejstejnoměrnějšího vytí-

žení všech čerpadel a s tím souvisejícího vyrovnání 

dob jejich chodu se volitelně používají různé 

mechanizmy výměny čerpadel. Příslušná nasta-

vení lze provést v menu 4.3.4.2. 

Je-li zvolena výměna čerpadel v závislosti na pro-

vozních hodinách, je zařízením pomocí počitadel 

provozních hodin a diagnostiky čerpadel (poruchy, 

uvolnění) stanoveno čerpadlo základního zatížení 

(optimalizace doby chodu). Doba, která se pro 

tento mechanizmus výměny nastavuje, vyjadřuje 

maximální přípustný rozdíl v dobách chodu.
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Cyklická výměna čerpadel provede po uplynutí 

nastavené doby výměnu čerpadla základního zatí-

žení. Provozní hodiny přitom zůstávají nezohled-

něny. 

Při volbě mechanizmu výměny Impulz je čerpadlo 

základního zatížení vyměněno při každém poža-

davku (po zastavení všech čerpadel). Rovněž zde 

zůstávají provozní hodiny nezohledněny.

Funkcí Číslo napevno nastaveného čerpadla (Pre-

selection) je možné definovat některé čerpadlo 

trvale jako čerpadlo základního zatížení.

Nezávisle na mechanizmu výměny čerpadla 

základního zatížení se čerpadla špičkového zatí-

žení vyměňují se zřetelem k optimalizaci doby 

chodu. Tzn. že při požadavku na čerpadlo se jako 

první vždy zapne čerpadlo s nejkratší dobou chodu 

a při sníženém odběru se vypne jako poslední.

Záložní čerpadlo

V menu 4.3.4.1 je možné definovat některé čerpa-

dlo jako záložní čerpadlo. Aktivování tohoto pro-

vozního režimu má za následek, že jedno čerpadlo 

není v normálním provozu aktivované. Zapne se 

pouze tehdy, pokud některé čerpadlo z důvodu 

poruchy vypadne. Záložní čerpadlo však podléhá 

kontrole klidového stavu a je zahrnuto do zkušeb-

ního chodu. Optimalizace dob chodu zajišťuje, že 

každé čerpadlo jednou bude záložním čerpadlem.

Zkušební chod čerpadel

K zabránění delším klidovým stavům je určen cyk-

lický zkušební chod čerpadel. V menu 4.3.4.3 lze 

k tomu účelu stanovit dobu mezi 2 zkušebními 

chody a dobu trvání zkušebního chodu.

Nastavením intervalu pro zkušební chod na 0 se 

zkušební chod čerpadel deaktivuje.

Zkušební chod se spustí pouze za klidového stavu 

zařízení (po odpojení při nulovém množství).

Pomocí výběrového tlačítka lze zvolit, zda se má 

zkušební chod spustit i tehdy, když se spínací pří-

stroj nachází ve stavu „EXT. OFF“.

V provedení CCe je možné nastavit pro zkušební 

chod otáčky čerpadla. 

Přepínání v případě poruchy u zařízení s více čer-

padly

Spínací přístroje s frekvenčním měničem – prove-

dení CC-FC:

V případě poruchy čerpadla základního zatížení se 

toto vypne a na frekvenční měnič se připojí jiné 

čerpadlo. Porucha frekvenčního měniče vede 

k přepnutí spínacího přístroje do provozního 

režimu „Auto bez frekvenčního měniče“ 

s odpovídajícím regulačním chováním.

Spínací přístroje bez frekvenčního měniče – pro-

vedení CC:

V případě poruchy čerpadla základního zatížení se 

toto vypne a namísto něj bude jako čerpadlo 

základního zatížení řízeno jedno z čerpadel špič-

kového zatížení. 

Spínací přístroje v provedení CCe:

V případě poruchy čerpadla základního zatížení se 

toto vypne a regulační funkci převezme jiné čer-

padlo.

Porucha některého čerpadla špičkového zatížení 

vždy vede k jeho vypnutí a k připojení dalšího čer-

padla špičkového zatížení (popř. i záložního čer-

padla).

Nedostatek vody

Na základě hlášení snímače vstupního tlaku, plo-

vákového spínače přednádrže nebo volitelného 

úrovňového relé lze regulačnímu systému pomocí 

rozpínacího kontaktu předat hlášení o nedostatku 

vody. Po uplynutí doby zpoždění nastavitelné 

v menu 3.1 se čerpadla vypnou. Pokud se signální 

vstup během doby zpoždění opět zavře, k vypnutí 

nedojde.

Po vypnutí kvůli nedostatku vody se zařízení 

znovu rozběhne automaticky 10 s po zavření sig-

nálního vstupu (při sacím provozu bez doby zpož-

dění).

Poruchové hlášení se po novém náběhu automa-

ticky zruší, avšak lze jej najít v paměti historie.

Kontrola maximálního a minimálního tlaku

V menu 4.3.2.2 lze nastavit mezní hodnoty pro 

bezpečný provoz zařízení. 

Překročení maximálního tlaku má za následek 

okamžité vypnutí všech čerpadel. Po poklesu tlaku 

na úroveň pro zapnutí se po 1 minutě znovu 

odblokuje normální provoz. Pokud během 

24 hodin dojde k 3 vypnutím následkem přetlaku, 

aktivuje se sběrné poruchové hlášení. 

Jestliže tlak klesne pod minimální hodnotu, vede 

to okamžitě k aktivaci sběrného poruchového 

hlášení. K vypnutí čerpadel nedojde (rozpoznání 

prasknutí potrubí). 

Pro kontrolu maximálního a minimálního tlaku je 

možné ve výše uvedeném menu zadat hysterézi 

na dobu do inicializace zpracování chyby. Tím má 

být dána možnost potlačení krátkodobých vel-

kých nárůstů resp. poklesů tlaku.

Externí vypnutí (EXT. OFF)

Pomocí rozpínacího kontaktu existuje možnost 

externího deaktivování regulačního přístroje. Tato 

funkce má přednost – vypnou se všechna čerpa-

dla. 
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Provoz při závadě senzoru

Pro případ závady senzoru (např. přetržení drátu) 

lze v menu 4.3.2.3 stanovit chování spínacího pří-

stroje v této situaci. Zařízení se v závislosti na 

volbě vypne, běží se všemi čerpadly na maximální 

otáčky nebo běží s jedním čerpadlem na otáčky 

nastavitelné v menu 4.3.5.1 (pouze provedení 

CC-FC a CCe).

Provozní režim čerpadel

V menu 1.1 je možné stanovit provozní režim pří-

slušného čerpadla při ovládání prováděném SPS 

(Manuální, Vyp, Auto). Pro správnou funkci se spí-

nač nouzového režimu (obr. 1 a-e; poz. 8) musí 

nacházet v pozici „Auto“.

U přístrojů v provedení CCe lze nastavit otáčky ve 

stejném menu v provozním režimu „Manuální“.

Nouzový režim

Pro případ, že dojde k výpadku řízení, existuje 

možnost uvést čerpadla v síti do provozu jednot-

livě pomocí spínače provozních režimů (Manuální/

0/Auto) (obr. 1a-e; poz. 8) (resp. s otáčkami 

nastavitelnými individuálně pro každé čerpadlo 

pomocí ručního regulátoru – pouze provedení 

CCe). Tato funkce má přednost před zapnutím 

čerpadla řízením.

Přepínání požadované hodnoty

Regulační systém může pracovat se 3 různými 

požadovanými hodnotami. Ty se nastavují v menu 

3.1 až 3.3.

Požadovaná hodnota 1 je základní požadovanou 

hodnotou. K přepnutí na požadovanou hodnotu 2 

resp. 3 dojde buď v určitou hodinu (menu 3.2 

a 3.3), nebo po zavření externích digitálních 

vstupů (podle liniového schématu rozvaděče). 

Požadovaná hodnota 3 má přednost před požado-

vanou hodnotou 2 (viz také logické schéma 

v oddíle Elektrické připojení „Přepínání požado-

vané hodnoty“).

Dálková regulace požadované hodnoty

Pomocí příslušných svorek (podle liniového sché-

matu rozvaděče) lze realizovat dálkovou regulaci 

požadované hodnoty přes analogový proudový 

signál (volitelně napěťový signál). Tento způsob 

provozu lze zvolit v menu 3.4. V tomto menu se 

provádí rovněž volba typu signálu (0 - 20 mA nebo 

4 - 20 mA resp. 0 - 10 V nebo 2 - 10 V). Vstupní 

signál se vždy vztahuje k rozsahu měření senzoru 

(např. 16barový senzor: 20 mA resp. 10 V odpo-

vídá 16 bar).

Režim pevných otáček

Pomocí příslušných svorek (podle liniového sché-

matu rozvaděče) lze realizovat režim pevných 

otáček přes analogový proudový signál (volitelně 

napěťový signál). Tento regulační režim lze zvolit 

v menu 4.3.3.4. V tomto menu se provádí rovněž 

volba typu signálu (0 - 20 mA nebo 4 - 20 mA 

resp. 0 - 10 V nebo 2 - 10 V). 

Vstupní signál se vždy vztahuje k přípustnému 

frekvenčnímu rozsahu (menu 4.3.5.1) (0/4 mA 

resp. 0/2 V odpovídá fmin; 20 mA resp. 10 V odpo-

vídá fmax).

V provedeních CC a CC…FC je možný pouze pro-

voz s jedním čerpadlem. V provedení CCe lze 

v menu 4.3.3.4 volit mezi provozem s jedním čer-

padlem a více čerpadly.

Inverze logiky sběrného poruchového hlášení 

(SSM)

V menu 4.3.2.4 lze nastavit požadovanou logiku 

hlášení SSM. Při tom lze vybírat mezi zápornou 

logikou (klesající čelo impulzu v případě chyby) 

nebo kladnou logikou (stoupající čelo impulzu 

v případě chyby).

Funkce sběrného provozního hlášení (SBM)

V menu 4.3.2.4 lze nastavit požadovanou funkci 

hlášení SBM. Při tom lze vybírat mezi „Stand-by“ 

(spínací přístroj je připraven k provozu) a „On“ 

(běží minimálně jedno čerpadlo).

Plnění potrubí

Pro zabránění tlakovým špičkám při plnění prázd-

ných nebo málo natlakovaných potrubí lze aktivo-

vat funkci plnění potrubí (menu 4.3.3.6). 

V tomto případě je po novém startu zařízení 

(zapnutí síťového napětí; externí zap; pohony zap) 

monitorován pokles tlaku pod úroveň nastavitel-

nou ve výše uvedeném menu. Jestliže je aktuální 

tlak pod touto hodnotou, zapne se pouze jedno 

čerpadlo (při provedení CC-FC und CCe se sníže-

nými otáčkami). Přístroj pracuje v tomto stavu, 

dokud tlak opět nepřekročí výše uvedenou úroveň 

resp. dokud není dosažena (nastavitelná) maxi-

mální doba chodu pro plnění potrubí. Potom regu-

látor pracuje v automatickém režimu.
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6.2.2 Ochrana motoru

Tepelná ochrana

Motory s WSK (ochranný kontakt vinutí) signalizují 

nadměrnou teplotu vinutí řídicímu přístroji rozep-

nutím bimetalového kontaktu. Kontakty WSK se 

připojí podle schématu zapojení.

Poruchy motorů, které jsou na ochranu před pře-

hřátím vybaveny termistorem (PTC), mohou být 

registrovány pomocí volitelných vyhodnocovacích 

relé. 

Nadproudová ochrana

Motory u spínacích přístrojů do 4,0 kW včetně jsou 

chráněny motorovými jističi s tepelnou a elektro-

magnetickou spouští. Spouštěcí proud se musí 

nastavit přímo.

Motory u spínacích přístrojů od 5,5 kW jsou chrá-

něny tepelnými relé na přetížení. Ta jsou nainsta-

lována přímo na stykačích motorů. Spouštěcí 

proud se musí nastavit a má u použitého rozběhu 

Y-∆ čerpadel hodnotu 0,58 * Ijmen..

Všechna ochranná zařízení motoru chrání motor 

v provozu s frekvenčním měničem nebo v provozu 

na síť. Poruchy čerpadla nahromaděné ve spínacím 

přístroji mají za následek vypnutí příslušného čer-

padla a aktivování hlášení SSM. Po odstranění pří-

činy poruchy je nutné chybu potvrdit.

Ochrana motoru je aktivní i v nouzovém režimu a 

má za následek vypnutí příslušného čerpadla.

V provedení CCe se motory čerpadel chrání samy 

pomocí mechanizmů integrovaných ve frekvenč-

ních měničích. S chybovými hlášeními frekvenč-

ních měničů se ve spínacím přístroji nakládá, jak je 

popsáno výše.

6.2.3 Ovládání spínacího přístroje

Ovládací prvky

• Hlavní vypínač - zapínání/vypínání (uzamykatelný 

v poloze „vyp.“)

• Dotykový displej (grafický) zobrazuje provozní 

stavy čerpadel, regulátoru a frekvenčního měniče. 

Kromě toho lze přes displej nastavit všechny para-

metry spínacího přístroje. Podsvícení pozadí se 

mění podle provozního stavu: ZELENÉ – spínací 

přístroj je v pořádku; ČERVENÉ – porucha; ORAN-

ŽOVÉ – porucha stále existuje, ale byla již potvr-

zena.

Ovládací prvky na dotykovém displeji se zobrazují 

s ohledem na kontext a lze je volit přímo. Vstupní 

pole pro parametry jsou opatřena silným rámeč-

kem. Softwarová tlačítka mají 3D optiku.
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Vedle textů se na displeji zobrazují tyto grafické 

symboly:

Symboly parametrů

Symbol Funkce/popis K dispozici

Doba vypnutí např. pro přepínání požadované hodnoty Všechny

Vstupní signál Všechny

Bod zapnutí – aktuální skutečná hodnota Všechny

Doba zapnutí např. pro přepínání požadované hodnoty Všechny

Nastavitelná doba / doba trvání např. u zkušebního chodu čerpadel Všechny

Doba doběhu pro ochranu proti nedostatku vody Všechny

Doba zpoždění Všechny

Doba trvání zvyšování tlaku (test nulového množství) Všechny

Hodnota zvyšování tlaku (test nulového množství) Všechny

Hodiny Všechny

Frekvenční pásmo kolem požadované hodnoty pro test nulového množství Všechny

Požadovaná hodnota Všechny

Skutečná hodnota Všechny
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Provozní režimy

Ovládací prvky

Symbol Funkce/popis K dispozici

Spínací přístroj je v režimu poruchy (porucha frekvenčního měniče, čerpadla běží 
v kaskádovém zapojení)

CC-FC

Spínací přístroj je v režimu poruchy (chyba senzoru, chybějící skutečná hodnota) Všechny

Spínací přístroj je vypnut funkcí externího vypnutí (EXT. OFF) Všechny

Spínací přístroj je v externím režimu pevných otáček Všechny

CCe – provozní režim čerpadla Kaskáda CCe

CCe – provozní režim čerpadla Vario CCe

Právě se provádí funkce plnění potrubí Všechny

Symbol Funkce/popis K dispozici

Vyvolání hlavního menu Všechny

Návrat na hlavní obrazovku Všechny

Listování v rámci jedné úrovně menu Všechny

Přechod do nadřazené úrovně menu Všechny

Zobrazený stav – uživatel je přihlášen

Zobrazený stav – uživatel je odhlášen

Vypnuto Všechny

Zapnuto Všechny

Automatický režim Všechny

Vyvolání manuálního ovládání např. jednoho čerpadla Všechny

Manuální režim např. jednoho čerpadla Všechny
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Symbol Funkce/popis K dispozici

Vyvolání informací Všechny

Vyvolání nastavení parametrů Všechny

Provoz Všechny

Pohotovost Všechny

Klesající signál při aktivaci sběrného poruchového hlášení Všechny

Stoupající signál při aktivaci sběrného poruchového hlášení Všechny

Typ signálu 0...20 mA resp. 0...10 V Všechny

Typ signálu 4...20 mA resp. 2...10 V Všechny

Vypínání špičkového režimu při stejné úrovni tlaku pro všechna čerpadla CC
CC-FC

Vypínání špičkového režimu při variabilní úrovni tlaku pro každé čerpadlo CC
CC-FC

Listování (předchozí hodnota) např. v historii poruchových hlášení Všechny

Rychlé listování resp. změna hodnoty Všechny

Listování (další hodnota) např. v historii poruchových hlášení Všechny

Rychlé listování resp. změna hodnoty Všechny

Provoz jednoho čerpadla (režim pevných otáček) CCe

Provoz více čerpadel (režim pevných otáček) CCe

Volba jazyka Všechny
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Symboly čerpadel

Symbol Funkce/popis K dispozici

Čerpadlo je zvoleno pro provoz s frekvenčním měničem a neběží. CC-FC

Čerpadlo je zvoleno pro provoz s frekvenčním měničem a běží. CC
CC-FC

Čerpadlo je zvoleno pro manuální režim a neběží. CC-FC

Čerpadlo je zvoleno pro manuální režim a běží. Všechny

Čerpadlo je zvoleno pro provoz na síť a neběží. CC
CC-FC

Čerpadlo je zvoleno pro provoz na síť a běží. CC
CC-FC

CCe – Čerpadlo pracuje regulovaně a běží na minimální otáčky. CCe

Čerpadlo běží neregulované na maximální otáčky. CCe

Čerpadlo je připraveno k provozu a neběží. CCe

Při střídání se symbolem nad ním ukazuje chybu čerpadla. CCe

Čerpadlo je záložní čerpadlo. Všechny

U tohoto čerpadla se právě provádí ladicí běh čerpadla. Všechny

Funkce záložního čerpadla je aktivována. Všechny

Záložní čerpadlo je používáno. Všechny
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Struktura menu

Struktura menu regulačního systému je uspořádána takto:

* dostupné pouze pro servis

Popis jednotlivých položek menu je uveden 

v tabulce 2.

Hlavní obrazovka 0
(stav čerpadel, skutečná hodnota, 
požadovaná hodnota)

Čerpadlo 1...6 1
(provozní režim, provozní data, 
informace)

Provozní režim čerpadla 1.1
(Manuální, Vyp, Automatický)

Provozní data čerpadla 1.2
(typ, výkon na hřídeli, jmenovitý 
proud, jmenovité napětí, jmenovitý 
kmitočet, Q a H0)

Informace k čerpadlu 1.3
(provozní hodiny za den/celkem, 
spínací cykly)

Diagram 2
(skutečná hodnota regulační veli-
činy, kmitočet frekvenčního 
měniče)

Nastavení spouštěče 2.1
(vzorkovací rychlost pro diagram 
v s)

Požadovaná hodnota 3
(požadovaná hodnota 1-3, externí 
požadovaná hodnota)

Požadovaná hodnota 1 3.1
(požadovaná hodnota 1; doba pře-
mostění pro ochranu proti běhu 
nasucho)

Požadovaná hodnota 2 3.2
(požadovaná hodnota 2; interval pro 
automatické přepínání požadované 
hodnoty)

Požadovaná hodnota 3 3.3
(požadovaná hodnota 3; interval pro 
automatické přepínání požadované 
hodnoty)

Externí požadovaná hodnota 3.4

Hlavní menu 4
(přihlášení/odhlášení, poruchová 
hlášení, nastavení parametrů, 
zadání hesla, informace o zařízení)

Přihlášení/odhlášení 4.1

Poruchová hlášení 4.2
(2 strany: aktuální hlášení, seznam, 
nastavení SMS)

Seznam poruchových hlášení 4.2.1

Menu pro nastavení parametrů 4.3
(2 strany)

Zařízení 4.3.1
(automatika s frekvenčním měni-
čem/bez frekvenčního měniče, 
pohony zap/vyp)

Parametry provozu 4.3.2 Požadované hodnoty 4.3.2.1
odkazuje na menu 3

Mezní hodnoty 4.3.2.2

Senzor 4.3.2.3

Logika SBM/SSM 4.3.2.4
(pohotovost/provoz, porucha)
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Popis jednotlivých položek menu je uveden 

v tabulce 2.

Parametry regulátoru 4.3.3 Čerpadlo základního zatížení 4.3.3.1
(2 strany: zadání hodnoty pro sep-
nutí/dob sepnutí)

Čerpadlo špičkového zatížení 
4.3.3.2
(zadání hodnoty pro sepnutí/dob 
sepnutí)

Regulátor PID 4.3.3.3
(nastavení)

Režim pevných otáček 4.3.3.4
(nastavení typu signálu, on/off)

Test nulového množství 4.3.3.5
(2 strany: nastavení/stav)

Funkce plnění potrubí 4.3.3.6
(nastavení)

Parametry čerpadel 4.3.4 Počet čerpadel 4.3.4.1
(počet; se záložním čerpadlem/
bez záložního čerpadla)

Výměna čerpadel 4.3.4.2
(režim výměny, doby)

Zkušební chod čerpadel 4.3.4.3
(doby, test)

Provozní režim čerpadel 4.3.4.4
(Kaskáda, Vario)

Frekvenční měnič 4.3.5 Parametry frekvenčního měniče 
4.3.5.1
(2 strany: nastavení pro frekvenční 
měnič)

Stav frekvenčního měniče 4.3.5.2
(2 strany: stavová hlášení)

Hodiny 4.3.6
(nastavení data a hodin)

Nastavení displeje 4.3.7
(houkačka displeje při poruchových 
hlášeních zap/vyp)

Uložení/načtení 4.3.7.1
(uložení/načtení sad parametrů)

Jazyk 4.3.7.2
(nastavení jazyka displeje)

Nastavení GT12 4.3.7.3
(nastavení kontrastu a jasu displeje)

Telemetrie 4.3.8.1
(5 stran: hlásič SMS, priority, 
možnosti pro potvrzování, 
název stanice, čísla účastníků)

Heslo 4.4 Heslo uživatel 1 4.4.1
(změna hesla pro uživatele 1)

Heslo uživatel 2 4.4.2
(změna hesla pro uživatele 2)

Informace ke spínacímu přístroji 4.5
(typ a data zařízení, přihlášení/
odhlášení)

Data spínacího přístroje 4.5.1
(2 strany: číslo zařízení, rok výroby, 
číslo liniového schématu rozvaděče, 
verze softwaru)

Přihlášení/odhlášení 4.5.2
odkazuje na menu 4.1
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Tabulka 2, popis menu       

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***

0  Hlavní obrazovka Sloupce vedle symbolů čerpadel uka-

zují aktuální otáčky čerpadla 
(CCe, CC-FC). Velký symbol upro-

střed udává aktuální provozní režim 

čerpadla v provedení CCe: Kaskáda 
nebo Vario.

žádné -

1  Čerpadlo 1...6 * Vyvolání provozního režimu ( ), 
parametrů čerpadel ( ) a provozních 

dat ( ) k čerpadlům 1…6.

(Počet čerpadel je specifický pro zaří-
zení.)

U čerpadla běžícího u frekvenčního 

měniče se navíc zobrazuje skutečný 
proud a skutečný kmitočet čerpadla 

(pouze CC-FC).

žádné -

1.1  
CC

CC-FC

Provozní režim čerpadla * Nastavení provozního režimu čerpa-
dla:

Manuální režim (provoz na síť)
Vyp (off) 

(nespouští se přes řízení)

Automatický režim (auto) 
(provoz s frekvenčním měničem/ 

provoz na síť přes řízení)

Provozní režim ** Manuální 
režim /

Vyp /

Automatický 
režim

1.1 CCe Provozní režim čerpadla * Nastavení provozního režimu čerpa-

dla:

Manuální režim 

(konstantní provoz)

Vyp (off) 
(nespouští se přes řízení)

Automatický režim (auto) 

(provoz přes řízení)

Nastavení otáček v manuálním 

režimu

Provozní režim

Otáčky v manuálním 

režimu

**

**

Manuální 

režim /

Vyp /
Automatický 

režim

min/

50 % /
max

1.2   Provozní data čerpadla * Zobrazení informací k čerpadlu:
typ, výkon na hřídeli P2, jmenovitý 

proud, jmenovité napětí, jmenovitý 

kmitočet (50/60 Hz), maximální čer-

pací výkon a nulová dopravní výška.

UPOZORNĚNÍ:

Při uvádění do provozu zadejte infor-
mace pouze pro čerpadlo 1, data se 

od čerpadla 1 automaticky přenesou 

na čerpadlo 2...6.

Typ čerpadla 
(Pump type)

Výkon na hřídeli P2 

[kW]

Jmenovitý proud IN [A]

Jmenovité napětí UN 

[V]

Jmenovitý kmitočet fN 

[Hz]

Q max [m³/h]

Nulová dopravní výška 

[m]

**

**

**

**

**

**

**

Specifické pro 
zařízení

0,2…1,5…500,0

0,2…3,7…999,9

2…400…9999

50 / 60

0,2…500,0

0,2…999,0
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1.3   Informace k čerpadlu * Zobrazení provozních hodin celkem 

(od uvedení do provozu) (Operating 
hours total), provozních hodin za den 

(Operating hours day) a celkového 

počtu spínacích cyklů (počtu zapnutí 
od uvedení do provozu) (Switch cyc-

les total).

žádné

2  Diagram * Diagram naměřených hodnot pro 
zobrazení skutečného tlaku a kmito-

čtu frekvenčního měniče (CC-FC 

v Hz, CCe v %) v čase.

Vyvolání nastavení spouštěče (Trig-

ger) a simulačního režimu.

žádné -

2.1 Nastavení spouštěče * Nastavení vzorkovací rychlosti pro 

diagram naměřených hodnot

Vzorkovací rychlost 

(Trigger time) [s]

* 0...180

3  Menu požadovaných hodnot * Vyvolání nastavení požadovaných 

hodnot (Set value) 1-3 a externí 

požadované hodnoty (External set 
value)

žádné -

3.1 Požadovaná hodnota 1 Nastavení 1. požadované hodnoty 
(základní požadované hodnoty) a 

doby doběhu pro ochranu proti běhu 

nasucho

 :

Doba doběhu pro ochranu proti běhu 

nasucho

Požadovaná hodnota 1 
(Set value 1) [bar]

tOPBN [s]

**

**

0,0…4,0…
Senzor

0…180

3.2  Požadovaná hodnota 2 * Nastavení 2. požadované hodnoty 
a dob přepnutí na požadovanou 

hodnotu 2

Požadovaná hodnota 2 
(Set value 2) [bar]

Zap (On) [hod:min]

Vyp (Off) [hod:min]

**

**

**

0,0…4,0…
Senzor

00:00…23:59

00:00…23:59

3.3  Požadovaná hodnota 3 * Nastavení 3. požadované hodnoty 

a dob přepnutí na požadovanou 
hodnotu 3

Požadovaná hodnota 3 

(Set value 3) [bar]

Zap (On) [hod:min]

Vyp (Off) [hod:min]

**

**

**

0,0…4,0…

Senzor

00:00…23:59

00:00…23:59

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***

Trigger

Setpoint
1

Setpoint
2

Setpoint
3
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3.4  Externí požadovaná hodnota * Aktivace externí požadované hod-

noty a volba typu signálu (0 … 20 mA 
nebo 4 … 20 mA),

zobrazení externí požadované hod-

noty

UPOZORNĚNÍ:
Externí požadovaná hodnota je vzta-

žena na rozsah měření zvoleného 

senzoru.

Externí požadovaná 

hodnota zap/vyp 
(External set value 

on/off)

Typ signálu

**

**

zap (on) / vyp 

(off)

0..20 mA / 
4…20 mA

4  Hlavní menu * Vyvolání poruchových hlášení (Error 

Messages), nastavení parametrů 
(Parameter), nastavení hesla (Pass-

word), informací k zařízení (Info) a 

přihlášení/odhlášení

žádné

4.1    Přihlášení/odhlášení * Zadání hesla pro přihlášení – Uživa-
tel1 (User1), Uživatel2 (User2), Servis 

(Service), zobrazení stavu přihlášení, 

možnost odhlášení pomocí přísluš-
ného symbolu

 Odhlášení

Zadání hesla * 0000…FFFF

4.2

 

CCe

Poruchová hlášení * Zobrazení aktuálního poruchového 

hlášení (je-li hlášení více, cyklicky se 
střídají)

Lokální reset poruch, vyvolání 
seznamu poruchových hlášení a 

nastavení SMS

Reset

Seznam (List)

SMS

*

*

*

-

-

-

Reset poruchy čerpadla * Volba, zda se mají hlášení 

o poruchách čerpadla (po odstranění 

důvodu) automaticky resetovat či 
nikoliv (Quit pump alarm).

Nastavení doby prodlevy (delay) do 
první kontroly signálního vstupu 

poruchových hlášení po startu zaří-

zení.

Bez potvrzování 

(Without Acknowl.) / 

s potvrzováním 
(With Acknowl.)

Doba zpoždění [s]

**

***

bez/s

0 … 20 …120

4.2.1  Seznam poruchových hlášení * Zobrazení historie poruchových hlá-
šení (History – Error list) 

(35 paměťových míst) s uvedením 

data a hodiny 

Listování v historii poruchových hlá-

šení pomocí tlačítek 
 nahoru

 dolů

Prohlížení porucho-
vých hlášení

* -

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***

External 
setpoint

List
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4.3

 

Menu pro nastavení parametrů 

(strana 1 z 2)

* Vyvolání menu Zařízení (System), 

Provozní parametry (Operating para-
meters), Parametry regulátoru (Cont-

roller parameters) a Parametry 

čerpadel (Pump parameters)

žádné -

Menu pro nastavení parametrů 

(strana 2 z 2)

* Vyvolání menu Frekvenční měnič (FC) 

(ne u CC), Hodiny & datum (Time & 

Date), Nastavení displeje (Display) a 
Nastavení SMS (telemetrie) (Teleme-

try)

Menu Frekvenční měnič (FC) je vidi-

telné pouze u CC-FC a CCe

žádné -

4.3.1

 

CC-FC

Zařízení (System) * Zapnutí a vypnutí pohonů

Zapnutí a vypnutí frekvenčního 

měniče

 

  UPOZORNĚNÍ:
Na hlavní obrazovce se zobrazuje 

symbol pro provoz s vadným frek-

venčním měničem.

Pohony (Drives)

Frekvenční měnič (FC)

**

**

zap (on) / vyp 

(off)

zap (on) / vyp 

(off)

4.3.1

 

CCe
CC

Zařízení (System) * Zapnutí a vypnutí pohonů

Zapnutí a vypnutí frekvenčního 
měniče

Pohony (Drives) ** zap (on) / vyp 

(off)

4.3.2
 

Provozní parametry 
(Operating parameters)

* Vyvolání menu k nastavení provoz-
ních parametrů požadovaných hod-

not (Set values), mezních hodnot 

(Limit values), senzoru (Sensor) a 
logiky relé pro sběrná provozní hlá-

šení / sběrná poruchová hlášení 

(Logic SBM/SSM) 

žádné -

4.3.2.1

 

Požadované hodnoty (Set values) * Vyvoláním menu Požadované hod-

noty (Set values) přejdete do menu 

č. 3

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***

Parameters

System

System

Operating 
parameters

Setpoints
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4.3.2.2

 

Mezní hodnoty (Limit values) * Zadání přípustných mezních hodnot 

(Limit values) regulační veličiny. Pro 
tyto mezní hodnoty je možné zadat 

časové zpoždění do spuštění alarmu.

P-Max. [bar]

P-Min. [bar]

P-Hysteréze 

(P-Hysteresis) [bar]

t-Hysteréze 

(t-Hysteresis) [s]

**

**

**

**

0,0…10,0…

Senzor

0,0…senzor

0,0…10,0

0…5…60

4.3.2.3

 

Senzor (Sensor – settings) * Volba rozsahu měření senzoru

 [1; 2,5; 4; 6; 8; 10; 16; 25 nebo 

40 bar] a chování zařízení při chybě 
senzoru (vypnutí všech čerpadel, 

provoz všech čerpadel na max.

otáčky resp. provoz jednoho čerpadla 
na přednastavené otáčky (pouze CC-

FC und CCe)

(Viz menu 4.3.5.1, strana 2)

Rozsah měření 

(Sensor range) [bar]

Chování při chybě sen-

zoru (Sensor error):

**

**

16.0

Stop / 

Maximum / 

Variabilní 
(Variable)

4.3.2.4

 

Způsob fungování relé pro sběrné 

poruchové hlášení a sběrné pro-
vozní hlášení

* Volba způsobu fungování relé pro 

sběrné poruchové hlášení (SSM) 
(Operation SSM) a sběrné provozní 

hlášení (SBM)

 Provoz

 Připravenost

 (NC) Klesající čelo impulzu

 (NO) Stoupající čelo impulzu

SBM 

SSM

**

**

Provoz / 

Připravenost

NC / NO

4.3.3

 

Parametry regulátoru (Controller 

parameters) (strana 1 z 2)

* Vyvolání menu k nastavení parame-

trů regulátoru pro spínání čerpadla 

základního zatížení (Base load pump), 
spínání čerpadla špičkového zatížení 

(Peak load pump), regulátoru PID (PID 

Controller) a režimu pevných otáček 
(Regulator Operation)

žádné -

Parametry regulátoru (Controller 

parameters) (strana 2 z 2)

* Vyvolání menu k nastavení parame-

trů pro test nulového množství 

(Zeroflow test), funkci plnění potrubí 
(Tube filling function) a pro sací pro-

voz (Suction mode)

Test nulového množství je viditelný 
pouze u CC-FC a CCe

Sací provoz 

(Suction mode)

* ZAP / VYP

4.3.3.1
 

CC-FC

Čerpadlo základního zatížení 
(Base load pump)

* Zobrazení/nastavení zapínacího a 
vypínacího tlaku a doby zpoždění pro 

zapnutí a vypnutí čerpadla základ-

ního zatížení

(zadání všech hodnot v % 

1. požadované hodnoty regulační 
veličiny)

Pole Zastavení bez FM (Stop without 
FC) je viditelné pouze u CC-FC a CCe

Start [%]

Zastavení (Stop) [%]

Zastavení bez FM 

(Stop without FC) [%]

T-Vyp (T-Off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

100…110…125

1…10…60

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***

Limit values

Sensor

Logic 
SBM/SSM

Controller 
parameter

Base-load 
pump



Česky

22 WILO SE 11/2018

4.3.3.1

 

CCe

CC

Čerpadlo základního zatížení 

(Base load pump)

* Zobrazení/nastavení zapínacího a 

vypínacího tlaku a doby zpoždění pro 
zapnutí a vypnutí čerpadla základ-

ního zatížení

(zadání všech hodnot v % 

1. požadované hodnoty regulační 

veličiny)

Start [%]

Zastavení (Stop) [%]

T-Vyp (T-Off) [s]

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…10…60

4.3.3.2
 

CC

CC-FC

Čerpadlo špičkového zatížení 
(Peak load pump), obecně

* Zobrazení/nastavení zapínacího a 
vypínacího tlaku a doby zpoždění pro 

zapnutí a vypnutí čerpadel špičko-

vého zatížení (zadání všech hodnot 
v % 1. požadované hodnoty regu-

lační veličiny)

Možnost volby:

stejný vypínací tlak pro všechna čer-

padla špičkového zatížení
vypínací tlak specifický pro každé 

čerpadlo špičkového zatížení

Start [%]

Zastavení (Stop) [%]

T-Zap (T-On) [s]

T-Vyp (T-Off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…3…60

1…3…60

4.3.3.2

CC
CC-FC

Čerpadlo špičkového zatížení 

(Peak load pump), specificky

* Zobrazení/nastavení specifických 

vypínacích tlaků pro čerpadla špičko-

vého zatížení (zadání v % 1. požado-
vané hodnoty regulační veličiny)

Zastavení 1 … 5 

(Stop 1 … 5) [%]

** závisí na sys-

tému

4.3.3.2

CCe

Čerpadlo špičkového zatížení 
(Peak load pump), obecně

* Zobrazení/nastavení zapínacího a 
vypínacího tlaku a doby zpoždění pro 

zapnutí a vypnutí čerpadel špičko-

vého zatížení (zadání všech hodnot 
v % 1. požadované hodnoty regu-

lační veličiny)

Start [%]

Zastavení (Stop) [%]

T-Zap (T-On) [s]

T-Vyp (T-Off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

0,1…3…60

0,1…0,5…60

4.3.3.3

 

Regulátor PID (PID Controller) * Nastavení proporcionální hodnoty, 

integrační časové konstanty, deri-
vační časové konstanty

KP:

TI [s]

TD [s]

Auto PID

**

**

**

*

0,0…25,0…999,9

0,0…5,0…999,9

0,0…1,0…999,9

4.3.3.4
 

CCe

CC-FC

Režim pevných otáček 
(Regulator operation)

* Nastavení pro provoz čerpadel přes 
externí analogovou hodnotu. Lze 

zvolit rozsah nastavení analogového 

signálu a provoz s jedním čerpadlem 
nebo všemi čerpadly (pouze CCe)

Režim pevných otáček 
(Regulator operation) 

Typ signálu

Provoz s jedním/více 
čerpadly

**

**

**

zap (on) / vyp 
(off)

0..20 mA / 
4…20 mA

J/V

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***

Base-load 
pump

Peak-load 
pump

PID controller

Manual 
control 
mode
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4.3.3.5

 

CCe

CC-FC

Test nulového množství 

(Zeroflow test)

* Parametry pro test nulového množ-

ství (Parameter Zeroflow test) 
k vypnutí čerpadla základního zatí-

žení

Doba zpoždění [min]

Požadované zvýšení 

tlaku [bar]

Šířka pásma [bar]

Doba trvání [s]

**

**

**

**

1…3

0,1…0,3…1,0

0,1…0,2…0,5

1…180

4.3.3.6

 

Funkce plnění potrubí 

(Tube filling function)

* Aktivace funkce plnění potrubí pro 

kontrolované plnění potrubí při uvá-

dění zařízení do provozu a jeho opě-
tovném rozběhu

Funkce plnění potrubí 

(Tube filling function) 

Doba trvání [s]

Úroveň pro zapnutí [%]

**

**

**

zap (on) / vyp 

(off)

0...10…60

0,0…50,0…99,9

4.3.4

 

Parametry čerpadel 

(Pump parameters)

* Vyvolání menu k nastavení počtu 

čerpadel (Number of pumps), para-
metrů výměny čerpadel (Pump 

change) resp. zkušebního chodu 

(Pump test) a provozního režimu 
(Pump mode) čerpadel (pouze CCe)

žádné -

4.3.4.1

 

Počet čerpadel 

(Number of pumps)

* Nastavení počtu čerpadel zařízení 

(1...6) a stanovení provozu se zálož-

ním čerpadlem/bez záložního čerpa-
dla

Počet čerpadel 

(Number of pumps)

Záložní čerpadlo 

(Spare pump)

**

**

1...3…6

s / bez

4.3.4.2

 

Výměna čerpadel (Pump change) * Stanovení typu výměny čerpadel 

(podle provozních hodin, při zapína-

cím impulzu, cyklicky) a dob výměny. 
Existuje také možnost napevno sta-

novit čerpadlo základního zatížení. 

K tomu je třeba zadat č. tohoto čer-
padla. 

Také je možné zvolit zapnutí souběž-

ného čerpadla při cyklické výměně 
čerpadel.

Provozní hodiny 

(Oper. hours) [h]

Cyklus výměny 

(Exch. cycle) [min]

Číslo napevno nastave-

ného čerpadla 

(Preselection)

Souběžné čerpadlo

**

**

**

**

1…24…99

1…360…1440

0…6

ano (yes)/ne 

(no)

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***

Zero-flow test

Pipe fill 
function

Pump 
parameters

Number of 
pumps

Pump cycling
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4.3.4.3

 

Zkušební chod čerpadel 

(Pump test / Pump kick)   

* Nastavení intervalu pro zkušební 

chod čerpadel a doby zapnutí při 
zkušebním chodu čerpadel. Volba, 

zda má zkušební chod proběhnout 

i při externím vypnutí (EXT. OFF).

Možnost provedení testu čerpadel:

Stisknutím tlačítka „Test“ se spustí 
jedno čerpadlo na výše nastavenou 

dobu zapnutí (tato funkce je aktivní 

pouze tehdy, když jsou pohony 
nastaveny na „vyp“ (off) – 

menu 4.3.1). 

Každým novým stisknutím tlačítka se 
spustí po řadě další čerpadlo.

V provedení CC-FC a CCe je možné 
nastavit otáčky čerpadla během zku-

šebního chodu.

Lze zadat interval, ve kterém se zku-
šební chod čerpadel nemá provádět.

Interval pro zkušební 

chod [h]

Doba zapnutí [s]

Při externím VYP 

(with external OFF)

Zkušební chod 

(Test run)

Otáčky pro zkušební 

chod (Kick RPM)

Vyp (Off) [hod:min]

Zap (On) [hod:min]

**

**

**

*

**

**

**

0 / 6…99

1…10…30

ano (yes) / ne 

(no)

-

0.0..50.0..100.

0

00:00..23:59

00:00..23:59

4.3.4.4
 

CCe

Provozní režim čerpadel 
(Pump operation mode)

* Nastavení provozního režimu: 
Kaskáda, nebo Vario

Režim 
(Pump operation mode)

** Kaskáda / Vario

4.3.5

 

CC-FC

Frekvenční měnič (FC) * Vyvolání menu k nastavení parame-

trů frekvenčního měniče 
(FC parameters) a k zobrazení 

jeho stavu (FC status)

žádné -

4.3.5
 

CCe

Frekvenční měnič (FC) * Vyvolání menu k nastavení parame-
trů frekvenčního měniče 

(FC parameters)

žádné -

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***

Pump test run

Pump mode

FC

FC
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4.3.5.1

 

CC-FC

Parametry FM (FC parameters) 

(strana 1 z 2)

* Nastavení maximálního a minimál-

ního výstupního kmitočtu 
(Frequency) a dob běhu rampy 

(Ramp) pro frekvenční měnič. 

Stanovení typu frekvenčního měniče 
(za tím účelem je třeba vypnout 

pohony)

fmax [Hz]

fmin [Hz]

trampa+ [s]

trampa-  [s]

Typ FM

**
**

**
**

*

25…50…60

20…35…50

1…5…60

1…5…60

FC202 / 

VLT2800 / 
VLT6000

Parametry FM (FC parameters) 

(strana 2 z 2)

* Nastavení kmitočtů frekvenčního 

měniče pro zamezení velkým, náhlým 
změnám regulačních veličin při 

zapnutí, resp. vypnutí špičkového 

režimu (FC - peak filter)

Nastavení kmitočtu frekvenčního 

měniče, s kterým má regulované čer-
padlo běžet při výpadku senzoru 

(At sensor error)

ffiltršpiček+ 

(FC - peak filter +) [Hz]
ffiltršpiček- 

(FC - peak filter -) [Hz]

fchybasenzoru 

(At sensor error) [Hz]

**

**

**

20,5…50…60

20,5…35…60

20,5…40…60

4.3.5.1
 

CCe

Parametry FM (FC parameters) 
(strana 1 z 2)

* Nastavení maximálního a minimál-
ního výstupního kmitočtu 

(Frequency) a dob běhu rampy 

(Ramp) pro frekvenční měnič. Stano-
vení typu frekvenčního měniče (za 

tím účelem je třeba vypnout pohony)

Umax [V]
Umin [V]

trampa+ [s]
trampa-  [s]

**
**

**
**

0…2…4
8.0…10.0

0,0…60
0,0…60

Parametry FM (FC parameters) 
(strana 2 z 2)

* Nastavení rozsahu napětí pro analo-
gové výstupy k elektronicky regulo-

vaným čerpadlům

Nastavení kmitočtu frekvenčního 

měniče, s kterým má regulované 

čerpadlo běžet při výpadku senzoru 
(At sensor error)

fchybasenzoru 
(At sensor error) [Hz]

** 0,0…80.0…100.0

4.3.5.2

 

CC-FC

Stav FM (FC status) (strana 1 z 2) * Zobrazení stavových hlášení 

k sběrnicovému spojení a 

k frekvenčnímu měniči (Status 
frequency converter)

žádné -

Stav FM (FC status) (strana 2 z 2) * Zobrazení výstražných hlášení 

frekvenčního měniče
(napětí, proud, teplota)

žádné -

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***

FC 
parameters

FC 
parameters

FC status
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4.3.6 Hodiny & datum (Time & Date) * Nastavení hodin reálného času (čas, 

datum) a dne v týdnu 
(1 = pondělí; 2 = úterý... 0 = neděle)

Hodiny (Time) 

[hh:mm:ss]

Datum (Date) 

[dd.mm.rr]

Den v týdnu (Weekday)

*

*

*

00:00:00

…23:59:59

-

0 … 6

4.3.7 Nastavení displeje (Display) * Nastavení houkačky (Hooter) (při 

poruchových hlášeních). Vyvolání 

podmenu k nastavení displeje (jas a 
kontrast – toto jsou systémové 

obrazovky – zobrazení není důležité) 

(GT12 Settings), k uložení/načtení 
sad parametrů (Backup Restore) a 

k nastavení jazyka (Language)

Houkačka (Hooter) ** aktivní 

(active) / 

neaktivní (ina-
ctive)

4.3.7.1 Uložení/načtení (Backup/Restore) ** Možnost uložení (Backup) resp. 

načtení (Restore) sad parametrů SPS 

do / z paměti displeje.

Uložení (Backup)

Načtení (Restore)

**

*

-

-

4.3.7.2 Jazyk (Language) * Nastavení aktivního jazyka pro texty 

na displeji

Jazyk (Language) * Anglicky (GB)

4.3.7.3 Parametry pro volbu jazyka * Nastavení doby, po kterou se po 

spuštění zařízení zobrazuje dialog pro 

volbu jazyka

Doba zobrazení [s] ** 0…10…30

4.3.8.1    Nastavení SMS (Telemetry) 

(strana 1 z 5)

* Zobrazení stavu hlásiče SMS (SMS 

alarm unit), připravenosti k přijetí, 

stavu odeslání SMS, příjemce SMS 
(SMS call No.), stavu potvrzení (Ack-

nowledgement)

 :

 Lokální reset poruchových hlášení

Reset ** -

Nastavení SMS (Telemetry) 

(strana 2 z 5)

* Stanovení priority (0...4) pro 4 možná 

čísla účastníka (Announcing priority)

Stanovení povinnosti potvrzování 

(With Acknowl.)

Priorita – číslo 

účastníka 1 

(SMS call No. 1)

Priorita – číslo 

účastníka 2 
(SMS call No. 2)

Priorita – číslo 

účastníka 3 
(SMS call No. 3)

Priorita – číslo 
účastníka 4 

(SMS call No. 4)

**

**

**

**

0…1…4

0…4

0…4

0…4

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***

Time and date

Display

Backup
Restore

Language

Telemetry
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Nastavení SMS (Telemetry) 

(strana 3 z 5)

* Nastavení doby pro zopakování ode-

slání a maximálního počtu SMS na 
jednu událost a jedno číslo účastníka

UPOZORNĚNÍ:
Tato strana se zobrazuje jen tehdy, 

když je na straně 2 nastaveno 

„S potvrzováním“ (With Acknowl.).

Doba pro zopakování 

odeslání (Repetit. of 
sending) [min]

Max. počet SMS 
(Max. Number of SMS)

**

**

1…15…999

1…2…10

Nastavení SMS (Telemetry) 

(strana 4 z 5)

* Zadání názvu stanice pro telemetrii a 

zadání PIN SIM karty

Název stanice 

(Station name) 
[text, 16 znaků]

PIN

**

**

„Hlásič SMS 

Wilo“

0000…
…SIM-

PIN…9999

Nastavení SMS (Telemetry) 
(strana 5 z 5)

* Zadání 4 možných čísel účastníků 
(č. účastníka 1 - 4) a čísla SMS centra 

poskytovatele služeb (č. účastníka 5); 

Listování v seznamu účastníků:

 nahoru

 dolů

Číslo účastníka 
(User number) 1 - 5

[numerické, 16 znaků]

** Specifické pro 
zařízení

4.4 Menu pro zadání hesla (Password) * Vyvolání podmenu k nastavení 

hesel 1 a 2

žádné -

4.4.1 Heslo – uživatel 1 
(Password User 1)

** Zadání hesla pro uživatele 1 (User 1) Heslo – uživatel 1 
(Password User 1)

* 0000…1111
…FFFF

4.4.2 Heslo – uživatel 2 
(Password User 2)

* Zadání hesla pro uživatele 2 (User 2) Heslo – uživatel 2 
(Password User 2)

* 0000…2222
…FFFF

4.5 Informace ke spínacímu přístroji * Zobrazení označení spínacího pří-
stroje

Vyvolání dat spínacího přístroje 

(Switch box data), verzí softwaru 
(Software versions) a obrazovky pro 

přihlášení/odhlášení

žádné -

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***

Password

Password
User 1

Password
User 2

Info
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Uživatelské úrovně

Obsluha a parametrizace spínacího přístroje je 

chráněna třístupňovým bezpečnostním systé-

mem. Po zadání odpovídajícího hesla (menu 4.1 

resp. 4.5.2) se zařízení odemkne na příslušné uži-

vatelské úrovni (zobrazení pomocí indikátorů 

vedle označení úrovní). Stisknutím tlačítka pro 

přihlášení uživatel vstoupí do systému.

Uživatel 1 (User 1):

Na této úrovni (typicky: lokální uživatel, např. 

správce domu) je odemknuto zobrazení téměř 

všech položek menu. Zadávání parametrů je ome-

zeno. 

Heslo (4 místa; numerické) pro tuto uživatelskou 

úroveň lze zadat v menu 4.4.1 (nastavení z výroby: 

1111).

Uživatel 2 (User 2):

Na této úrovni (typicky: provozovatel) je ode-

mknuto zobrazení všech položek menu s výjimkou 

simulačního režimu. Zadávání parametrů je možné 

téměř neomezeně. 

Heslo (4 místa; numerické) pro tuto uživatelskou 

úroveň lze zadat v menu 4.4.2 (nastavení z výroby: 

2222).

Uživatelská úroveň Servis (Service) je vyhrazena 

pro zákaznický servis WILO.

Výběr jazyka displeje

Po zapnutí regulačního přístroje je možné zvolit 

jazyk, ve kterém se mají zobrazovat texty na dis-

pleji. Toto dialogové okno se zobrazuje na displeji 

po dobu nastavitelnou v menu 4.3.7.3.

Dále je kdykoliv možné provést výběr jazyka přes 

menu 4.3.7.2.

4.5.1 Data spínacího přístroje 

(strana 1 z 2)

* Zadání/zobrazení identifikačního 

čísla (ID-No.), čísla liniového sché-
matu rozvaděče (Circ. diagr.) a roku 

výroby spínacího přístroje 

(Constr. year)
Zobrazení provozních hodin spína-

cího přístroje (Oper. hours)

ID č. (ID-No.) [text, 

10místné]

Č. liniového schématu 

rozvaděče (Circ. diagr.) 
[text, 10místné]

Rok výroby (Constr. 
year) [měsíc / rok ]

Provozní hodiny 
(Oper. hours)

***

***

***

***

Specifické pro 

zařízení

Data spínacího přístroje 
(strana 2 z 2)

* Zobrazení verzí softwaru – programu 
SPS a programu dotykového displeje 

(Software versions)

žádné -

4.5.2 Přihlášení/odhlášení * Vyvoláním menu Heslo (Password) 
přejdete do menu č. 4.1

Číslo menu Displej Popis Nastavované 
parametry/funkce

Nastavení 
z výroby

viditelný pro nastavitelné

uživatele 1 a výše: * uživatelem 1 a výše: *

Vyvolání: uživatele 2 a výše: ** uživatelem 2 a výše: **

 servis: *** servisem: ***
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7 Instalace a elektrické připojení

Instalaci a elektrické připojení smí provádět pouze 

odborní pracovníci, a to dle místních předpisů!

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu!

Je nutné dodržovat předpisy o ochraně a bezpeč-

nosti při práci.

Varování! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Musí být vyloučeno nebezpečí úrazů elektrickým 

proudem.

Dodržujte místní a obecné předpisy [např. normy 

ČSN, vyhlášky] a předpisy dodavatelů elektrické 

energie.

7.1 Instalace

• Instalace na stěnu, WM (wall mounted): U zařízení 

na zvyšování tlaku jsou spínací přístroje WM 

namontovány na kompaktní zařízení. Přejete-li si 

upevnění nástěnného přístroje odděleně od kom-

paktního zařízení, použijte k tomu 4 vruty 

o Ø 8 mm. Při tom je třeba vhodnými opatřeními 

zajistit způsob ochrany.

• Stojící přístroj, BM (base mounted): Stojící přístroj 

se ustaví na rovnou plochu (s dostatečnou nos-

ností). Standardní provedení zahrnuje montážní 

podstavec o výšce 100 mm pro zavedení kabelů. 

Jiné podstavce k dodání na vyžádání.

7.2 Elektrické připojení

VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým prou-

dem!

Elektrické připojení musí provést elektrikář schvá-

lený místním energetickým závodem, a to podle 

platných místních předpisů [např. předpisů VDE].

Síťová přípojka

Varování! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

I při vypnutém hlavním vypínači je na straně napá-

jení životu nebezpečné napětí.

• Konfigurace sítě, druh proudu a napětí síťové pří-

pojky musejí odpovídat údajům na typovém štítku 

regulačního přístroje.

• Požadavky na síť:

UPOZORNĚNÍ:

Podle EN / IEC 61000-3-11 (viz následující 

tabulka) jsou spínací přístroj a čerpadlo o výkonu ... 

kW (sloupec 1) určeny pro provoz v rozvodné síti 

se systémovou impedancí Zmax na domovní pří-

pojce s max. ... Ohm (sloupec 2) při maximálním 

počtu ... sepnutí (sloupec 3).

Je-li impedance sítě a počet sepnutí za hodinu 

vyšší než hodnoty uvedené v tabulce, může spí-

nací přístroj s čerpadlem kvůli nepříznivým pod-

mínkám sítě způsobovat přechodný pokles napětí 

a rušivé kolísání napětí (blikání).

Z toho důvodu může být nutné učinit příslušná 

opatření, než bude možno spínací přístroj s čerpa-

dlem na této přípojce řádně provozovat. Odpoví-

dající informace obdržíte u místního 

energetického závodu a u výrobce.
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UPOZORNĚNÍ:

Maximální počet sepnutí za hodinu podle výkonu, 

uvedený v tabulce, je určen motorem čerpadla a 

nesmí být překročen (přizpůsobte tomu paramet-

rizaci regulátoru; viz např. doby doběhu).

• Jištění na straně sítě podle údajů ve schématu 

zapojení.  

• Prostrčte konce žil síťového kabelu kabelovými 

šroubeními a kabelovými průchodkami a zapojte je 

podle označení na svorkovnicích.

• Čtyřžilový kabel (L1, L2, L3, PE) zajistí zákazník. 

Připojí se k hlavnímu vypínači (obr. 1a-e, poz. 1) 

resp. u zařízení s vyšším výkonem ke svorkovnicím 

podle schématu zapojení, PE na zemnicí lištu.

Výkon [kW]

(sloupec 1)

Systémová impedance [Ω]

(sloupec 2)

Počet sepnutí za hodinu

(sloupec 3)

3~400 V 2,2 0,257 12

dvoupólový 2,2 0,212 18

přímý rozběh 2,2 0,186 24

2,2 0,167 30

3,0 0,204 6

3,0 0,148 12

3,0 0,122 18

3,0 0,107 24

4,0 0,130 6

4,0 0,094 12

4,0 0,077 18

5,5 0,115 6

5,5 0,083 12

5,5 0,069 18

7,5 0,059 6

7,5 0,042 12

9,0 – 11,0 0,037 6

9,0 – 11,0 0,027 12

15,0 0,024 6

15,0 0,017 12

3~400 V 5,5 0,252 18

dvoupólový 5,5 0,220 24

rozběh hv.-trojúh. 5,5 0,198 30

7,5 0,217 6

7,5 0,157 12

7,5 0,130 18

7,5 0,113 24

9,0 – 11,0 0,136 6

9,0 – 11,0 0,098 12

9,0 – 11,0 0,081 18

9,0 – 11,0 0,071 24

15,0 0,087 6

15,0 0,063 12

15,0 0,052 18

15,0 0,045 24

18,5 0,059 6

18,5 0,043 12

18,5 0,035 18

22,0 0,046 6

22,0 0,033 12

22,0 0,027 18

30,0 0,027 6

30,0 0,020 12

30,0 0,016 18

37,0 0,018 6

37,0 0,013 12

45,0 0,014 6

45,0 0,010 12
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Síťové přípojky čerpadel

POZOR! Nebezpečí poškození výrobku!

Dodržujte pokyny uvedené v návodu k montáži a 

obsluze čerpadel!

Výkonová přípojka

Čerpadla se připojí na svorkovnice podle liniového 

schématu rozvaděče, ochranný vodič (PE) se při-

pojí na zemnicí lištu. Použijte stíněné motorové 

kabely.

Uložení stínění kabelů do kabelových šroubení 

s ochranou EMC

(CC ... WM)

(1)   nebo    

(2)   

(3)   

Uložení stínění kabelů na stínicí svorky

(CC ... BM)

UPOZORNĚNÍ:

Délka řezu (krok ’3’)

se musí přesně přizpůsobit šířce použité

svorky!

  

   

 

UPOZORNĚNÍ

Při prodlužování připojovacích kabelů čerpadel 

nad délku dodanou z výroby musíte dbát upozor-

nění ohledně elektromagnetické kompatibility 

v příručce k obsluze frekvenčního měniče (pouze 

provedení CC-FC).

Připojení tepelné ochrany/signalizace poruchy 

čerpadla

Ochranné kontakty vinutí (WSK) resp. kontakty 

signalizace poruchy čerpadel (provedení CCe) lze 

připojit na svorky podle liniového schématu roz-

vaděče.

POZOR! Nebezpečí poškození výrobku!

Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí!

(1)

(2)

(3)

(4)
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Připojení řídicího signálu čerpadla (pouze prove-

dení CCe)

Analogové řídicí signály čerpadel (0 - 10 V) lze při-

pojit na svorky podle liniového schématu rozvad-

ěče. Používejte stíněná vedení.

POZOR! Nebezpečí poškození výrobku!

Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí!

Čidla (senzory)

V souladu s návodem k montáži a obsluze připojte 

senzor řádně na svorky podle liniového schématu 

rozvaděče.

Použijte stíněný kabel, uložte stínění ve skříňovém 

rozvaděči jen z jedné strany.

POZOR! Nebezpečí poškození výrobku!

Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí!

Analogový vstup, dálková regulace požadované 

hodnoty / dálková regulace otáček

Pomocí příslušných svorek podle liniového sché-

matu rozvaděče lze realizovat dálkovou regulaci 

požadované hodnoty resp. v provozním „režimu 

pevných otáček“ dálkovou regulaci otáček přes 

analogový signál (0/4...20 mA resp. 0/2...10 V). 

Použijte stíněný kabel, uložte stínění ve skříňovém 

rozvaděči jen z jedné strany.

Přepínání požadované hodnoty

Pomocí příslušných svorek podle liniového sché-

matu rozvaděče lze vynutit přepnutí požadované 

hodnoty 1 na požadovanou hodnotu 2 resp. 3 přes 

beznapěťový kontakt (zapínací kontakt).

x: kontakt sepnutý: 0: kontakt rozepnutý

POZOR! Nebezpečí poškození výrobku!

Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí!

Externí zapínání/vypínání

Pomocí příslušných svorek podle liniového sché-

matu rozvaděče lze po odstranění propojovacího 

můstku (předmontován z výroby) připojit dálkové 

zapínání/vypínání přes beznapěťový kontakt (roz-

pínací kontakt).

POZOR! Nebezpečí poškození výrobku!

Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí!

Ochrana proti nedostatku vody

Pomocí příslušných svorek (podle liniového sché-

matu rozvaděče) lze po odstranění propojovacího 

můstku (předmontován z výroby) připojit funkci 

ochrany proti nedostatku vody přes beznapěťový 

kontakt (rozpínací kontakt).

POZOR! Nebezpečí poškození výrobku!

Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí!

Souhrnná provozní/souhrnná poruchová hlášení 

(SBM/SSM)

Pomocí příslušných svorek podle schématu zapo-

jení jsou k dispozici beznapěťové kontakty (přepí-

nací kontakty) pro externí hlášení.

Beznapěťové kontakty, max. zatížení kontaktu 

250 V ~ / 2 A

NEBEZPEČÍ! Ohrožení života při úrazu elektrickým 

proudem!

I při vypnutém hlavním vypínači může být na 

těchto svorkách životu nebezpečné napětí.

Indikace skutečné hodnoty tlaku

Pomocí příslušných svorek podle schématu zapo-

jení je k dispozici signál 0...10 V pro možnost 

externího měření/indikace aktuální skutečné hod-

noty regulované veličiny. Hodnoty 0...10 V při tom 

odpovídají signálu tlakového senzoru od 0 po 

koncovou hodnotu tlakového senzoru, např.

POZOR! Nebezpečí poškození výrobku!

Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí!

Logické schéma

Kontakt Funkce

Požadovaná 
hodnota 2

Požadovaná 
hodnota 3

o o Požadovaná hodnota 1 
aktivní

x o Požadovaná hodnota 2 
aktivní

o x Požadovaná hodnota 3 
aktivní

x x Požadovaná hodnota 3 
aktivní

Externí zapínání/vypínání

Kontakt sepnutý: automatika ZAP.

Kontakt rozepnutý: automatika VYP., 
hlášení formou symbolu na 
displeji

Zatížení kontaktů: 24 V DC / 10 mA

Ochrana proti nedostatku vody

Kontakt sepnutý: žádný nedostatek vody

Kontakt rozepnutý: nedostatek vody

Zatížení kontaktů: 24 V DC / 10 mA

Senzor Rozsah indikovaného 

tlaku

Napětí/tlak

16 bar 0 ... 16 bar 1 V = 1,6 bar



Česky

Návod k montáži a obsluze Wilo-Control CC-Booster 33

Indikace skutečné hodnoty kmitočtu

U spínacích přístrojů s frekvenčním měničem 

(provedení CC-FC a CCe) je přes příslušné svorky 

podle liniového schématu rozvaděče k dispozici 

signál 0...10 V pro možnost externího měření/ 

zobrazení aktuální skutečné hodnoty kmitočtu 

čerpadla základního zatížení. 

Přitom odpovídá 0...10 V frekvenčnímu rozsahu 

0...fmax.

POZOR! Nebezpečí poškození výrobku!

Nepřipojujte na svorky žádné cizí napětí!

UPOZORNĚNÍ

Údaje k instalaci a elektrickému připojení volitel-

ných vstupů/výstupů jsou uvedeny v návodech 

k montáži a obsluze těchto modulů.

8 Uvedení do provozu
VAROVÁNÍ! Smrtelné nebezpečí! 

Uvedení do provozu pouze kvalifikovanými 

odbornými pracovníky! 

V případě neodborného uvedení do provozu hrozí 

nebezpečí usmrcení. Nechte přístroj uvést do pro-

vozu pouze kvalifikovanými odbornými pracov-

níky!

NEBEZPEČÍ! Smrtelné nebezpečí!

Při práci na otevřeném spínacím přístroji hrozí 

nebezpečí úrazu el. proudem následkem dotyku 

se součástmi pod napětím. 

Práce smějí vykonávat pouze odborní pracovníci!

Doporučujeme nechat uvedení spínacího přístroje 

do provozu provádět zákaznickým servisem firmy 

WILO.

Před prvním zapnutím je nutné zkontrolovat 

správné provedení zapojení ze strany stavby, 

zejména uzemnění.

 
Před uvedením do provozu dotáhněte všechny 

připojovací svorky!

UPOZORNĚNÍ:

Navíc k činnostem popsaným v tomto návodu 

k montáži a obsluze je třeba učinit opatření pro 

uvedení do provozu podle návodu k montáži a 

obsluze celého zařízení (zařízení na zvyšování 

tlaku).

8.1 Nastavení z výroby

Regulační systém je přednastavený z výroby.

Nastavení z výroby mohou znovu obnovit pracov-

níci zákaznického servisu WILO.

8.2 Kontrola směru otáčení motoru

Krátkodobým zapnutím každého čerpadla 

v režimu »Manuální režim« (menu 1.1) zkontro-

lujte, zda směr otáčení čerpadla při provozu na síť 

souhlasí se šipkou na skříni čerpadla. 

U mokroběžných čerpadel je pomocí kontrolky 

LED ve svorkovnici indikován nesprávný resp. 

správný směr otáčení (viz návod k montáži 

a obsluze čerpadla).

V případě nesprávného směru otáčení všech čer-

padel při provozu na síť prohoďte 2 libovolné fáze 

hlavního síťového vedení.

Spínací přístroje bez frekvenčního měniče 

(provedení CC):

• V případě nesprávného směru otáčení pouze jed-

noho čerpadla při provozu na síť prohoďte 

u motorů P2 ≤ 4 kW (přímý rozběh) 2 libovolné 

fáze ve svorkovnici motoru.

• V případě nesprávného směru otáčení pouze jed-

noho čerpadla při provozu na síť prohoďte 

u motorů P2 ≥ 5,5 kW (rozběh hvězda-trojúhelník) 

4 přípojky ve svorkovnici motoru. Konkrétně je 

nutno prohodit začátek a konec vinutí dvou fází 

(např. V1 za V2 a W1 za W2).

Spínací přístroje s frekvenčním měničem 

(provedení CC-FC):

• Provoz na síť: V menu 1.1 nastavte každé čerpadlo 

jednotlivě na »Manuální režim«. Potom postu-

pujte jako u spínacích přístrojů bez frekvenčního 

měniče.

• Provoz s frekvenčním měničem: V automatickém 

provozním režimu s frekvenčním měničem 

nastavte v menu 1.1 každé čerpadlo jednotlivě na 

volbu »Automatika«. Potom krátkým zapnutím 

jednotlivých čerpadel zkontrolujte směr otáčení 

při provozu s frekvenčním měničem. V případě 

nesprávného směru otáčení všech čerpadel pro-

hoďte 2 libovolné fáze na výstupu frekvenčního 

měniče.

8.3 Nastavení ochrany motoru

• WSK / PTC: U tepelné ochrany není nutné žádné 

nastavení.

• Přetížení: viz oddíl 6.2.2

8.4 Signální čidla a volitelné moduly

U signálních čidel a volitelných přídavných modulů 

je nutno dbát návodů k jejich montáži a obsluze.
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9 Údržba
Údržbu a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný 

odborný personál!

NEBEZPEČÍ! Smrtelné nebezpečí!

Při pracích na elektrických zařízeních hrozí nebez-

pečí usmrcení elektrickým proudem.

• Při všech údržbářských pracích a opravách se musí 

spínací přístroj odpojit od napětí a zajistit proti 

neoprávněnému opětovnému zapnutí.

• Poškození připojovacího kabelu smí zásadně 

odstranit pouze kvalifikovaný elektrikář.

• Skříň rozvaděče se musí udržovat čistá.

• V případě znečištění skříň rozvaděče i ventilátor 

vyčistěte. Filtrační rohože ve ventilátorech se 

musejí kontrolovat, čistit a popř. vyměnit.

• Od výkonu motoru 5,5 kW občas zkontrolujte 

opálení kontaktů stykačů a při zjištění silnějšího 

opalu je vyměňte.

• Stav nabití vyrovnávací baterie pro hodiny reál-

ného času je zařízením monitorován a příp. hlášen. 

Kromě toho se doporučuje cyklus výměny 

12 měsíců. Za tím účelem je třeba baterii 

v jednotce CPU vyměnit podle níže uvedeného 

obrázku.

10 Poruchy, příčiny a odstraňování
Odstraňování poruch svěřte pouze kvalifikova-

nému odbornému personálu! Dodržujte bezpeč-

nostní pokyny uvedené v kapitole 2!

10.1 Indikace poruchy a její potvrzování

Když dojde k poruše, změní se podsvícení pozadí 

dotykového displeje na ČERVENÉ, aktivuje se 

sběrné poruchové hlášení a porucha se zobrazí 

v menu 4.2 s číslem chybového kódu a textem 

alarmu. 

U systémů s dálkovou diagnostikou se zasílá hlá-

šení určenému/ým příjemci/ům.

Poruchu lze potvrdit v menu 4.2 tlačítkem 

»RESET« nebo přes dálkovou diagnostiku.

Je-li příčina poruchy odstraněna před potvrzením, 

změní se barva pozadí dotykového displeje na 

ZELENOU. Pokud porucha ještě existuje, změní se 

barva pozadí na ORANŽOVOU.

Porouchané čerpadlo je na hlavní obrazovce ozna-

čeno blikajícím symbolem čerpadla.

10.2 Paměť historie poruch

Pro spínací přístroj je vytvořena paměť historie, 

která funguje na principu FIFO (First IN First OUT 

= první dovnitř, první ven). Každá porucha je při 

ukládání opatřena časovým razítkem (datem/ 

hodinou). Paměť je dimenzována na 35 poruch.

Seznam alarmů (menu 4.2.1) lze vyvolat 

z menu 4.2.



Česky

Návod k montáži a obsluze Wilo-Control CC-Booster 35

V seznamu je možné jednotlivá hlášení vyvolat 

pomocí tlačítek »+« a »-«. Následující tabulka 

obsahuje seznam všech poruchových hlášení:

Nelze-li provozní poruchu odstranit, obraťte 

se prosím na nejbližší pobočku zákaznického ser-

visu Wilo nebo na zastoupení firmy.

Kód Text alarmu Příčiny Náprava

E040 Porouchaný 
senzor

Vadný tlakový senzor Vyměňte senzor

Chybí elektrické spojení se senzorem Opravte elektrické spojení

E060 Výstupní tlak 
Max

Výstupní tlak zařízení stoupl (např. kvůli 
poruše regulátoru) nad hodnotu nastavenou 
v menu 4.3.2.2

Zkontrolujte funkci regulátoru

Zkontrolujte instalaci

E061 Výstupní tlak 
Min

Výstupní tlak zařízení klesl (např. kvůli 
prasknutí potrubí) pod hodnotu nastavenou 
v menu 4.3.2.2

Zkontrolujte, zda nastavená hodnota 
odpovídá místním zvláštnostem

Zkontrolujte a popř. opravte potrubí

E062 Nedostatek 
vody

Spustila ochrana proti nedostatku vody Zkontrolujte přítok/přednádrž; čerpadla 
se znovu rozběhnou automaticky

E080.1 – 
E080.6

Čerpadlo 1...6 
alarm

Nadměrná teplota vinutí (WSK/PTC) Vyčistěte chladicí lamely; motory jsou 
dimenzovány na okolní teplotu +40 °C 
(viz též návod k montáži a obsluze čer-
padla)

Spustila ochrana motoru (nadproud resp. 
zkrat v napájecím vedení)

Zkontrolujte čerpadlo (podle návodu k 
montáži a obsluze čerpadla) a napájecí 
vedení

Bylo aktivováno sběrné poruchové hlášení 
frekvenčního měniče čerpadla (pouze pro-
vedení CCe)

Zkontrolujte čerpadlo (podle návodu 
k montáži a obsluze čerpadla) a napájecí 
vedení

E082 Chyba FM Frekvenční měnič nahlásil chybu Přečtěte chybu v menu 4.3.5.2 resp. na 
frekvenčním měniči a postupujte podle 
návodu k obsluze frekvenčního měniče

Vada na elektrickém spojení Zkontrolujte spojení s frekvenčním 
měničem a příp. spojení opravte

Spustila ochrana motoru frekvenčního 
měniče (např. zkrat síťového přívodu FM; 
přetížení připojeného čerpadla)

Zkontrolujte a popř. opravte síťový pří-
vod; zkontrolujte čerpadlo (podle 
návodu k montáži a obsluze čerpadla)

E100 Chyba baterie Nabití baterie pokleslo na minimální úroveň; 
další ukládání hodin reálného času do paměti 
není zaručeno

Vyměňte baterii (viz oddíl 9)
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Dortmund, 

_ Basse tension 2014/35/UE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

EN 61000-6-3+A1:2011

N°2117767.02 (CE-A-S n°4124136)

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group ITQ

EN 61000-6-4+A1:2011EN 61439-2
EN 60204-11)EN 61439-1

et aux législations nationales les transposant,

EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE

Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, da  die elektronischen Schaltgeräte der 
Baureihen,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these electronic control panel types of the 
series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de coffrets électroniques des séries,

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives: 
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

mit/with/avec  * = B, H oder/or/ou  L
und/and/et  B: Booster, H: HVAC oder/or/ou  L: Lift

_ Low voltage 2014/35/EU
_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number is 
marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du 
produit)
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and with the relevant national legislation,
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EN 61000-6-1:2007

Für die Integration in einer Pumpenanlage
/For integration in a pumping set /Pour integration dans un système de pompage
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(BG) -  (CS) - eština
   EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

     ,   
 .

a rovn ž spl ují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených 
na p edcházející stránce.

(DA) - Dansk (EL) - 
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING   EE/EK

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske 
standarder, der er anført på forrige side.

          
  .

(ES) - Español (ET) - Eesti keel
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas 
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud 
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli (GA) - Gaeilge
EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen 
eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa 
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski (HU) - Magyar
EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI EU/EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT

i uskla enim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici. valamint az el z  oldalon szerepl , harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano (LT) - Lietuvi  kalba
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate 
a pagina precedente.

ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame 
puslapyje.

(LV) - Latviešu valoda (MT) - Malti
ES/EK ATBILST BAS DEKLAR CIJU DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

un saska otajiem Eiropas standartiem, kas min ti iepriekš j  lappus .
kif ukoll man-normi Ewropej armoni ati li jsegwu imsemmija fil-pa na 
pre edenti.

F_GQ_013-23

WILO SEdeklar , ka izstr d jumi, kas ir nosaukti šaj  deklar cij , atbilst šeit 
uzskait to Eiropas direkt vu nosac jumiem, k  ar  atseviš u valstu likumiem, 
kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe ifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi 
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le islazzjonijiet nazzjonali li 
japplikawhom:

Zemsprieguma 2014/35/ES ; Elektromagn tisk s Sader bas 2014/30/ES Vulta  Baxx 2014/35/UE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE

WILO SE ,       
        

   :

Matala Jännite 2014/35/EU ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU Ísealvoltais 2014/35/AE ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE

Lavspændings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU  T  2014/35/ E ;   2014/30/ E

H  H  2014/35/ C ;   
2014/30/ C

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají 
ustanovením níže uvedených evropských sm rnic a národním právním 
p edpis m, které je p ejímají:

Nízké Nap tí 2014/35/EU ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están 
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con 
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on 
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike 
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Baja Tensión 2014/35/UE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE Madalpingeseadmed 2014/35/EL ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, 
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE          
            

    :

Bassa Tensione 2014/35/UE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE Žema tampa 2014/35/ES ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES

Smjernica o niskom naponu 2014/35/EU ; Elektromagnetna kompatibilnost - 
smjernica 2014/30/EU

Alacsony Feszültség  2014/35/EU ; Elektromágneses összeférhet ségre 
2014/30/EU

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa 
sljede im prihva enim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelel ségi nyilatkozatban megjelölt 
termékek megfelelnek a következ  európai irányelvek el írásainak, valamint 
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat 
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien 
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i 
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis 
na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono 
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle 
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka ši  
Europos direktyv  ir jas perkelian i  nacionalini  statym  nuostatus:



(NL) - Nederlands (PL) - Polski
EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DEKLARACJA ZGODNO CI UE/WE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen 
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepuj cymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na 
poprzedniej stronie.

(PT) - Português (RO) - Român
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE DECLARA IE DE CONFORMITATE UE/CE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página 
precedente.

i, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în 
pagina precedent .

(SK) - Sloven ina (SL) - Slovenš ina
EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska (TR) - Türkçe
EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska 
standarder som nämnts på den föregående sidan.

ve önceki sayfada belirtilen uyumla t r lm  Avrupa standartlar na.

(IS) - Íslenska (NO) - Norsk
ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu. og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

(RU) -  
    

   ,   
 .

F_GQ_013-23

Laagspannings 2014/35/EU ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU

Baixa Voltagem 2014/35/UE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE

WILO SE  lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í 
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE ,  ,       
,       

 :

Lågspännings 2014/35/EU ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU

Niskich Napi  2014/35/UE ; Kompatybilno ci Elektromagnetycznej 
2014/30/UE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan 
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale 
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE o wiadcza, e produkty wymienione w niniejszej deklaracji s  
zgodne z postanowieniami nast puj cych dyrektyw europejskich i 
transponuj cymi je przepisami prawa krajowego:

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração 
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais 
que as transcrevem :

WILO SE declar  c  produsele citate în prezenta declara ie sunt conforme cu 
dispozi iile directivelor europene urm toare i cu legisla iile na ionale care le 
transpun :

Alçak Gerilim Yönetmeli i 2014/35/AB ; Elektromanyetik Uyumluluk 
Yönetmeli i 2014/30/AB

Joas  Tensiune 2014/35/UE ; Compatibilitate Electromagnetic  2014/30/UE

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer 
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella 
lagstiftningar som inför dem:

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin a a daki Avrupa yönetmeliklerine ve 
ulusal kanunlara uygun oldu unu beyan etmektedir:

WILO SE estne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie, 
sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a 
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z dolo ili 
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:

Nízkonapä ové zariadenia 2014/35/EÚ ; Elektromagnetickú Kompatibilitu 
2014/30/EÚ Nizka Napetost 2014/35/EU ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/EU

     2014/35/  ;  
    2014/30/

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med 
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Lágspennutilskipun 2014/35/ESB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB EG–Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2014/30/EU
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T +45 70 253 312
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Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 312 40 10
info@wilo.kz
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WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 496 514 6110
wilo@wilo.ru

Saudi Arabia
WILO Middle East KSA
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.rs

Slovakia
WILO CS s.r.o., org. Zložka
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
info@wilo.sk

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

South Africa
Wilo Pumps SA Pty LTD
Sandton
T +27 11 6082780
gavin.bruggen wilo.co.za

Spain
WILO Ibérica S.A.
28806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

Sweden
WILO NORDIC
Isbjörnsvägen 6
SE-352 45 Växjö
T +46 470 72 76 00
wilo@wilo.se

Switzerland
Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 80 20
info@wilo.ch

Taiwan
WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 2 2999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Turkey
WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.S¸
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Ukraine
WILO Ukraine t.o.w.
08130 Kiew
T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone – South
PO Box 262720 Dubai 
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

Wilo – International (Subsidiaries)

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com Oktober 2018
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WILO SE
Nortkirchenstraße	100
D-44263	Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com




