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

Pioneering for You

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

fi  Asennus- ja käyttöohje



Kuva 1a: 

CC
-S

ys
te

m

6

1

7
8
2

3

1

Kuva 1b: 

CC
-S

ys
te

m

6

1

7

8

2

3

1



  

Kuva 1c: 

CC
-S

ys
te

m

4

1

6

8

2

3

1

6

7

5

Kuva 1d: 

CC
-S

ys
te

m

4

1
8

2

3

1

6

7

5



Kuva 1e: 

CC
-S

ys
te

m

8

1

2

3

6

1

Kuva 2: 

Ÿ/¡žœ›¢¤ £



   

Kuva 3: 

Kuva 4: 



 

 

 

Kuva 5a: 

Kuva 5b: 

Kuva 5c: 

 



Suomi

Einbau- und Betriebsanleitung Wilo-Control CC-Booster 1

1 Yleistä .............................................................................................................................................................. 2

2 Turvallisuus .....................................................................................................................................................2
2.1 Ohjeiden tunnusmerkintä käyttöohjeessa .................................................................................................................. 2
2.2 Henkilöstön pätevyys ..................................................................................................................................................... 2
2.3 Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat vaarat ..................................................................... 2
2.4 Työskentely turvallisuustekijöistä tietoisena ............................................................................................................. 3
2.5 Turvallisuusohjeet laitteiston ylläpitäjälle ................................................................................................................... 3
2.6 Asennus- ja huoltotöitä koskevat turvallisuusohjeet ................................................................................................ 3
2.7 Omavaltaiset muutokset ja varaosien valmistaminen ............................................................................................... 3
2.8 Luvattomat käyttötavat ................................................................................................................................................. 3

3 Kuljetus ja välivarastointi .............................................................................................................................. 3

4 Käyttötarkoitus (määräystenmukainen käyttö) ........................................................................................ 3

5 Tuotetiedot .....................................................................................................................................................4
5.1 Tyyppiavain   .................................................................................................................................................................... 4
5.2 Tekniset tiedot 4
5.3 Toimituksen sisältö ......................................................................................................................................................... 4
5.4 Lisävarusteet .................................................................................................................................................................... 5

6 Kuvaus ja käyttö ............................................................................................................................................. 5
6.1 Tuotteen kuvaus (kuva 1) .............................................................................................................................................. 5
6.1.1 Toimintakuvaus ............................................................................................................................................................... 5
6.1.2 Säätölaitteen rakenne .................................................................................................................................................... 6
6.2 Toiminta ja käyttö ........................................................................................................................................................... 6
6.2.1 Säätölaitteen käyttötavat .............................................................................................................................................. 6
6.2.2 Moottorinsuoja ................................................................................................................................................................ 9
6.2.3 Säätölaitteen käyttö ....................................................................................................................................................... 9

7 Asennus ja sähköliitäntä .............................................................................................................................27
7.1 Asennus ..........................................................................................................................................................................27
7.2 Sähköliitäntä ..................................................................................................................................................................27

8 Käyttöönotto ................................................................................................................................................31
8.1 Tehdasasetus .................................................................................................................................................................31
8.2 Moottorin pyörimissuunnan tarkastus .......................................................................................................................31
8.3 Moottorinsuojan asetus ...............................................................................................................................................31
8.4 Signaaligeneraattori ja valinnaiset moduulit .............................................................................................................31

9 Huolto ............................................................................................................................................................32

10 Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat toimenpiteet .......................................................................................32
10.1 Häiriönäyttö ja kuittaus ................................................................................................................................................32
10.2 Häiriöiden historiamuisti ..............................................................................................................................................32



Suomi

2 WILO SE 11/2018

Asennus- ja käyttöohje1 Yleistä

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Alkuperäisen käyttöohjeen kieli on saksa. Kaikki 

muunkieliset käyttöohjeet ovat käännöksiä alku-

peräisestä käyttöohjeesta.

Asennus- ja käyttöohje kuuluu laitteen toimituk-

seen. Ohjetta on aina säilytettävä laitteen välittö-

mässä läheisyydessä. Ohjeen huolellinen 

noudattaminen on edellytys laitteen määräysten-

mukaiselle käytölle ja oikealle käyttötavalle.

Asennus- ja käyttöohje vastaa tuotteen raken-

netta ja sen perusteena olevia, painohetkellä voi-

massa olleita turvallisuusteknisiä määräyksiä ja 

normeja.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuu-

luu tähän käyttöohjeeseen.

Tämä vakuutus lakkaa olemasta voimassa, mikäli 

siinä mainittuihin rakenteisiin tehdään teknisiä 

muutoksia sopimatta asiasta valmistajan kanssa 

tai mikäli käyttöohjeessa esitettyjä tuotteen/hen-

kilöstön turvallisuutta koskevia tietoja ei nouda-

teta.

2 Turvallisuus
Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, joita on 

noudatettava asennuksessa, käytössä ja huol-

lossa. Tämän takia asentajan sekä vastaavan 

ammattihenkilökunnan/ylläpitäjän on ehdotto-

masti luettava tämä käyttöohje ennen asennusta 

ja käyttöönottoa.

Tässä pääkohdassa esitettyjen yleisten turvalli-

suusohjeiden lisäksi on noudatettava myös seu-

raavissa pääkohdissa varoitussymboleilla 

merkittyjä erityisiä turvallisuusohjeita.

2.1 Ohjeiden tunnusmerkintä käyttöohjeessa

Symbolit:

Yleinen varoitussymboli

Sähköjännitteen varoitussymboli

HUOMAUTUS

Huomiosanat:

VAARA!

Äkillinen vaaratilanne.

Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa kuo-

leman tai vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS!

Käyttäjä saattaa loukkaantua (vakavasti). Varoi-

tus-sana tarkoittaa, että seurauksena on toden-

näköisesti (vakavia) henkilövahinkoja, jos 

varoitusta ei noudateta.

HUOMIO!

On vaara, että laite/laitteisto vaurioituu. Huomio-

sana viittaa laitteen mahdollisiin vaurioihin, jotka 

aiheutuvat ohjeen huomiotta jättämisestä.

HUOMAUTUS:

Laitteen käsittelyyn liittyvä hyödyllinen ohje. 

Myös mahdollisesti esiintyvistä ongelmista maini-

taan.

Suoraan tuotteeseen kiinnitettyjä ohjeita, kuten

• pyörimissuunnan nuoli,

• liitäntöjen merkinnät,

• tyyppikilpi,

• varoitustarrat,

täytyy ehdottomasti noudattaa ja pitää ne täysin 

luettavassa kunnossa.

2.2 Henkilöstön pätevyys

Asennus-, käyttö- ja huoltohenkilöstöllä täytyy 

olla näiden töiden edellyttämä pätevyys. Ylläpitä-

jän täytyy varmistaa henkilöstön vastuualue, työ-

tehtävät ja valvontakysymykset. Jos henkilöstöllä 

ei ole tarvittavia tietoja, heille on annettava kou-

lutus ja opastus. Tarpeen vaatiessa tuotteen val-

mistaja voi antaa ne ylläpitäjän toimeksiannosta.

2.3 Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä 

aiheutuvat vaarat

Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen 

saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille, ympä-

ristölle ja tuotteelle/järjestelmälle. Turvallisuus-

ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa 

kaikkien vahingonkorvausvaateiden raukeami-

seen.

Ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa 

esimerkiksi seuraavia vaaratilanteita:

• henkilöiden joutuminen vaaraan sähkön, mekaa-

nisten toimintojen tai bakteerien vaikutuksen 

vuoksi

• ympäristön vaarantuminen vaarallisten aineiden 

vuotojen johdosta

• omaisuusvahingot

• tuotteen tai laitteiston tärkeät toiminnot eivät 

toimi

• ohjeenmukaisten huolto- ja korjausmenetelmien 

epäonnistuminen.
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2.4 Työskentely turvallisuustekijöistä tietoisena

Tässä käyttöohjeessa annettuja turvallisuusoh-

jeita, voimassaolevia maakohtaisia tapaturman-

torjumismääräyksiä sekä mahdollisia ylläpitäjän 

yrityksen sisäisiä työ-, käyttö- ja turvallisuusoh-

jeita on noudatettava.

2.5 Turvallisuusohjeet laitteiston ylläpitäjälle

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöi-

den (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden 

fyysisissä, aistihavaintoja koskevissa tai henki-

sissä kyvyissä on rajoitteita tai joilta puuttuu 

kokemusta ja/tai tietämystä, paitsi siinä tapauk-

sessa, että heidän turvallisuudestaan vastuussa 

oleva henkilö valvoo heitä tai he ovat saaneet 

häneltä ohjeet siitä, miten laitetta pitää käyttää. 

On valvottava, että lapset eivät pääse leikkimään 

laitteella.

Jos kuumat tai kylmät tuotteen/järjestelmän osat 

aiheuttavat vaaratilanteita, asiakkaan on huoleh-

dittava näiden osien kosketussuojauksesta.

Liikkuvien osien (esim. kytkin) kosketussuojaa ei 

saa poistaa käytössä olevasta tuotteesta. 

Vaarallisten (esim. räjähtävien, myrkyllisten, kuu-

mien) pumpattavien aineiden vuodot (esim. akse-

litiivisteen kohdalla) täytyy johtaa pois siten, että 

ihmisille tai ympäristölle ei aiheudu vaaraa. Maa-

kohtaista lainsäädäntöä on noudatettava. 

• Herkästi syttyvät materiaalit on aina pidettävä 

kaukana laitteesta.

Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on 

estettävä. Paikallisia tai yleisiä määräyksiä sekä 

paikallisten energianhuoltoyhtiöiden määräyksiä 

on noudatettava.

2.6 Asennus- ja huoltotöitä koskevat 

turvallisuusohjeet

Ylläpitäjän on huolehdittava siitä, että kaikki 

asennus- ja huoltotyöt suorittaa valtuutettu ja 

pätevä ammattihenkilökunta, joka on etukäteen 

hankkinut tarvittavat tiedot perehtymällä käyttö-

ohjeeseen.

Tuotetta/laitteistoa koskevat työt saa suorittaa 

vain niiden ollessa pysäytettynä. Tuote/laitteisto 

on ehdottomasti pysäytettävä sillä tavalla, kuin 

asennus- ja käyttöohjeessa on kerrottu.

Välittömästi töiden lopettamisen jälkeen kaikki 

turvallisuus- ja suojalaitteet on kiinnitettävä 

takaisin paikoilleen ja kytkettävä toimintaan.

2.7 Omavaltaiset muutokset ja varaosien 

valmistaminen

Omavaltaiset muutokset ja varaosien valmistami-

nen vaarantavat tuotteen/henkilöstön turvalli-

suuden ja mitätöivät valmistajan turvallisuudesta 

antamat vakuutukset. 

Muutoksia tuotteeseen saa tehdä ainoastaan val-

mistajan erityisellä luvalla. Alkuperäiset varaosat 

ja valmistajan hyväksymät tarvikkeet edistävät 

turvallisuutta. Muiden osien käyttö mitätöi vas-

tuun tällaisten osien käytöstä aiheutuvista seu-

rauksista. 

2.8 Luvattomat käyttötavat

Toimitetun tuotteen käyttövarmuus on taattu 

vain määräystenmukaisessa käytössä käyttöoh-

jeen luvun 4 mukaisesti. Luettelossa tai tietolo-

makkeella ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missään 

tapauksessa ylittää tai alittaa.

3 Kuljetus ja välivarastointi
Heti tuotteen vastaanottamisen jälkeen:

• Tarkasta, onko tuotteessa kuljetusvaurioita.

• Jos kuljetusvaurioita todetaan, on vastaavien 

määräaikojen puitteissa ryhdyttävä toimenpitei-

siin kuljetusliikkeen suhteen. 

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!

Epäasianmukainen kuljetus tai välivarastointi voi 

johtaa esinevahinkoihin tuotteessa.

• Säätölaite on suojattava kosteudelta ja mekaani-

silta vaurioilta. 

• Laitetta ei saa asettaa alttiiksi lämpötiloille, jotka 

ovat alueen -10 °C ... +50 °C ulkopuolella.

4 Käyttötarkoitus (määräystenmukainen 
käyttö)
CC-säätölaitteella voidaan säätää automaattisesti 

ja helposti paineenkorotusasemia (vakio- ja moni-

pumppuasemat).

Käyttöalana on asuinkerrostalojen, hotellien, sai-

raaloiden, hallinto- ja teollisuusrakennusten vesi-

huolto.

Soveltuvilla signaaligeneraattoreilla varustetut 

pumput toimivat äänettömästi ja energiaa säästä-

västi. Pumppujen teho sopeutetaan jatkuvasti 

muuttuviin lämmitys-/vesihuoltojärjestelmän 

tarpeisiin.

Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös 

tämän käyttöohjeen noudattaminen.

Kaikki muu käyttö on määräystenvastaista käyt-

töä.
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5 Tuotetiedot

5.1 Tyyppiavain  

5.3 Toimituksen sisältö

• Säätölaite CC-Booster

• Kytkentäkaavio

• Asennus- ja käyttöohje CC-Booster

• Taajuusmuuttajan asennus- ja käyttöohje 

(vain rakenne CC...FC)

• Testausseloste standardin EN 60204-1 mukaan

esim.: CC  4 x 3,0 FC

CC
CCe

Comfort-Controller
Comfort Controller Elektroniikkapump-
puihin

Booster Paineenkorotuksen käyttö

4 x pumppujen määrä 1–6

3,0 Moottorin maksiminimellisteho P2 [kW]

FC Taajuusmuuttajan (Frequency Converter) 
kanssa

5.2 Tekniset tiedot

Verkkojännite [V]: 3~400 V (L1, L2, L3, PE)

Taajuus [Hz]: 50/60 Hz

Ohjausjännite [V]: 24 VDC; 230 VAC

Maks. virranotto [A]: Ks. tyyppikilpi

Suojaluokka: IP 54

Maks. verkon puolella oleva sulake [A]: Katso kytkentäkaavio

Ympäristölämpötila [°C]: 0 – +40 °C

Sähköturvallisuus: Likaantumisaste II
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5.4 Lisävarusteet 

Lisävarusteet on tilattava erikseen:

6 Kuvaus ja käyttö

6.1 Tuotteen kuvaus (kuva 1)

6.1.1 Toimintakuvaus 

Muistiohjelmoitavan ohjauksen (PLC) ohjaama 

Comfort-säätöjärjestelmä on tarkoitettu korkein-

taan kuusi vakiopumppua käsittävien paineenko-

rotusasemien ohjaukseen ja säätöön. Säätö 

perustuu järjestelmän kuormituksesta riippuvaan 

paineeseen, joka mitataan vastaavilla signaalige-

neraattoreilla. Säädin vaikuttaa taajuusmuutta-

jaan (CC-FC-rakenne), joka taas vaikuttaa 

peruskuormapumpun kierroslukuun. Kierrosluvun 

muuttuessa muuttuu tilavuusvirta ja siten pai-

neenkorotusaseman välittämä teho.

Vain peruskuormapumpun kierroslukua säädel-

lään. Kuormitusvaatimuksesta riippuen säätämät-

tömät huippukuormapumput kytkeytyvät 

automaattisesti päälle tai pois päältä, ja perus-

kuormapumppu suorittaa hienosäädön asetet-

tuun ohjearvoon.

CCe-rakenteessa jokaisessa pumpussa on (inte-

groitu) taajuusmuuttaja. 

Lisävaruste Kuvaus

Ilmoitusmoduuli Relelähtömoduuli yksittäiskäytön ja häiriöilmoitusten antoon

DDC- ja ohjausmoduuli Tuloliitinryhmä potentiaalivapaiden ohjauskontaktien kyt-
kentään

GSM-moduuli Matkaviestintämoduuli GSM-verkkojen valintaan

GPRS-moduuli Matkaviestintämoduuli GPRS-verkkojen valintaan

Web-palvelin Liitäntämoduuli internet- tai ethernet-tiedonsiirron liitäntää 
varten

Tiedonvaihtomoduuli ”ProfiBus DP” Väylätiedonvaihtomoduuli ”Profibus DP” -verkoille

Tiedonvaihtomoduuli ”CanOpen” Väylätiedonvaihtomoduuli ”CanOpen”-verkoille

Tiedonvaihtomoduuli ”LON” Väylätiedonvaihtomoduuli ”LON”-verkoille

Tiedonvaihtomoduuli ”Modbus RTU” Väylätiedonvaihtomoduuli ”ModBus”-verkoille

Tiedonvaihtomoduuli ”BACnet” Väylätiedonvaihtomoduuli ”BACnet”-verkoille

PTC-rele Analysointirele PTC-vastusten liitäntään (moottorinvalvonta)

Signaalinmuunnin U/I Muunnin jännitesignaalien (0/2–10 V) liitäntään säädintulona

Kytkentäkaapin ilmastointi Kytkentäkaapin jäähdytys/lämmitys

Kytkentäkaapin valaistus Kytkentäkaapin sisävalaistus

Pistorasia Pistorasia kytkentäkaapissa (suojattu)

Pehmeäkäynnistys Pumppujen pehmeäkäynnistys

Energian mittaus Moduuli säätölaitteen sähköparametrien (esim. energian kulu-
tus) tunnistamiseen

Puskuroitu verkkolaite PLC-virransyöttö pysyy päällä verkkojännitteen katkon 
yhteydessä

Verkkokytkin Moduuli rinnakkaisen syöttöverkon kytkentään

Rinnakkainen paineenmittaus 2. paineanturi + 2. analogitulo virhetapausta varten

Esipaineen mittaus Laitteiston esipaineen mittaus/näyttö

Tasorele Rele vedenvähyyselektrodien analyysiin

Ylijännitesuoja Varusteet laitteen ja anturien suojaamiseksi ylijännitteeltä

Vaiheenvalvonta Vaiherele ja/tai vaihevalot

Käyttötavan mukainen kotelorakenne Materiaali; suojaluokka; ilkivallalta suojaaminen; sijoituspaikka

Master-slave-käyttö 2 laitetta master/slave-tilassa

Rinnakkainen taajuusmuuttaja

Rinnakkainen ohjaus

Venttiiliohjaus
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6.1.2 Säätölaitteen rakenne

Säätölaitteen rakenne riippuu siihen liitettävien 

pumppujen tehosta ja rakenteesta (CC, CC-FC, 

CCe) (katso: kuva 1a CC, suora käynnistys; 

kuva 1b CC, tähti-kolmio-käynnistys, kuva 1c 

CC-FC, suora käynnistys; kuva 1d CC-FC, tähti-

kolmio-käynnistys, kuva 1e CCe). Se koostuu 

seuraavista pääosista:

• Pääkytkin: Säätölaitteen kytkentä päälle/pois 

päältä (kohta 1)

• Kosketusnäyttö: Käyttötietojen (katso valikot) ja 

käyttötilojen näyttö taustavalon vaihtuvalla 

värillä. Valikon valitseminen ja parametrien syöt-

täminen mahdollista kosketuspinnan avulla 

(kohta 2).

• Muistiohjelmoitava ohjaus: Moduulirakenteinen 

muistiohjelmaohjaus (PLC) verkkolaitteella. Kon-

figuraatio (katso alla) riippuu aina järjestelmästä 

(kohta 3).

PLC-konfiguraatio (katso kuva 2):   

• Taajuusmuuttaja: Taajuusmuuttaja peruskuorma-

pumpun kuormasta riippuvan kierrosluvun sää-

töön – käytettävissä vain CC-FC-rakenteessa 

(kohta 4)

• Moottorisuodatin: Suodatin sinimuotoisen moot-

torijännitteen varmistamiseksi ja jännitehuippujen 

lieventämiseksi – käytettävissä vain CC-FC-

rakenteessa (kohta 5)

• Käyttölaitteiden ja taajuusmuuttajan suojaus: 

Pumppumoottoreiden ja taajuusmuuttajan suo-

jaus. Laitteissa, joissa P2 ≤ 4,0 kW: moottorinsuo-

jakytkin. CCe-rakenteessa: johtosuojakytkin 

pumpun virtaliitännän suojaamiseen (kohta 6).

• Suojat/suojayhdistelmät: Suojat pumppujen kyt-

kemiseen. Laitteissa, joissa P2 ≥ 5,5 kW, mukaan 

lukien ylivirtasuojausta varten varattu lämpö-

laukaisin (asetusarvo: 0,58 * IN) ja ajastin tähti-

kolmio-muunnosta varten (kohta 7)

• Manuaali-0-automaattikytkin: Kytkin pumpun 

käyttötavan valitsemiseksi: ”manuaali” (hätä-/

koekäyttö verkossa; moottorinsuoja olemassa), 

”0” (pumppu pois päältä – PLC:n suorittama pääl-

lekytkentä ei mahdollista) ja ”automaatti” 

(pumppu vapautettu automaattikäyttöön 

PLC:stä) (kohta 8)

CCe-rakenteessa kunkin pumpun kierrosluku 

(0–100 %) voidaan asettaa manuaalisäätimellä 

manuaalikäytössä. 

6.2 Toiminta ja käyttö

VAARA! Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa säh-

köiskujen vaaran avatun säätölaitteen parissa 

suoritettavien työtehtävien yhteydessä. 

Töitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilö-

kunta!

HUOMIO:

Säätölaitteen syöttöjännitteeseen liitännän jäl-

keen sekä jokaisen verkkokatkoksen jälkeen sää-

tölaite palaa siihen käyttötapaan takaisin, joka oli 

säädettynä ennen jännitekatkosta.

6.2.1 Säätölaitteen käyttötavat

Säätölaitteiden normaalikäyttö taajuusmuuttajan 

kanssa – CC-FC-rakenne (katso kuva 3)

Elektroninen signaaligeneraattori (mittausalue 

asetettavissa valikossa 4.3.2.3) antaa säädettävän 

suureen todelliseksi arvoksi 4...20 mA :n virtasig-

naalin. Säädin pitää sen jälkeen järjestelmäpai-

neen vakaana vertaamalla asetusarvoa/todellista 

arvoa (perusasetusarvon asetus ›, katso 

valikko 3.1). 

Jos ”ulkoinen off” -viestiä tai häiriötä ei ole, kuor-

masta riippuva kierroslukusäädelty peruskuorma-

pumppu käynnistyy, kun sen käynnistyskynnys œ 
alittuu. 

Jos kyseisen pumpun vaadittua tehontarvetta ei 

voida kattaa, säätöjärjestelmä käynnistää huippu-

kuormapumpun tai – tarpeen ollessa vieläkin suu-

rempi – muitakin huippukuormapumppuja (käyn-

nistystaso: Ÿ). Huippukuormapumput käyvät 

tasaisella kierrosluvulla, mutta peruskuormapum-

pun kierrosluku säädetään aina asetusarvoon ¢.

Komponentit Kuva 2

Kohta

CC-FC CC CC CC

1–3 

pumppua

4–5 

pumppua

6 

pumppua

1–6 

pumppua

1–6 

pumppua

1–6 

pumppua

Keskusyksikkö (CPU) 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Analogimoduuli 2E/1A 2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Analogimoduuli 4A 3 — — — — 1x 2x

Digitaalimoduuli 4E/4A 4 — ‡ — — — —

Digitaalimoduuli 8E/8A 5 — — ‡ — — —

COM-liitäntä 6 ‡ ‡ ‡ — — —

Verkkolaite 230 V —> 24 V 7 ‡ ‡ ‡ ‡ — —

Verkkolaite 400 V —> 24 V 8 — — — — ‡ ‡
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Jos tarve vähenee niin paljon, että säätelevä 

pumppu toimii pienemmällä tehoalueellaan ja tar-

peen kattamiseksi ei tarvita enää huippukuorma-

pumppuja, huippukuormapumppu sammuu 

(sammutustaso: ¡). Peruskuormapumppu sam-

muu itsenäisesti nollatason seurauksena (sammu-

tustaso: ž). Jos paine laskee taas 

käynnistystason œ alapuolelle, pumppu käynnis-

tyy uudelleen.

Huippukuormapumpun kytkemiseen ja sammut-

tamiseen tarvittavat parametriasetukset (kytke-

mistaso Ÿ/¡; viiveajat) esitetään valikossa 

4.3.3.2. Tällöin voidaan valinta, onko sammutus-

taso sama kaikille pumpuille vai onko jokaisella 

pumpulla oma sammutustaso. Järjestelmä ehdot-

taa pumppukohtaista sammutustasoa. Tällöin 

valikossa 1.2 on syötettävä arvot Qnimellinen ja H0.

Painehuippujen välttämiseksi kytkemisen yhtey-

dessä tai painemuutosten välttämiseksi huippu-

kuormapumpun sammuttamisen yhteydessä 

peruskuormapumpun kierroslukua voidaan 

vähentää tai nostaa tällaisten kytkemistoimien 

aikana. Tämän nk. huippusuodattimen taajuuk-

sien vastaavat asetukset voidaan tehdä 

valikossa 4.3.5.1 – sivu 2.

Säätölaitteiden normaalikäyttö ilman taajuus-

muuttajaa – CC-rakenne (katso kuva 4)

Säätölaitteissa, jotka ovat ilman (verkkokäyttöä) 

tai joiden taajuusmuuttajassa on häiriö, säädettä-

vät suureet muodostetaan myös asetusarvoa/

todellista arvoa vertaamalla. Koska kuormasta 

riippuva peruskuormapumpun kierrosluvun 

mukauttaminen ei kuitenkaan ole mahdollinen, 

järjestelmä toimii kaksiasentosäätimenä arvojen 

œ/ž ja Ÿ/¡ välillä.

Huippukuormapumpun käynnistys ja sammutus 

tapahtuu edellä kuvatulla tavalla.

Peruskuormapumpun sammuttamiseksi valikossa 

4.3.3.1 voidaan säätää erillinen sammutuskynnys 

ž.

Säätölaitteiden normaalikäyttö CCe-rakenteessa 

(katso kuva 5)

CCe-rakenteessa säätölaitteisiin voidaan valita 

kaksi eri käyttötapaa. Tällöin käytetään aina sää-

tölaitteessa CC...FC kuvattuja säätöparametreja.

Sarjakytkentätila vastaa toiminnaltaan säätölait-

teiden normaalikäyttöä CC...FC-rakenteessa 

(katso kuva 3), jolloin huippukuormapumppuja 

ohjataan maksimikierrosluvulla. 

Vario-tilassa (katso kuva 5) pumppu käynnistyy 

kuormasta riippuvaisena kierroslukuohjattuna 

peruskuormapumppuna (kuva 5a). Jos tämän 

pumpun vaatimaa tehontarvetta ei voida kattaa 

enää maksimikierrosluvulla, toinen pumppu käyn-

nistyy ja huolehtii kierrosluvun säätämisestä. 

Edellinen peruskuormapumppu käy edelleen mak-

simikierrosluvulla huippukuormapumppuna 

(kuva 5b). Tämä menettely toistuu kuorman kas-

vaessa pumppujen maksimimäärään asti (tässä: 

3 pumppua – katso kuva 5c).

Jos tarve vähenee, säätävä pumppu sammuu, kun 

minimikierrosluku saavutetaan, ja toistaiseksi 

käytetty huippukuormapumppu huolehtii sääte-

lystä.

Sammuminen nollatason seurauksena

Kun käytössä on vain yksi pumppu alemmalla taa-

juusalueella ja vakiopaineella, nollatasotesti teh-

dään jaksoittain (säädettävissä) asetusarvon 

säädettävällä korotuksella säädettävälle ajalle 

(valikko 4.3.3.5). Jos paine ei laske takaisin suu-

remman asetusarvon perumisen myötä, kyseessä 

on nollataso, ja peruskuormapumppu sammuu 

säädettävän jälkikäyntiajan umpeuduttua (valikko 

4.3.3.1). 

Ilman taajuusmuuttajaa käytettäessä peruskuor-

mapumppu sammuu 2. sammutustason (katso 

edellä) saavuttamisen ja jälkikäyntiajan umpeutu-

misen jälkeen.

Jos paine laskee peruskuormapumpun käynnis-

tystason alle, pumppu käynnistyy taas.

Pumpunvaihto

Jotta saavutetaan kaikkien pumppujen mahdolli-

simman tasainen kuormitus ja jotta myös pump-

pujen käyntiajat voidaan tasata, käytetään 

erilaisia valinnaisia pumpunvaihtomekanismeja. 

Vastaavat asetukset voi katsoa valikosta 4.3.4.2. 

Jos pumpun vaihto valitaan käyttötuntien 

mukaan, järjestelmä määrää käyttötuntilaskimen 

ja pumppudiagnosoinnin (häiriöt, vapautus) avulla 

peruskuormapumpun (käyntiajan optimointi). 

Tätä vaihtomekanismia varten asetettava aika 

ilmentää suurinta sallittua käyntiaikaeroa.

Jaksoittainen pumpun vaihto aiheuttaa säädetyn 

ajan umpeuduttua peruskuormapumpun vaihtu-

misen. Käyttötunteja ei oteta tällöin huomioon. 

Valitsemalla impulssiin perustuvan vaihtomeka-

nismin peruskuormapumppu vaihtuu jokaisesta 

kutsuvaatimuksesta (kaikkien pumppujen pysäh-

tymisen jälkeen). Myös tällöin käyttötunnit jäte-

tään huomiotta.

Pumpun esivalinnan kohdassa pumppu voidaan 

määritellä pysyvästi peruskuormapumpuksi.

Peruskuormapumpun vaihtomekanismista riippu-

matta huippukuormapumput vaihdetaan käynti-

ajan optimointia noudattaen. Ts. pumpun 

kutsuvaatimuksen myötä pumppu, jonka käynti-

aika on vähäisin, käynnistyy ensimmäisenä ja 

vähenemisen myötä sammuu viimeisenä.

Varapumppu

Valikossa 4.3.4.1 pumppu voidaan määrittää vara-

pumpuksi. Tämän käyttötavan aktivoinnin myötä 

pumppua ei ohjata enää normaalissa käytössä. Se 

kytketään päälle vain silloin, kun jokin pumppu ei 

häiriön johdosta toimi. Varapumppuun sovelle-

taan kuitenkin pysäytysvalvontaa, ja varapumppu 

otetaan mukaan koekäyttöön. Käyntiajan opti-

mointi varmistaa, että jokainen pumppu siirtyy 

joskus varapumpuksi.
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Pumpun koekäyttö

Pidempien seisokkiaikojen välttämiseksi suositel-

laan jaksoittaista pumppujen koekäyttöä. Tätä 

varten kahden koekäytön välinen aika ja koekäy-

tön kesto voidaan määrittää valikossa 4.3.4.3.

Jos koekäyttöjen väliajaksi asetetaan 0 tuntia, 

pumpun koekäytöt deaktivoituvat.

Koekäyttö tapahtuu vain, kun laite on pysähdyk-

sissä (nollatason sammuttamisen jälkeen).

Valintapainikkeella voidaan valita, toteutetaanko 

koekäyttö myös, jos säätölaitteen tila on ”ulkoi-

nen off”.

CCe-rakenteessa pumpun kierrosluku voidaan 

asettaa koekäyttöä varten. 

Häiriön aiheuttama virran poiskytkentä moni-

pumppuasemalla

Säätölaitteet taajuusmuuttajan kanssa – 

CC-FC-rakenne:

Peruskuormapumpun häiriön yhteydessä pumppu 

sammuu, ja toinen pumppu kytkeytyy taajuus-

muuttajaan. Taajuusmuuttajan häiriö asettaa sää-

tölaitteen käyttötapaan ”automaattinen ilman 

taajuusmuuttajaa” ja siihen kuuluvaan säätelyyn.

Säätölaitteet ilman taajuusmuuttajaa – 

CC-rakenne:

Peruskuormapumpun häiriön yhteydessä pumppu 

sammuu, ja jokin huippukuormapumpuista osoi-

tetaan peruskuormapumpuksi ohjaustekniikan 

osalta. 

Säätölaitteet CCe-rakenteessa:

Peruskuormapumpun häiriön yhteydessä pumppu 

sammuu, ja toinen pumppu aloittaa säätötoimin-

nan.

Huippukuormapumpun häiriön yhteydessä 

pumppu sammuu aina ja muu huippukuorma-

pumppu (tarvittaessa myös varapumppu) käyn-

nistyy.

Vedenvähyys

Säätöjärjestelmä saa esipaineen valvontalaitteen, 

esisäiliön uimurikytkimen tai valinnaisen tasore-

leen havaitseman vedenvähyysilmoituksen 

avauskoskettimen kautta. Valikossa 3.1 asetetta-

van viiveajan kuttua loppuun pumput sammuvat. 

Jos ilmoitusmenettely päättyy viiveajan aikana, ei 

sammutusta tapahdu.

Laitteen uudelleenkäynnistyminen vedenvähyy-

destä johtuvan sammumisen jälkeen tapahtuu 

10 sekuntia ilmoitusmenettelyn päätyttyä (imu-

käytössä ei viivettä).

Häiriöilmoitus poistuu automaattisesti uudelleen-

käynnistymisen jälkeen, mutta sen voi hakea tal-

lennetuista historiatiedoista.

Maksimi- ja minimipaineen valvonta

Varmaa laitteen käyttöä varten tarvittavat raja-

arvot voidaan asettaa valikossa 4.3.2.2. 

Maksimipaineen ylittyessä kaikki pumput sammu-

vat heti. Paineen laskiessa käynnistystasoon nor-

maalikäyttö palaa takaisin 1 minuutin kuluttua. 

Jos 24 tunnin aikana tapahtuu 3 sammutusta yli-

paineen takia, SSM (koontihäiriöilmoitus) aktivoi-

tuu. 

Minimipaineen alittuminen aiheuttaa heti SSM:n 

aktivoitumisen. Pumput eivät sammu (putkirikon 

tunnistus). 

Maksimi- ja minimipaineen valvontaa varten 

edellä mainitussa valikossa voidaan syöttää hys-

tereesi ajalle, jonka jälkeen virheen käsittely käyn-

nistyy. Näin saadaan mahdollisuus mm. häivyttää 

lyhytaikaisia painehuippuja ja -katkoja.

Ulkoinen OFF

Säätölaite voidaan deaktivoida avauskosketti-

mella ulkoisesti. Tämä toiminto on ensisijainen, 

kaikki pumput sammuvat. 

Käyttö anturivian sattuessa

Säätölaitteen toiminta anturivian sattuessa (esim. 

johdinkatkos) voidaan määrittää valikossa 4.3.2.3. 

Järjestelmä joko sammuu, käy kaikkien pumppu-

jen maksimikierrosluvulla tai käy yhdellä pum-

pulla, jossa on kohdassa 4.3.5.1 säädettävä 

kierrosluku (vain CC-FC- ja CCe-rakenteessa).

Pumppujen käyttötapa

Kunkin pumpun käyttötavan voi määrittää vali-

kossa 1.1 PLC:llä (muistiohjelmaohjaus) tapahtu-

valla ohjauksella (manuaalinen, off, 

automaattinen). Oikean toiminnan varmistami-

seksi hätäkäyttökytkimen on oltava asennossa 

”automaattinen” (kuvat 1 a–e; kohta 8).

CCe-rakenteisissa laitteissa kierrosluku käyttöta-

vassa ”manuaalinen” voidaan asettaa samassa 

valikossa.

Hätäkäyttö

Tapauksessa, jossa ohjaus ei toimi, on mahdollista 

ottaa pumput yksittäin käyttöön manuaali-0-

automaatti-kytkimellä (kuva 1a–e; kohta 8) ver-

kossa (tai manuaalisäätimellä pumppukohtaisesti 

säädettävällä kierrosluvulla – vain CCe-raken-

teessa). Tällä toiminnolla on etusija ohjauksella 

tehtävään pumpun kytkemiseen nähden.

Asetusarvon vaihtokytkentä

Säätöjärjestelmä voi toimia kolmella eri asetusar-

volla. Ne asetetaan valikoissa 3.1–3.3.

Asetusarvo 1 on perusasetusarvo. Vaihto asetus-

arvoon 2 tai 3 tapahtuu joko kellonajan mukaan 

(valikot 3.2 ja 3.3) tai sulkemalla ulkoiset digitaali-

set tulot (kytkentäkaavion mukaisesti). Asetus-

arvo 3 on ensisijainen asetusarvoon 2 nähden 

(katso myös logiikkasuunnittelu kohdassa Sähkö-

liitäntä ”Asetusarvon vaihtokytkentä”).
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Asetusarvon etäsäätö

Asetusarvon etäsäätö voidaan toteuttaa vastaa-

villa liittimillä (kytkentäkaavion mukaan) analogi-

sen virtasignaalin (valinnaisesti jännitesignaali) 

välityksellä. Tämä käyttötapa voidaan valita vali-

kossa 3.4. Myös signaalityypin (0–20 mA tai 

4–20 mA tai 0–10 V tai 2–10 V) valinta tehdään 

tässä valikossa. Tulosignaali määritetään aina 

anturin mittausalueen mukaan (esim. anturi 

16 bar: 20 mA ja 10 V on vastaava kuin 16 bar).

Säädinkäyttö

Säädinkäyttö voidaan toteuttaa vastaavilla liitti-

millä (kytkentäkaavion mukaan) analogisen 

virtasignaalin (valinnaisesti jännitesignaali) väli-

tyksellä. Tämä ohjaustapa voidaan valita valikossa 

4.3.3.4. Myös signaalityypin (0–20 mA tai 

4–20 mA tai 0–10 V tai 2–10 V) valinta tehdään 

tässä valikossa. 

Tulosignaali asetetaan aina sallitulle taajuusalu-

eelle (valikko 4.3.5.1) (0/4 mA tai 0/2 V on vas-

taava kuin fmin; 20 mA tai 10 V on vastaava kuin 

fmaks).

CC- ja CC...FC-rakenteissa vain yksipumppu-

käyttö on mahdollinen. CCe-rakenteessa voidaan 

valita valikossa 4.3.3.4 yksi- ja monipumppukäy-

tön väliltä.

Koontihäiriöilmoituksen (SSM) logiikan vaihto

SSM-ilmoituksen haluttu logiikka voidaan asettaa 

valikossa 4.3.2.4. Tällöin voidaan valita joko nega-

tiivinen logiikka (laskeva sivu virhetilanteessa) tai 

positiivinen logiikka (nouseva sivu virhetilan-

teessa).

Koontikäyttöilmoituksen (SBM) toiminta

SBM-ilmoituksen haluttu toiminta voidaan aset-

taa valikossa 4.3.2.4. Tällöin voidaan valita joko 

”stand-by” (säätölaite on käyttövalmis) tai ”on” 

(vähintään yksi pumppu on käynnissä).

Putkien täyttö

Täytettäessä tyhjiä tai vähäpaineisia putkia paine-

huippujen välttämiseksi voidaan aktivoida putkien 

täyttötoiminto (valikko 4.3.3.6). 

Tässä tapauksessa järjestelmän uudelleenkäyn-

nistymisen (verkkojännitteen katkaiseminen; 

ulkoinen ON; käyttölaite ON) jälkeen valvotaan 

paineen putoamista alle em. valikossa asetetun 

tason. Jos senhetkinen paine on alle tämän arvon, 

vain yksi pumppu kytketään (CC-FC- ja CCe-

rakenteissa vähennetyllä kierrosluvulla). Laite toi-

mii tässä tilassa, kunnes paine on jälleen em. tason 

yläpuolella tai putken täytön maksimikäyntiaika 

(säädettävä) on saavutettu. Tämän jälkeen säädin 

toimii automaattitilassa.

6.2.2 Moottorinsuoja

Ylilämpösuoja

WSK:lla (käämityssuojakosketin) varustetut 

moottorit ilmoittavat säätölaitteelle käämityksen 

ylilämmöstä avaamalla kaksoismetallikosketti-

men. WSK:n liitäntä tehdään kytkentäkaavion 

mukaan.

Häiriöt moottoreissa, jotka on varustettu yliläm-

pösuojaa varten lämpötilasta riippuvalla vastuk-

sella (PTC), voidaan havaita valinnaisella 

analysointireleellä. 

Ylivirtasuoja

Säätölaitteiden moottorit 4,0 kW:iin asti suoja-

taan moottorinsuojakytkimellä, jossa on lämpöön 

perustuva ja sähkömagneettinen laukaisin. Lau-

kaisuvirta on asetettava suoraan.

Säätölaitteiden moottorit 5,5 kW:sta alkaen suo-

jataan lämpöön perustuvalla ylikuormitusreleellä. 

Ne asennetaan suoraan moottorinsuojaan. 

Laukaisuvirta on asetettava, ja se toimii käytettä-

essä tähti-kolmio-käynnistystä pumpuissa 

0,58 * Inimellinen.

Kaikki moottorinsuojalaitteet suojaavat mootto-

ria, jota käytetään taajuusmuuttajan kanssa tai 

verkkokäytössä. Säätölaitteessa tapahtuvat 

pumppuhäiriöt aiheuttavat kyseisen pumpun 

sammumisen ja SSM-viestin aktivoitumisen. Kun 

häiriön syy on korjattu, virhe on kuitattava.

Moottorinsuoja on aktiivinen myös hätäkäytössä 

ja aiheuttaa kyseisen pumpun sammumisen.

CCe-rakenteessa pumppujen moottorien suojana 

ovat taajuusmuuttajaan integroidut mekanismit. 

Taajuusmuuttajan virheilmoitukset käsitellään 

säätölaitteessa edellä kuvatulla tavalla.

6.2.3 Säätölaitteen käyttö

Käyttölaitteet

• Pääkytkin On/Off (lukittavissa asentoon ”Off”)

• Kosketusnäyttö (myös grafiikka toimii) näyttää 

pumppujen, säätimen ja taajuusmuuttajan käyt-

tötilat. Lisäksi kaikki säätölaitteen parametrit voi-

daan asettaa näytöllä. Taustan valaistus muuttuu 

käyttötilan mukaisesti: VIHREÄ – säätölaite ok; 

PUNAINEN – häiriö; ORANSSI – häiriö vielä vallit-

seva, mutta jo kuitattu.

Käyttöelementit esitetään kontekstin mukaan 

kosketusnäytöllä ja voidaan valita suoraan. Para-

metrien syöttökentät on kehystetty paksulla reu-

nalla. Soft-näppäimissä käytetään 3D-optiikkaa.
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Selkotekstimerkkien lisäksi käytetään seuraavia 

graafisia symboleja:

Parametrisymbolit

Symboli Toiminto/kuvaus Käytettävyys

Sammutusaika esim. asetusarvon vaihtokytkennälle Kaikki

Tulon signaali Kaikki

Senhetkisen tosiarvon käynnistyspiste Kaikki

Käynnistysaika esim. asetusarvon vaihtokytkennälle Kaikki

Asetusaika/ajan kesto esim. pumpun koekäytön yhteydessä Kaikki

Jälkikäyntiaika kuivakäyntisuojaa varten Kaikki

Viiveaika Kaikki

Paineen noston kesto (nollatasotesti) Kaikki

Paineen noston arvo (nollatasotesti) Kaikki

Kellonaika Kaikki

Taajuusalue asetusarvolle nollatasotestiä varten Kaikki

Asetusarvo Kaikki

Todellinen arvo Kaikki
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Käyttötilat

Käyttölaitteet

Symboli Toiminto/kuvaus Käytettävyys

Säätölaite on häiriökäytössä (taajuusmuuttajahäiriö, pumput käyvät sarjakytken-
nässä)

CC-FC

Säätölaite on häiriökäytössä (anturivika, puuttuva tosiarvo) Kaikki

Säätölaite on sammutettu toiminnolla ”ulkoinen off” Kaikki

Säätölaite on ulkoisessa säädinkäytössä Kaikki

CCe – pumpun käyttötilana sarjakytkentä CCe

CCe – pumpun käyttötilana vario CCe

Putkentäyttötoimintoa suoritetaan parhaillaan Kaikki

Symboli Toiminto/kuvaus Käytettävyys

Päävalikon valinta Kaikki

Paluu päänäyttöön Kaikki

Valikkotason selaaminen Kaikki

Ylemmälle valikkotasolle vaihtaminen Kaikki

Näkyvä tila – käyttäjä on kirjautunut sisään

Näkyvä tila – käyttäjä on kirjautunut ulos

Pois päältä Kaikki

Päällä Kaikki

Automaattikäyttö Kaikki

Esim. yhden pumpun käyttötason valinta Kaikki

Esim. yhden pumpun manuaalikäyttö Kaikki



Suomi

12 WILO SE 11/2018

Symboli Toiminto/kuvaus Käytettävyys

Tietojen valinta Kaikki

Parametriasetusten valinta Kaikki

Käyttö Kaikki

Valmiustila Kaikki

Laskeva signaali SSM:n aktivoinnin yhteydessä Kaikki

Nouseva signaali SSM:n aktivoinnin yhteydessä Kaikki

Signaalityyppi 0...20 mA tai 0...10 V Kaikki

Signaalityyppi 4...20 mA tai 2...10 V Kaikki

Huippukuorman sammutus samalla painetasolla kaikkien pumppujen osalta CC
CC-FC

Huippukuorman sammutus vaihtelevalla painetasolla kunkin pumpun osalta CC
CC-FC

Esim. häiriöilmoitushistorian selaaminen (aiempi arvo) Kaikki

Nopea selaaminen ja arvon vaihtaminen Kaikki

Esim. häiriöilmoitushistorian selaaminen (seuraava arvo) Kaikki

Nopea selaaminen ja arvon vaihtaminen Kaikki

Vakiopumppukäyttö (säädinkäyttö) CCe

Monipumppukäyttö (säädinkäyttö) CCe

Kielen valinta Kaikki
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Pumppusymbolit

Symboli Toiminto/kuvaus Käytettävyys

Pumppu on valittu taajuusmuuttajakäytölle eikä ole käynnissä. CC-FC

Pumppu on valittu taajuusmuuttajakäytölle ja on käynnissä. CC
CC-FC

Pumppu on valittu manuaalikäytölle eikä ole käynnissä. CC-FC

Pumppu on valittu manuaalikäytölle ja on käynnissä. Kaikki

Pumppu on valittu verkkokäytölle eikä ole käynnissä. CC
CC-FC

Pumppu on valittu verkkokäytölle ja on käynnissä. CC
CC-FC

CCe – Pumppu toimii säädellysti ja käy minimikierrosluvulla. CCe

Pumppu käy säätämättä maksimikierrosluvulla. CCe

Pumppu on käyttövalmis eikä ole käynnissä. CCe

Symbolin kanssa näytöllä vaihtelee pumpun virhe. CCe

Pumppu on varapumppu. Kaikki

Tässä pumpussa on jo pumpputestikäynti. Kaikki

Varapumpputoiminto on aktivoitu. Kaikki

Varapumppu on käytössä. Kaikki
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Valikkorakenne

Säätöjärjestelmän valikkorakenne koostuu seuraavasti:

* käytettävissä vain huoltoa varten

Yksittäiset valikkokohdat kuvataan taulukossa 2.

Päänäyttö 0
(pumpun tila, tosiarvo, asetusarvo)

Pumppu 1...6 1
(käyttötapa, käyttötiedot, tiedot)

Pumpun käyttötapa 1.1
(manuaalinen, off, automaattinen)

Pumpun käyttötiedot 1.2
(tyyppi, akseliteho, nimellisvirta, 
-jännite, -taajuus, Q ja H0)

Pumpun tiedot 1.3
(käyttötunnit päivässä/yhteensä, 
toimintajaksot)

Kaavio 2
(tosiarvo, säädettävät suureet, 
taajuusmuuttajan taajuus)

Laukaisinasetus 2.1
(näytenopeus kaavioon, s)

Asetusarvo 3
(asetusarvo 1–3, ulkoinen asetus-
arvo)

Asetusarvo 1 3.1
(asetusarvo 1: siltausaika kuiva-
käyntisuojalle)

Asetusarvo 2 3.2
(asetusarvo 2: väli, automaattinen 
asetusarvon kytkentä)

Asetusarvo 3 3.3
(asetusarvo 3: väli, automaattinen 
asetusarvon kytkentä)

Ulkoinen asetusarvo 3.4

Päävalikko 4
(sisään-/uloskirjautuminen, häiriöil-
moitukset, parametriasetukset, 
salasanan saaminen, laitetiedot)

Sisään-/uloskirjautuminen 4.1

Häiriöilmoitukset 4.2
(2 sivua: senhetkiset ilmoitukset, 
tekstiviestiasetukset)

Häiriöilmoituslista 4.2.1

Parametrien asetusvalikot 4.3
(2 sivua)

Järjestelmä 4.3.1
(automatiikka taajuusmuuttajalla/
ilman sitä, käyttölaite päällä/pois)

Käyttöparametrit 4.3.2 Asetusarvot 4.3.2.1
esitetään valikossa 3

Raja-arvot 4.3.2.2

Anturi 4.3.2.3

Logiikka: SBM/SSM 4.3.2.4
(valmiustila/käyttö, häiriö)
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Yksittäiset valikkokohdat kuvataan taulukossa 2.

Säädinparametrit 4.3.3 Peruskuormapumppu 4.3.3.1
(2 sivua: syöttö: kytkemistaso/-ajat)

Huippukuormapumppu 4.3.3.2
(syöttö: kytkemistaso/-ajat)

PID-säädin 4.3.3.3
(asetus)

Säädinkäyttö 4.3.3.4
(asetus: signaalityyppi, on/off)

Nollatasotesti 4.3.3.5
(2 sivua: asetus/tila)

Putkentäyttötoiminto 4.3.3.6
(asetus)

Pumppuparametrit 4.3.4 Pumppumäärä 4.3.4.1
(määrä; varapumpulla/ilman sitä)

Pumpun vaihto 4.3.4.2
(vaihtotila, ajat)

Pumpun koekäyttö 4.3.4.3
(ajat, testi)

Pumpun käyttötila 4.3.4.4
(sarjakytkentä, vario)

Taajuusmuuttaja 4.3.5 Taajuusmuuttajan parametrit 
4.3.5.1
(2 sivua: taajuusmuuttajan asetuk-
set)

Taajuusmuuttajan tila 4.3.5.2
(2 sivua: tilailmoitukset)

Kellonaika 4.3.6
(päivämäärän ja kellonajan asetus)

Näyttöasetukset 4.3.7
(näytön summeri häiriöilmoitusten 
tapauksessa päällä/pois)

Varmuuskopio/palauttaminen 
4.3.7.1
(parametrijoukkojen suorittaminen/
tallentaminen)

Kieli 4.3.7.2
(näytön kielen asetus)

GT12-asetukset 4.3.7.3
(näytön kontrastin ja kirkkauden 
asetus)

Telemetria 4.3.8.1
(5 sivua: tekstiviesti-ilmoitin, ensi-
sijaisuudet, kuittausvaihtoehdot, 
aseman nimi, puhelinnumerot)

Salasana 4.4 Käyttäjän 1 salasana 4.4.1
(käyttäjän 1 salasanan vaihtaminen)

Käyttäjän 2 salasana 4.4.2
(käyttäjän 2 salasanan vaihtaminen)

Säätölaitteen tiedot 4.5
(laitetyyppi, -tiedot, 
sisään-/uloskirjautuminen)

Säätölaitteen tiedot 4.5.1
(2 sivua: laitenumero, rakennus-
vuosi, kytkentäkaavion numero, 
ohjelmistoversiot)

Sisään-/uloskirjautuminen 4.5.2
esitetään valikossa 4.1
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Taulukko 2, valikkokuvaus       

Valikkonro Näyttö Kuvaus Asetusparametri/
toiminnot

Tehdasasetus

näytetään seuraavalle: seuraavan 

Käyttäjä 1 tai ylempi: * Käyttäjä 1 tai ylempi: *

Valinta Käyttäjä 2 tai ylempi: ** Käyttäjä 2 tai ylempi: **

näppäimell Huolto: *** Huolto: ***

0  Päänäyttö Pumppusymbolien viereiset palkit 

esittävät pumpun senhetkisen kier-
rosluvun (CCe, CC-FC). Keskellä 

oleva suuri symboli esittää pumpun 

senhetkisen käyttötilan: sarjakyt-
kentä tai vario (CCe).

Ei ole -

1  Pumppu 1...6 * Käyttötavan ( ), pumppuparamet-
rien ( ) ja käyttötietojen ( ) valinta 

pumpuille 1…6

(pumppujen määrä on laitekohtai-
nen).

Taajuusmuuttajalla käyvistä pum-

puista näytetään lisäksi pumpun 
tosivirta ja tositaajuus (vain CC-FC).

Ei ole -

1.1  

CC
CC-FC

Pumpun käyttötapa * Pumpun käyttötavan säätö:

Manuaalikäyttö (verkkokäyttö)

Off (ei käynnistystä ohjauksesta)

Automaattinen 
(taajuusmuuttaja/verkkokäyttö 

ohjauksesta)

Käyttötapa ** Manuaali-

käyttö /
Off /

Automaatti-

nen

1.1 CCe Pumpun käyttötapa * Pumpun käyttötavan säätö:

Manuaalikäyttö (jatkuva käyttö)
Off (ei käynnistystä ohjauksesta)

Automaattinen 

(käyttö ohjauksesta)

Kierrosluvun säätö manuaalikäytössä

Käyttötapa

Kierrosluku manuaali-

käytössä

**

**

Manuaali-
käyttö /

Off /

Automaatti-
nen

min /

50 % /

maks

1.2   Pumpun käyttötiedot * Pumpputietojen näyttö:

tyyppi, akseliteho P2, nimellisvirta, 
nimellisjännite, nimellistaajuus 

(50/60 Hz), maksimiulostulovirta ja 

nollapainekorkeus.

HUOMIO:

Pumpputiedot syötetään käyttöön-

oton yhteydessä vain pumpun1 
osalta, tiedot siirretään pumpusta1 

automaattisesti pumppuun 2...6.

Pumpputyyppi 

(Pump type)

Akseliteho P2 [kW]

Nimellisvirta IN [A]

Nimellisjännite UN [V]

Nimellistaajuus fN [Hz]

Q maks [m³/h]

Nollapainekorkeus [m]

**

**

**

**

**

**

**

Laitekohtainen

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

1.3   Pumpun tiedot * Kokonaiskäyttötuntien (Operating 

hours total) (käyttöönotosta alkaen), 

päivän käyttötuntien (Operating 
hours day) ja kokonaistoimintajakso-

jen (Switch cycles total) (päällekyt-

kentöjen määrä käyttöönotosta 
alkaen) näyttö.

Ei ole
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2  Kaavio * Mittausarvokaavio tosipaineen ja 

taajuusmuuttajan taajuuden aikariip-
puvaiseen esittämiseen 

(CC-FC, Hz; CCe,%).

Laukaisinasetusten (Trigger) ja simu-

laatiotilan valinta

Ei ole -

2.1 Laukaisinasetus * Mittausarvokaavion aikaperustan 

(laukaisuaika (Trigger time)) asetus

Laukaisuaika [s] * 0...180

3  Asetusarvojen valikko * Asetusarvojen (Set value) 1–3 ase-
tusten sekä ulkoisen asetusarvon 

(External set value) valinta

Ei ole -

3.1 Asetusarvo 1 Kuivakäyntisuojan 1. asetusarvon 

(set value) (perusasetusarvo) ja jälki-
käyntiajan asetus

 :

Kuivakäyntisuojan jälkikäyntiaika

Asetusarvo 1 [bar]

tTLS [s]

**

**

0,0…4,0…

Anturi

0…180

3.2  Asetusarvo 2 * 2. asetusarvon (Set value) sekä ase-

tusarvon 2 vaihtokytkentäaikojen 

asetus

Asetusarvo 2 [bar]

On [h:min]

Off [h:min]

**

**

**

0,0…4,0…

Anturi

00:00…23:59

00:00…23:59

3.3  Asetusarvo 3 * 3. asetusarvon (Set value) sekä ase-

tusarvon 3 vaihtokytkentäaikojen 

asetus

Asetusarvo 3 [bar]

On [h:min]

Off [h:min]

**

**

**

0,0…4,0…

Anturi

00:00…23:59

00:00…23:59

3.4  Ulkoinen asetusarvo * Ulkoisen asetusarvon (External set 
value) aktivointi ja signaalityypin 

valinta (0...20 mA tai 4...20 mA),

ulkoisen asetusarvon näyttö

HUOMIO:
Ulkoinen asetusarvo viittaa valitun 

anturin mittausalueeseen.

Ulkoinen asetusarvo 
on/off

Signaalityyppi

**

**

on / off

0...20mA / 
4…20mA

4  Päävalikko * Häiriöilmoitusten (Error Messages) 

valinta, parametriasetuksen (Para-

meter), salasanan (Password) asetus, 

laitetiedot (Info) ja sisään-/uloskir-
jautuminen

Ei ole

Valikkonro Näyttö Kuvaus Asetusparametri/
toiminnot

Tehdasasetus

näytetään seuraavalle: seuraavan 

Käyttäjä 1 tai ylempi: * Käyttäjä 1 tai ylempi: *

Valinta Käyttäjä 2 tai ylempi: ** Käyttäjä 2 tai ylempi: **

näppäimell Huolto: *** Huolto: ***

Trigger

Setpoint
1

Setpoint
2

Setpoint
3

External 
setpoint
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4.1    Sisään-/uloskirjautuminen * Salasanan syöttäminen sisäänkirjau-

tumista varten (User1, User2, Ser-
vice), sisäänkirjautumistilan näyttö, 

uloskirjautumismahdollisuus sisään-

kirjautumissymbolia painamalla

 Uloskirjautuminen

Salasanan syöttö * 0000…FFFF

4.2

 

CCe

Häiriöilmoitukset * Senhetkisen häiriöilmoituksen 

näyttö (jos ilmoituksia on useita, ne 

kytketään toisiinsa jaksoittain)

Häiriöiden paikallinen nollaus (Reset), 

häiriöilmoituslistan (List) ja teksti-
viestiasetusten (SMS) valinta

Nollaus

Luettelo

Tekstiviesti

*

*

*

-

-

-

Pumppuhäiriön nollaus * Valinta, nollataanko pumppuhäiriöt 
(syyn korjaamisen jälkeen) auto-

maattisesti vai ei.

Asetus viiveajalle, jonka on kuluttava 

ennen ensimmäistä häiriöilmoitustu-
lon valvontaa järjestelmän käynnis-

tämisen jälkeen

ilman kuittausta 
(Without Acknowl.)/

kuittauksen kanssa

Viiveaika [s]

**

***

ilman/kanssa

0 … 20 …120

4.2.1  Häiriöilmoituslista * Häiriöilmoitushistorian näyttö 
(35 tallennuspaikkaa), päivämäärä-/

aikaleimat; 

häiriöilmoitushistorian selaus 

 ylös

 alas

Häiriöilmoitusten tar-
kastelu

* -

4.3

 

Parametriasetusten valikko 

(sivu 1/2)

* Järjestelmä- (System), käyttöpara-

metrit- (Operating parameters), sää-
dinparametrit- (Controller 

parameters) ja pumppuparametrit 

(Pump parameters) -valikkojen 
valinta

Ei ole -

Parametriasetusten valikko 

(sivu 2/2)

* Taajuusmuuttaja- (FC) (ei CC:ssä), 

kellonaika- (Time & Date), näyt-

töasetukset- (Display) ja tekstivies-
tiasetukset (Telemetry) -valikkojen 

valinta

Taajuusmuuttaja näkyvissä vain 
CC-FC:ssä ja CCe:ssä

Ei ole -

4.3.1
 

CC-FC

Järjestelmä * Käyttölaitteen (Drives) kytkeminen 
päälle ja pois

Taajuusmuuttajan (FC) kytkeminen 

päälle ja pois

 

  HUOMIO:
Päänäytössä näkyy ohjauksen ja häi-

riöityneen taajuusmuuttajan symboli.

Järjestelmä

Taajuusmuuttaja

**

**

on / off

on / off

Valikkonro Näyttö Kuvaus Asetusparametri/
toiminnot

Tehdasasetus

näytetään seuraavalle: seuraavan 

Käyttäjä 1 tai ylempi: * Käyttäjä 1 tai ylempi: *

Valinta Käyttäjä 2 tai ylempi: ** Käyttäjä 2 tai ylempi: **

näppäimell Huolto: *** Huolto: ***

List

Parameters

System
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4.3.1

 

CCe
CC

Järjestelmä * Käyttölaitteen (Drives) kytkeminen 

päälle ja pois
Taajuusmuuttajan (FC) kytkeminen 

päälle ja pois

Järjestelmä ** on / off

4.3.2
 

Käyttöparametri * Asetusarvojen (Set values) käyttöpa-
rametrien asetuksen, raja-arvojen 

(Limit values), anturin (Sensor) ja 

SBM/SSM:n releen logiikan (Logic 
SBM/SSM) valikkojen valinta 

Ei ole -

4.3.2.1
 

Asetusarvot * ”Asetusarvojen” (Set values) valinta 
palauttaa valikkoon nro 3.

4.3.2.2
 

Raja-arvot * Säädettävien suureiden sallittujen 
raja-arvojen syöttö. Näille raja-

arvoille voi syöttää aikaviiveen häly-

tyksen käynnistymiseen saakka.

P-Max [bar]

P-Min [bar]

P-hystereesi 

(P-Hysteresis) [bar]

t-hystereesi 

(t-Hysteresis) [s]

**

**

**

**

0,0…10,0…
Anturi

0,0…Anturi

0,0…10,0

0…5…60

4.3.2.3

 

Anturi * Anturin mittausalueen (Sensor range) 

[1; 2,5; 4; 6; 8; 10; 16; 25 tai 40 bar] 
valinta sekä laitteen toiminnan antu-

rivirheen (Sensor error) yhteydessä 

valinta (kaikkien pumppujen sammu-
minen, kaikkien pumppujen käyttö 

maksimi-

kierrosluvulla tai yhden pumpun 
käyttö ennalta asetetulla kierroslu-

vulla (vain CC-FC ja CCe))

(Katso valikko 4.3.5.1 sivu 2)

Mittausalue [bar]

Toiminta anturivian 

sattuessa:

**

**

16.0

Stop / maksimi 

((Maximum) / 
vaihteleva 

(Variable)

4.3.2.4

 

Toimintatapa, SSM-/SBM-rele * Koontikäyttöilmoituksen (Operation 

SSM) ja koontihäiriöilmoituksen 
(Operation SBM) releen toimintata-

van valinta

 Käyttö

 Valmiustila

 (NC) Laskeva sivu

 (NO) Nouseva sivu

SBM 

SSM

**

**

Käyttö / 

Valmiustila

NC / NO

Valikkonro Näyttö Kuvaus Asetusparametri/
toiminnot

Tehdasasetus

näytetään seuraavalle: seuraavan 

Käyttäjä 1 tai ylempi: * Käyttäjä 1 tai ylempi: *

Valinta Käyttäjä 2 tai ylempi: ** Käyttäjä 2 tai ylempi: **

näppäimell Huolto: *** Huolto: ***

System

Operating 
parameters

Setpoints

Limit values

Sensor

Logic 
SBM/SSM
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4.3.3

 

Säädinparametrit (sivu 1/2) * Peruskuormakytkennän (Base load 

pump), huippukuormakytkennän 
(Peak load pump), PID-säätimen 

(PID Controller) sekä säädinkäytön 

(Regulator parameter) säädinpara-
metrien asetuksen valikkojen valinta

Ei ole -

Säädinparametrit (sivu 2/2) * Nollatasotestin (Zeroflow test), put-

kentäyttötoiminnon (Tube filling 

function) sekä imukäytön (Suction 
mode) asetuksen valikkojen valinta

Nollatasotesti näkyvissä vain 
CC-FC:ssä ja CCe:ssä

Imukäyttö * PÄÄLLÄ / POIS

4.3.3.1
 

CC-FC

Peruskuormapumppu * Peruskuormapumpun (Base load 
pump) päälle- ja poiskytkentäpai-

neen sekä päälle- ja poiskytkennän 

viiveajan näyttö/asetus

(kaikkien arvojen syöttö prosentteina 

säädettävien suureiden 1. asetusar-
vosta)

Stop ilman taajuusmuuttajaa näky-
vissä vain CC-FC:ssä ja CCe:ssä

Start [%]

Stop [%]

Stop ilman taajuus-

muuttaja 

(Stop without FC) [%]

T-pois (T-Off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

100…110…125

1…10…60

4.3.3.1
 

CCe

CC

Peruskuormapumppu * Peruskuormapumpun (Base load 
pump) päälle- ja poiskytkentäpai-

neen sekä päälle- ja poiskytkennän 

viiveajan näyttö/asetus

(kaikkien arvojen syöttö prosentteina 

säädettävien suureiden 1. asetusar-
vosta)

Start [%]

Stop [%]

T-pois (T-Off) [s]

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…10…60

4.3.3.2

 

CC
CC-FC

Huippukuormapumppu, yleinen * Huippukuormapumpun (Peak load 

pump) päälle- ja poiskytkentäpai-

neen sekä päälle- ja poiskytkennän 
viiveajan näyttö/asetus (kaikkien 

arvojen syöttö prosentteina säädet-

tävien suureiden 1. asetusarvosta)

Valintamahdollisuus:

kaikilla huippukuormapumpuilla 
sama poiskytkentäpaine

poiskytkentäpaine huippukuorma-

pumppukohtainen

Start [%]

Stop [%]

T-päälle (T-on) [s]

T-pois (T-Off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…3…60

1…3…60

4.3.3.2

CC
CC-FC

Huippukuormapumppu, erityinen * Huippukuormapumppujen (Peak load 

pump) erityisten poiskytkentäpai-

neiden näyttö/asetus (syöttö pro-
sentteina säädettävien suureiden 

1. asetusarvosta)

Stop 1 … 5 [%] ** järjestelmä-

riippuvainen

Valikkonro Näyttö Kuvaus Asetusparametri/
toiminnot

Tehdasasetus

näytetään seuraavalle: seuraavan 

Käyttäjä 1 tai ylempi: * Käyttäjä 1 tai ylempi: *

Valinta Käyttäjä 2 tai ylempi: ** Käyttäjä 2 tai ylempi: **

näppäimell Huolto: *** Huolto: ***

Controller 
parameter

Base-load 
pump

Base-load 
pump

Peak-load 
pump
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4.3.3.2

CCe

Huippukuormapumppu, yleinen * Huippukuormapumpun (Peak load 

pump) päälle- ja poiskytkentäpai-
neen sekä päälle- ja poiskytkennän 

viiveajan näyttö/asetus (kaikkien 

arvojen syöttö prosentteina säädet-
tävien suureiden 1. asetusarvosta)

Start [%]

Stop [%]

T-päälle (T-on) [s]

T-pois (T-Off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

0,1…3…60

0,1…0,5…60

4.3.3.3
 

PID-säädin * Suhteellisen arvon, palautusajan, 
esiasetusajan asetus

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

Säädinkäyttö * Pumppujen käytön asetukset ulkoi-
sella analogisella arvolla. Analogisen 

signaalin asetusalueen ja yhdellä tai 

kaikilla pumpuilla (vain CCe) tapah-
tuvan käytön voi valita

Säädinkäyttö 

Signaalityyppi

Vakio-/monipumppu-

käyttö

**

**

**

on / off

0..20mA / 

4…20mA

E/M

4.3.3.5

 

CCe

CC-FC

Nollatasotesti * Nollatasotestin parametrit 

(Parameter Zeroflow test) perus-
kuormapumpun poiskytkemiseksi

Viiveaika [min]

Tavoitepaineen koro-

tus [bar]

Vaihteluväli [bar]

Kesto [s]

**

**

**

**

1…3

0,1…0,3…1,0

0,1…0,2…0,5

1…180

4.3.3.6
 

Putkentäyttötoiminto * Putkentäyttötoiminnon (Tube filling 
function) aktivointi putkien kontrol-

loitua täyttöä varten laitteiston käyt-

töönoton ja 
uudelleenkäynnistämisen yhtey-

dessä

Putkentäyttötoiminto 

Kesto [s]

Käynnistystaso [%]

**

**

**

on / off

0…10…60

0,0…50,0…99,

9

4.3.4

 

Pumppuparametrit * Pumppujen määrän (Number of 

pumps) säätämisen, pumppujen 
vaihdon (Pump change) tai pumppu-

jen koekäynnin (Pump test) ja pump-

pujen käyttötilan (Pump mode) (vain 
CCe) parametrien valikkojen valinta

Ei ole -

4.3.4.1
 

Pumppujen määrä * Järjestelmän pumppujen määrän 
(Number of pumps) (1...6) asetus ja 

varapumpun (Spare pump) kanssa/

ilman sitä tapahtuvan käytön määrit-
täminen

Pumppujen määrä

Varapumppu

**

**

1…3…6

kanssa/ilman

Valikkonro Näyttö Kuvaus Asetusparametri/
toiminnot

Tehdasasetus

näytetään seuraavalle: seuraavan 

Käyttäjä 1 tai ylempi: * Käyttäjä 1 tai ylempi: *

Valinta Käyttäjä 2 tai ylempi: ** Käyttäjä 2 tai ylempi: **

näppäimell Huolto: *** Huolto: ***

PID controller

Manual 
control 
mode

Zero-flow test

Pipe fill 
function

Pump 
parameters

Number of 
pumps
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4.3.4.2

 

Pumpunvaihto * Pumppujen vaihdon tyypin (käyttö-

tuntien (Oper. hours), käynnistysim-
pulssin (Impulse) mukaan, 

jaksoittain) ja vaihtoaikojen määrit-

täminen Peruskuormapumppu voi-
daan määrittää myös kiinteästi. Tätä 

varten pumpun numero on syötet-

tävä. 
Jaksoittaisen pumppujen vaihdon 

yhteydessä voi valita limittäisen 

pumpun kytkemisen.

Käyttötunnit [h]

Vaihtosykli 

(Exch. cycle) [min]

Kiinteästi määritetyn 

pumpun numero

Limittäinen SLP

**

**

**

**

1…24…99

1…360…1440

0…6

kyllä/ei

4.3.4.3

 

Pumpun koekäyttö   * Pumpun koekäytön (Pump kick) 

aikavälin asetus ja käynnistyksen 
kesto pumpun koekäytön yhtey-

dessä. Valinta, tapahtuuko koekäynti 

(Test run) myös ”ulkoinen off” 
-tilassa (with external OFF).

Pumpputesti mahdollinen:
Painamalla painiketta ”TEST” 

pumppu käynnistyy ylemmäksi ase-

tetuksi käynnistysajaksi (tämä toi-
minto on toiminnassa vain, kun 

käyttölaitteet ovat asennossa ”off” – 

valikko 4.3.1). 
Painikkeen jokainen uusi painaminen 

käynnistää yksitellen lisää pumppuja.

CC-FC- ja CCe-rakenteessa pumpun 

kierrosluku (Kick RPM) voidaan aset-

taa koekäytön aikana.
On mahdollista määrittää aikaväli, 

jonka aikana pumpun koekäyttöjä ei 

ole.

Koekäytön aikaväli [h]

Käynnistyksen kesto [s]

Ulkoinen off -tilassa

Koekäyttö

Koekierrosluku

Off [h:min]

On [h:min]

**

**

**

*

**

**

**

0 / 6…99

1…10…30

kyllä / ei

-

0.0..50.0..100.0

00:00..23:59

00:00..23:59

4.3.4.4

 

CCe

Pumpun käyttötila * Käyttötilan (Pump operation mode) 

asetus: 
sarjakytkentä tai vario

Tila ** Sarjakytkentä/

Vario

4.3.5

 

CC-FC

Taajuusmuuttaja * Taajuusmuuttajan parametrien 

(FC parameters) asetuksen ja taa-
juusmuuttajan tilan (FC status) näyt-

tämisen valikkojen valinta

Ei ole -

4.3.5
 

CCe

Taajuusmuuttaja * Taajuusmuuttajan parametrien 
(FC parameters) asetuksen valikko-

jen valinta

Ei ole -

Valikkonro Näyttö Kuvaus Asetusparametri/
toiminnot

Tehdasasetus

näytetään seuraavalle: seuraavan 

Käyttäjä 1 tai ylempi: * Käyttäjä 1 tai ylempi: *

Valinta Käyttäjä 2 tai ylempi: ** Käyttäjä 2 tai ylempi: **

näppäimell Huolto: *** Huolto: ***

Pump cycling

Pump test run

Pump mode

FC

FC
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4.3.5.1

 

CC-FC

Taajuusmuuttajan parametrit 

(sivu 1/2)

* Maksimi- ja minimilähtötaajuuden 

(Frequency) ja taajuusmuuttajan 
tasoaikojen (Ramp) asetus, taajuus-

muuttajatyypin määrittäminen 

(käyttölaitteiden on oltava tällöin 
pois päältä)

fmaks [Hz]

fmin [Hz]

ttaso+ [s]

ttaso- [s]

Taajuusmuuttajan 

tyyppi

**
**

**
**

*

25…50…60

20…35…50

1…5…60

1…5…60

FC202 / 

VLT2800 / 
VLT6000

Taajuusmuuttajan parametrit 

(sivu 2/2)

* Taajuusmuuttajan taajuuksien asetus 

säädettävien suureiden muutosten 
välttämiseksi huippukuorman kytke-

misessä (FC - peak filter +) tai sam-

muttamisessa (FC - peak filter -)

Sen taajuusmuuttajan asetus, jolla 

säädetty pumppu on käynnissä antu-
rin vioittuessa (At sensor error)

fhuippukuorma+ [Hz]

fhuippukuorma-  [Hz]

fanturivirhe [Hz]

**
**

**

20,5…50…60

20,5…35…60

20,5…40…60

4.3.5.1
 

CCe

Taajuusmuuttajan parametrit 
(sivu 1/2)

* Maksimi- ja minimilähtötaajuuden 
(Frequency) ja taajuusmuuttajan 

tasoaikojen (Ramp) asetus, taajuus-

muuttajatyypin määrittäminen 
(käyttölaitteiden on oltava tällöin 

pois päältä)

Umaks [V]
Umin [V]

ttaso+ [s]
ttaso- [s]

**
**

**
**

0…2…4
8.0…10.0

0,0…60
0,0…60

Taajuusmuuttajan parametrit 
(sivu 2/2)

* Jännitealueen asetus analogisille 
lähdöille e-pumppuihin

Sen taajuusmuuttajan asetus, jolla 
säädetty pumppu on käynnissä antu-

rin vioittuessa (At sensor error)

fanturivirhe [Hz] ** 0,0…80.0…100.0

4.3.5.2

 

CC-FC

Taajuusmuuttajan tila (sivu 1/2) * Väyläliitännän ja taajuusmuuttajan 

tilailmoitusten näyttö

Ei ole -

Taajuusmuuttajan tila (sivu 2/2) * Taajuusmuuttajan varoitusilmoitus-

ten näyttö
(jännite (Voltage warning), virta 

(Current warning), lämpötila 

(Thermal warning))

Ei ole -

Valikkonro Näyttö Kuvaus Asetusparametri/
toiminnot

Tehdasasetus

näytetään seuraavalle: seuraavan 

Käyttäjä 1 tai ylempi: * Käyttäjä 1 tai ylempi: *

Valinta Käyttäjä 2 tai ylempi: ** Käyttäjä 2 tai ylempi: **

näppäimell Huolto: *** Huolto: ***

FC 
parameters

FC 
parameters

FC status
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4.3.6 Kellonaika * Todellisen kellonajan (aika (Time), 

päivämäärä (Date)) sekä viikonpäivän 
(Weekday) asetus 

(1=maanantai, 2=tiistai... 0=sunnun-

tai)

Kellonaika [hh:mm:ss]

Päiväys: [pp.kk.vv]

Viikonpäivä

*

*

*

00:00:00

…23:59:59

-

0 … 6

4.3.7 Näyttö, asetukset * Summerin päälle-/poiskytkeminen 
(Hooter active) (häiriöilmoitusta-

pauksissa), alivalikoiden valinta näy-

tön säätämiseksi (GT12 Settings) 
(kirkkaus ja kontrasti – kyse on jär-

jestelmänäytöistä – esimerkkiä ei 

anneta), reseptien varmuuskopioin-
tiin/palauttamiseen (Backup Restore) 

ja kieliasetuksiin (Language)

Summeri ** aktiivinen/
epäaktiivinen

4.3.7.1 Varmuuskopio/palauttaminen ** Mahdollisuus tallentaa (varmuusko-

pio (Backup)) tai ladata uudestaan 

(Restore) reseptit (PLC:n parametri-
joukot) näytön muistiin/muistista.

Varmuuskopio

Palauttaminen

**

*

-

-

4.3.7.2 Kieli * Näyttötekstien aktiivisen kielen 

määrittäminen

Kieli * saksa

4.3.7.3 Kielen parametrit * Järjestelmän käynnistämisen jälkeen 

tapahtuvan kielivalinnan näytön kes-

ton asetus

Näytön kesto [s] ** 0…10…30

4.3.8.1    Tekstiviestiasetukset (sivu 1/5) * Tekstiviesti-ilmoittimen (SMS alarm 

unit) tilan, vastaanottovalmiuden, 

tekstiviestin lähetystilan, tekstivies-
tin vastaanottolaitteen, käynnistyk-

sen kuittauksen (Acknowledgement) 

näyttö

 :

 Häiriöilmoitusten paikallinen nollaus 
(Reset)

Nollaus ** -

Tekstiviestiasetukset (sivu 2/5) * Ensisijaisuuden (Announcing priority) 
(0...4) asettaminen 4 mahdolliselle 

puhelinnumerolle

Kuittausvelvollisuuden 

(With Acknowl.) määrittäminen

Ensisijainen puhelinnu-
mero (SMS Call No.) 1

Ensisijainen puhelinnu-
mero (SMS Call No.) 2

Ensisijainen puhelinnu-

mero (SMS Call No.) 3

Ensisijainen puhelinnu-

mero (SMS Call No.) 4

**

**

**

**

0…1…4

0…4

0…4

0…4

Valikkonro Näyttö Kuvaus Asetusparametri/
toiminnot

Tehdasasetus

näytetään seuraavalle: seuraavan 

Käyttäjä 1 tai ylempi: * Käyttäjä 1 tai ylempi: *

Valinta Käyttäjä 2 tai ylempi: ** Käyttäjä 2 tai ylempi: **

näppäimell Huolto: *** Huolto: ***

Time and date

Display

Backup
Restore

Language

Telemetry
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Tekstiviestiasetukset (sivu 3/5) * Lähetyksen toistamisajan (Repetit. of 

sending) ja tekstiviestien enimmäis-
määrän (Max. Number of SMS) asetus 

tapahtumaa ja puhelinnumeroa koh-

den

HUOMIO:

Tämä sivu näytetään vain, jos sivulla 
2 on määritetty ”With Acknowl.” 

(kuittausvelvollisuus).

Lähetyksen toista-

misaika [min]

Maks. tekstiviesti-

määrä:

**

**

1…15…999

1…2…10

Tekstiviestiasetukset (sivu 4/5) * Aseman nimen (Station name) syöttö 

telemetriaa varten ja SIM-kortin PIN 

(SIM PIN)

Aseman nimi 

[teksti, 16 merkkiä]

PIN

**

**

”Wilo teksti-

viesti-ilmoi-

tin”

0000…

…SIM-
PIN…9999

Tekstiviestiasetukset (sivu 5/5) * 4 mahdollisen puhelinnumeron 
(SMS - call number) (osallistujien nrot 

(User number) 1–4) sekä palvelun-

tarjoajan tekstiviestikeskuksen 
numeron (osallistuja nro 5) syöttö; 

Osallistujalistan selaaminen:
 ylös

 alas

Puhelinnumerot 1–5
[numerot, 16 merkkiä]

** Laitekohtainen

4.4 Salasanavalikko * Alivalikkojen valinta salasanojen 

(Password User) 1 ja 2 määrittämi-

seen

Ei ole -

4.4.1 Salasana, käyttäjä 1 ** USER1-salasanan syöttö Salasana User1 * 0000…1111
…FFFF

4.4.2 Salasana, käyttäjä 2 * USER2-salasanan syöttö Salasana User2 * 0000…2222

…FFFF

4.5 Säätölaitteen tiedot * Säätölaitteen kuvauksen näyttö
Säätölaitteen tietojen ja ohjelmisto-

tietojen sekä sisään-/uloskirjautumi-

sen valinta

Ei ole -

Valikkonro Näyttö Kuvaus Asetusparametri/
toiminnot

Tehdasasetus

näytetään seuraavalle: seuraavan 

Käyttäjä 1 tai ylempi: * Käyttäjä 1 tai ylempi: *

Valinta Käyttäjä 2 tai ylempi: ** Käyttäjä 2 tai ylempi: **

näppäimell Huolto: *** Huolto: ***

Password

Password
User 1

Password
User 2

Info
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Käyttäjätasot

Säätölaitteen käyttöä ja parametrien asetusta 

suojataan kolmitasoisella turvajärjestelmällä. 

Oikean salasanan syöttämisen jälkeen (valikko 4.1 

tai 4.5.2) järjestelmä aukeaa oikealle käyttäjäta-

solle (näyttö indikaattoreilla tasokuvausten vie-

ressä). Sisäänkirjautumispainiketta painamalla 

käyttäjä pääsee järjestelmään.

User 1:

Tällä tasolla (tavallisesti: paikallinen käyttäjä, 

esim. talonmies) näytetään lähes kaikki valikko-

kohdat. Parametrien syöttöä on rajoitettu. 

Tämän käyttäjätason salasana (4 paikkaa, nume-

roita) voidaan antaa valikossa 4.4.1 

(tehdasasetus: 1111).

User 2:

Tällä tasolla (tavallisesti: operaattori) näytetään 

kaikki valikkokohdat simulointitilaa lukuun otta-

matta. Parametrien syöttö on mahdollista lähes 

rajatta. 

Tämän käyttäjätason salasana (4 paikkaa, nume-

roita) voidaan antaa valikossa 4.4.2 (tehdasasetus: 

2222).

Huollon käyttäjätaso on varattu WILO-asiakaspal-

velulle.

Näyttökielen valinta

Säätölaitteen päällekytkemisen jälkeen voidaan 

valita käytettävä näyttökieli. Tämä valintanäyttö 

on näkyvillä valikossa 4.3.7.3 asetettavan ajan.

Lisäksi kielivalinta voidaan tehdä koska tahansa 

valikossa 4.3.7.2.

4.5.1 Säätölaitteen tiedot (sivu 1/2) * Säätölaitteen (Switch box data) tun-

nusnumeron (ID-No.), kytkentäkaa-
vion numeron (Circ. diagr.) ja 

rakennusvuoden (Constr. year) 

syöttö/näyttö
Säätölaitteen käyttötuntien 

(Oper. hours) näyttö

Tunnusnro 

[teksti, 10 paikkaa]

Kytkentäkaavion nro 

[teksti, 10 paikkaa]

Rakennusvuosi 

[kuukausi/vuosi]

Käyttötunnit

***

***

***

***

Laitekohtainen

Säätölaitteen tiedot (sivu 2/2) * PLC-ohjelman ja kosketusnäyttöoh-

jelman (Display) ohjelmistoversioi-

den (Software versions) näyttö

Ei ole -

4.5.2 Sisään-/uloskirjautuminen * ”Salasanan” valinta palauttaa valik-
koon nro 4.1.

Valikkonro Näyttö Kuvaus Asetusparametri/
toiminnot

Tehdasasetus

näytetään seuraavalle: seuraavan 

Käyttäjä 1 tai ylempi: * Käyttäjä 1 tai ylempi: *

Valinta Käyttäjä 2 tai ylempi: ** Käyttäjä 2 tai ylempi: **

näppäimell Huolto: *** Huolto: ***



Suomi

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Control CC-Booster 27

7 Asennus ja sähköliitäntä

Asennus ja sähköliitäntä on suoritettava paikallis-

ten määräysten mukaisesti ja vain alan ammatti-

henkilökunnan toimesta!

VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara!

Tapaturmien ehkäisyä koskevia voimassa olevia 

määräyksiä on noudatettava.

Varoitus! Sähköiskun vaara!

Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on 

estettävä.

Paikallisia tai yleisiä määräyksiä sekä paikallisten 

energianhuoltoyhtiöiden määräyksiä on nouda-

tettava.

7.1 Asennus

• Seinäasennus, WM (wall mounted): Paineenkoro-

tuslaitteissa seinäasennettavat säätölaitteet on 

asennettu kokonaislaitteeseen. Jos seinäasentei-

nen laite halutaan kiinnittää erikseen kokonais-

laitteesta, käytetään kiinnityksessä neljää ruuvia 

(Ø 8 mm). Suojaluokka on tällöin varmistettava 

soveltuvin toimenpitein.

• Pystylaite, BM (base mounted): Pystylaite asete-

taan ilman tukia tasaiselle pinnalle (joka on riittä-

vän kantava). Yleensä käytössä on asennusjalusta, 

jonka korkeus on 100 mm kaapelien sisäänvientiä 

varten. Muut jalustat ovat mahdollisia pyynnöstä.

7.2 Sähköliitäntä

VAROITUS! Sähköiskun vaara

Sähköliitännän saa suorittaa vain paikallisen säh-

köyhtiön hyväksymä sähköasentaja paikallisten 

sähkömääräysten (esim. Saksassa VDE-määräyk-

set) mukaisesti.

Verkkoliitäntä

Varoitus! Sähköiskun vaara!

Vaikka pääkytkin olisi suljettu, virran syöttöpuo-

lella on hengenvaarallinen jännite.

• Verkkoliitännän virtamuodon, virtalajin ja jännit-

teen on vastattava säätölaitteen tyyppikilven tie-

toja.

• Vaatimukset verkkoa varten:

HUOMAUTUS:

Standardin EN / IEC 61000-3-11 mukaan (ks. seu-

raava taulukko) säätölaite ja teholtaan ... kW:n 

pumppu (sarake 1) on tarkoitettu käytettäväksi 

sähköverkossa, jonka järjestelmäimpedanssi 

Zmaks. rakennuksen liitännän kohdalla on enintään 

... ohmia (sarake 2) kytkentöjen enimmäismäärän 

ollessa tällöin ... (sarake 3).

Jos verkkoimpedanssi ja kytkentöjen määrä tuntia 

kohti on suurempi kuin taulukossa ilmoitetut 

arvot, säätölaite ja pumppu voivat aiheuttaa 

epäedullisten verkko-olosuhteiden takia tilapäisiä 

jännitehäviöitä sekä häiritsevää jänniteheilahte-

lua, ns. ”vilkkumista”.

Voi olla, että tämän vuoksi tarvitaan toimenpi-

teitä, ennen kuin säätölaitetta ja pumppua voi 

käyttää tässä liitännässä käyttötarkoituksen 

mukaisella tavalla. Vastaavia tietoja saa paikalli-

selta sähköyhtiöltä ja valmistajalta.
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HUOMIO:

Taulukossa tehokohtaisesti annettu kytkentöjen 

tuntikohtainen enimmäismäärä määräytyy pum-

pun moottorin perusteella, eikä sitä saa ylittää 

(säätimen parametrien mukauttaminen vastaa-

vasti, katso esim. Jälkikäyntiajat).

• Verkonpuoleinen suojaus kytkentäkaavion tieto-

jen mukaan.  

• Verkkokaapelin kaapelien päät on vietävä kaape-

liläpivientien ja kaapelitulojen läpi ja johdotettava 

riviliittimissä olevien merkintöjen mukaisesti.

• Asiakkaan on hankittava 4-säikeinen kaapeli 

(L1, L2, L3, PE). Liitäntä tapahtuu pääkytkimeen 

(kuva 1a–e, kohta 1) tai suurempitehoisissa lait-

teistoissa riviliittimiin kytkentäkaavion mukaan, 

PE maadoituskiskoon.

Teho [kW]

(Sarake 1)

Järjestelmän impedanssi [Ω]

(Sarake 2)

Kytkentöjä tunnissa

(Sarake 3)

3~400 V 2,2 0,257 12

2-napainen 2,2 0,212 18

Suorakäynnistys 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

2-napainen 5,5 0,220 24

Tähti-kolmio-
käynnistys

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



Suomi

Asennus- ja käyttöohje Wilo-Control CC-Booster 29

Pumpun verkkoliitännät

HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!

Noudata pumppujen asennus- ja käyttöohjetta!

Teholiitäntä

Pumput on liitettävä riviliittimiin kytkentäkaavion 

mukaan, PE on yhdistettävä maadoituskiskoon. 

Suojattua moottorikaapelia on käytettävä.

Kaapelisuojusten sijoittaminen EMC-kaapelilii-

toksiin

(CC ... WM)

(1)   tai    

(2)   

(3)   

Kaapelisuojusten sijoittaminen suojaklipseihin

(CC ... BM)

HUOMIO:

Leikkauksen (vaihe 3) pituuden

on sovittava täsmälleen käytetyn

klipsin leveyteen!

HUOMIO

Jos pumpun liitäntäjohtoja pidennetään tehtaan 

toimittamaa versiota pidemmiksi, käyttöohjeessa 

oleva taajuusmuuttajan EMC-ohje on otettava 

huomioon (CC-FC-rakenne).

Ylilämpösuojan liitäntä/pumppuhäiriö

Pumppujen käämityssuojakoskettimet tai häiriöil-

moituskoskettimet (CCe-rakenne) voidaan yhdis-

tää liittimiin kytkentäkaavion mukaan.

HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!

Liittimiin ei saa johtaa vierasta jännitettä!

(1)

(2)

(3)

(4)
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Pumpun ohjaussignaalin liitäntä 

(vain CCe-rakenne)

Pumppujen analogiset ohjaussignaalit (0–10 V) 

voidaan yhdistää liittimiin kytkentäkaavion 

mukaan. Käytä suojattuja johtoja.

HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!

Liittimiin ei saa johtaa vierasta jännitettä!

Anturi(t)

Anturi yhdistetään asennus- ja käyttöohjeen 

mukaan liittimiin kytkentäkaavion mukaan.

Suojattua kaapelia on käytettävä, ohjauslaatik-

koon on asetettava yksipuolinen suoja.

HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!

Liittimiin ei saa johtaa vierasta jännitettä!

Analoginen IN, asetusarvon etäsäätö/kierrosluvun 

etäsäätö

Asetusarvon etäsäätö voidaan toteuttaa vastaa-

villa liittimillä kytkentäkaavion mukaan tai käyttö-

tavalla ”säädin ”analogisen signaalin (0/4...20 mA 

tai 0/2...10 V) välityksellä. Suojattua kaapelia on 

käytettävä, ohjauslaatikkoon on asetettava yksi-

puolinen suoja.

Asetusarvon vaihtokytkentä

Asetusarvon 1 vaihtokytkentä asetusarvoon 2 tai 

3 voidaan pakottaa vastaavilla liittimillä kytkentä-

kaavion mukaan potentiaalivapaalla koskettimella 

(sulkukosketin).

x: kosketin suljettu. o: kosketin auki

HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!

Liittimiin ei saa johtaa vierasta jännitettä!

Ulkoinen päälle- ja poiskytkentä

Etäkäynnistys ja -sammutus voidaan yhdistää 

vastaavilla liittimillä kytkentäkaavion mukaan sil-

lan (esiasennettu tehtaalla) poistamisen jälkeen 

potentiaalivapaalla koskettimella (avauskosketin).

HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!

Liittimiin ei saa johtaa vierasta jännitettä!

Kuivakäyntisuoja

Kuivakäyntisuojatoiminto voidaan yhdistää vas-

taavilla liittimillä (kytkentäkaavion mukaan) sillan 

(esiasennettu tehtaalla) poistamisen jälkeen 

potentiaalivapaalla koskettimella (avauskosketin).

HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!

Liittimiin ei saa johtaa vierasta jännitettä!

Koontikäyttö-/koontihäiriöilmoitukset 

(SBM/SSM)

Potentiaalivapaat koskettimet (vaihtokosketti-

met) ovat käytettävissä vastaavilla liittimillä kyt-

kentäkaavion mukaan ulkoisia ilmoituksia varten.

Potentiaalivapaat koskettimet, koskettimen 

kuormitus maks. 250 V~ / 2 A

VAARA! Hengenvaara sähköiskun takia!

Vaikka pääkytkin olisi suljettu, näissä liittimissä 

voi olla hengenvaarallinen jännite.

Paineen todellisen arvon näyttö

Signaali 0...10 V on käytettävissä vastaavilla liitti-

millä kytkentäkaavion mukaan tämänhetkisen 

säädettävän suureen todellisen arvon ulkoista 

mittaus-/näyttömahdollisuutta varten. Tässä 

0...10 V vastaa paineanturisignaalia 0 ... painean-

turin loppuarvo. Esim.

HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!

Liittimiin ei saa johtaa vierasta jännitettä!

Logiikkasuunnittelu

Kosketin Toiminto

Asetusarvo 2 Asetusarvo 3

o o Asetusarvo 1 
aktiivinen

x o Asetusarvo 2 
aktiivinen

o x Asetusarvo 3 
aktiivinen

x x Asetusarvo 3 
aktiivinen

Ulkoinen päälle- ja poiskytkentä

Kosketin suljettu: Automaattikäyttö PÄÄLLÄ

Kosketin avoin: Automaattikäyttö POIS 
ilmoitus symbolilla näytöllä

Kontaktin kuormitus: 24 V DC / 10 mA

Kuivakäyntisuoja

Kosketin suljettu: ei vedenvähyyttä

Kosketin avoin: vedenvähyys

Kontaktin kuormitus: 24 V DC / 10 mA

Anturi Näyttöpainealue Jännite/paine

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

Taajuusmuuttajalla varustetuissa säätölaitteissa 

(CC-FC- ja CCe-rakenteet) voidaan käyttää vas-

taavilla liittimillä kytkentäkaavion mukaisesti 

0...10 V:n signaalia peruskuormapumpun senhet-

kisen tosiarvon ulkoista mittaus-/näyttömahdol-

lisuutta varten. 

Tässä 0...10 V vastaa taajuusaluetta 0...fmaks.

HUOMIO! Tuotevaurioiden vaara!

Liittimiin ei saa johtaa vierasta jännitettä!

HUOMAUTUS

Valinnaisten tulojen/lähtöjen laitteiston ja sähkö-

liitännän tiedot esitetään tämän moduulin asen-

nus- ja käyttöohjeissa.

8 Käyttöönotto
VAROITUS! Hengenvaara! 

Käyttöönoton saavat suorittaa vain pätevät alan 

ammattilaiset! 

Epäasianmukainen käyttöönotto aiheuttaa 

hengenvaaran. Käyttöönoton saa suorittaa vain 

pätevä ammattihenkilökunta.

VAARA! Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa säh-

köiskujen vaaran avatun säätölaitteen parissa 

suoritettavien työtehtävien yhteydessä. 

Töitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilö-

kunta!

Suosittelemme, että WILO-asiakaspalvelu suorit-

taa säätölaitteen käyttöönoton.

Ennen ensimmäistä käynnistystä on tarkastet-

tava, että asiakkaan hankkima johdotus, erityi-

sesti maadoitus, on suoritettu oikein.

Kaikkia liittimiä on kiristettävä ennen käyttöönot-

toa!

HUOMIO:

Tässä asennus- ja käyttöohjeessa kuvattujen toi-

mien lisäksi käyttöönoton toimenpiteet on toteu-

tettava koko laitteiston (DEA) asennus- ja 

käyttöohjeen mukaan.

8.1 Tehdasasetus

Säätöjärjestelmälle on tehty esiasetukset valmis-

tuksen yhteydessä.

WILO-asiakaspalvelu voi palauttaa tehdasasetuk-

set.

8.2 Moottorin pyörimissuunnan tarkastus

”Manuaalinen käyttö” -käyttötavassa (valikko 

1.1) tarkastetaan käynnistämällä jokainen 

pumppu nopeasti, vastaako pumpun pyörimis-

suunta verkkokäytössä pumpun koteloon merkit-

tyä nuolta. Märkämoottoripumpuissa väärä tai 

oikea pyörimissuunta näytetään LED-valvontava-

lolla liitäntäkotelossa (katso pumpun asennus- ja 

käyttöohje).

Kaikkien pumppujen pyörimissuunnan ollessa 

väärä verkkokäytössä vaihdetaan kaksi satun-

naista vaihetta pääverkkojohdossa.

Säätölaitteet ilman taajuusmuuttajaa 

(CC-rakenne):

• Vain yhden pumpun pyörimissuunnan ollessa 

väärä verkkokäytössä vaihdetaan moottoreiden 

P2 ≤ 4 kW (suorakäynnistys) kaksi satunnaista vai-

hetta moottorin liitäntäkotelossa.

• Vain yhden pumpun pyörimissuunnan ollessa 

väärä verkkokäytössä vaihdetaan moottoreiden 

P2 ≥ 5,5 kW (tähti-kolmio-käynnistys) neljä liitän-

tää moottorin liitäntäkotelossa. Ja kahdesta vai-

heesta on vaihdettava käämityksen alku ja loppu 

(esim. V1 V2:een ja W1 W2:een).

Säätölaitteet taajuusmuuttajan kanssa 

(CC-FC-rakenne):

• Verkkokäyttö: Valikossa 1.1 jokainen pumppu 

asetetaan yksittäin ”manuaaliseen käyttöön”. 

Tämän jälkeen toimitaan kuten säätölaitteissa 

ilman taajuusmuuttajaa.

• Taajuusmuuttajakäyttö: Käyttötavassa ”auto-

maattinen taajuusmuuttajan kanssa” jokainen 

pumppu asetetaan yksittäin valikossa 1.1 tilaan 

”automaattinen”. Tämän jälkeen tarkastetaan 

yksittäisten pumppujen nopealla käynnistämisellä 

pyörimissuunta taajuusmuuttaja-käytössä. Kaik-

kien pumppujen pyörimissuunnan ollessa väärä 

vaihdetaan kaksi satunnaista vaihetta taajuus-

muuttajalähdössä.

8.3 Moottorinsuojan asetus

• WSK / PTC: Ylilämpösuojaa käytettäessä asetusta 

ei tarvita.

• Ylivirta: katso kappale 6.2.2

8.4 Signaaligeneraattori ja valinnaiset moduulit

Signaaligeneraattorin ja valinnaisten lisämoduu-

lien asennus- ja käyttöohjeet on otettava huo-

mioon.
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9 Huolto
Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa vain pätevä 

ammattihenkilökunta!

VAARA! Hengenvaara!

Sähkölaitteiden parissa suoritettavissa töissä 

uhkaa hengenvaara sähköiskun takia.

• Kaikkia huolto- ja korjaustöitä varten säätölaite 

on kytkettävä jännitteettömäksi, ja sen asiaton 

käynnistyminen on estettävä.

• Vain pätevä sähköalan ammattilainen saa korjata 

liitäntäkaapelin vaurioita.

• Kytkinkaappi on pidettävä puhtaana.

• Kytkinkaappi ja tuuletin on puhdistettava liasta. 

Puhallinten suodatinmatot on tarkastettava, puh-

distettava ja tarvittaessa vaihdettava.

• Moottoritehon ollessa vähintään 5,5 kW suoja-

koskettimet on tarkastettava silloin tällöin pala-

milta ja vaihdettava, jos palama on merkittävä.

• Järjestelmä toteaa todellisen kellonajan puskuri-

pariston latauksen ja lähettää tarvittaessa ilmoi-

tuksen. Lisäksi suositellaan pariston vaihtamista 

12 kuukauden välein. Tätä varten paristo on vaih-

dettava seuraavien kuvien mukaisesti keskusyksi-

kön rakenneryhmässä.

10 Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat 
toimenpiteet
Häiriönpoiston saa suorittaa vain pätevä ammatti-

henkilökunta! Luvussa 2 olevia turvaohjeita on 

noudatettava.

10.1 Häiriönäyttö ja kuittaus

Häiriön ilmetessä kosketusnäytön taustaväri 

muuttuu PUNAISEKSI, koontihäiriön ilmoitus akti-

voituu, ja häiriö esitetään valikossa 4.2 virhekoo-

dinumeron ja hälytystekstin kanssa. 

Etädiagnoosin suorittavissa järjestelmissä ilmoitus 

lähetetään määrätylle vastaanottajalle (vastaan-

ottajille).

Häiriö voidaan kuitata valikossa 4.2 painikkeella 

”NOLLAUS” (reset) tai etädiagnoosilla.

Jos häiriön aiheuttaja korjattiin ennen kuittausta, 

kosketusnäytön taustaväri muuttuu VIHREÄKSI. 

Jos häiriö on edelleen olemassa, taustaväri muut-

tuu ORANSSIKSI.

Päänäytössä esitetään häiriöstä kärsivä pumppu 

vilkkuvalla pumppusymbolilla.

10.2 Häiriöiden historiamuisti

Säätölaitteelle on olemassa historiamuisti, joka 

toimii FIFO-periaatteen (First IN First OUT) 

mukaan. Jokaiseen häiriöön yhdistetään aikaleima 

(päivämäärä/kellonaika). Muistissa esitetään 

35 häiriötä.

Hälytyslista (valikko 4.2.1) voidaan valita 

valikosta 4.2.
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Listan sisällä ilmoitukset voidaan valita painik-

keilla + ja -. Seuraavassa taulukossa esitetään 

kaikkien häiriöilmoitusten luettelo

Jos käyttöhäiriötä ei voi poistaa, käänny lähimmän 

Wilo-asiakaspalvelupisteen tai -edustuksen puo-

leen.

Koodi Hälytysteksti Syyt Korjaus

E040 Häiriö antu-
rissa

Paineanturi viallinen Anturi vaihdettava

Ei sähköistä yhteyttä anturiin Sähköinen yhteys huollettava

E060 Lähtöpaine 
maks.

Järjestelmän ulostulopaine on noussut 
(esim. säätimen häiriön takia) valikossa 
4.3.2.2 asetetun arvon yläpuolelle

Säätimen toiminta tarkastettava

Asennus tarkastettava

E061 Lähtöpaine 
min.

Järjestelmän ulostulopaine on laskenut 
(esim. putken murtumisen takia) valikossa 
4.3.2.2 asetetun arvon alapuolelle

Tarkastettava, vastaako asetusarvo pai-
kallista tilannetta

Putki tarkastettava ja huollettava tarvit-
taessa

E062 Vedenvähyys Kuivakäyntisuoja on lauennut Tulovirtaus/esisäiliö tarkastettava; pum-
put käynnistyvät itsestään uudelleen

E080.1–E080.6 Pumppu 1...6 
hälytys

Käämityksen ylilämpö (WSK/PTC) Jäähdytysrivat puhdistettava; mootto-
rien on sovittava +40 °C ympäristön 
lämpötilalle (katso myös pumpun asen-
nus- ja käyttöohje)

Moottorinsuoja on lauennut (ylivirta tai 
oikosulku johdossa)

Pumppu (pumpun asennus- ja käyttö-
ohjeen mukaan) ja johto tarkastettava

Pumpun taajuusmuuttajan koontihäiriön 
ilmoitus aktivoitui (vain CCe-rakenne)

Pumppu (pumpun asennus- ja käyttö-
ohjeen mukaan) ja johto tarkastettava

E082 Taajuusmuut-
tajan virhe

Taajuusmuuttaja on ilmoittanut virheestä Virhe valikossa 4.3.5.2 tai taajuusmuut-
tajassa eriteltävä ja käsiteltävä taajuus-
muuttajan käyttöohjeen mukaan

Sähköinen yhteys huollettava Liitäntä taajuusmuuttajaan tarkastet-
tava ja tarvittaessa huollettava

Taajuusmuuttajan moottorinsuoja on 
lauennut (esim. taajuusmuuttajan verkko-
johdon oikosulku; liitetyn pumpun ylikuor-
mitus)

Verkkojohto tarkastettava ja tarvit-
taessa huollettava (pumpun asennus- ja 
käyttöohjeen mukaan)

E100 Paristovirhe Pariston lataus on laskenut minimitasoon; 
tosiaikaisen kellon puskurointi ei ole enää 
taattu

Paristo vaihdettava (katso luku 9).
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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



Argentina
WILO SALMSON
 Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
matias.monea@wilo.com.ar

Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland, 4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au

Austria
WILO Pumpen Österreich 
GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at

Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az

Belarus
WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
wilo@wilo.by

Belgium
WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be

Bulgaria
WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
info@wilo.bg

Brazil
WILO Comercio e  
Importacao Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
13.213-105
T +55 11 2923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br

Canada
WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com

China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn

Croatia
WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba
WILO SE
Oficina Comercial
Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com

Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz

Denmark
WILO Nordic
Drejergangen 9
DK-2690 Karlslunde
T +45 70 253 312
wilo@wilo.dk

Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee

Finland
WILO Nordic
Tillinmäentie 1 A
FIN-02330 Espoo
T +358 207 401 540
wilo@wilo.fi

France
Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex
T +33 2435 95400
info@wilo.fr

United Kingdom
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk

Greece
WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr

Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu

India
Wilo Mather and Platt Pumps 
Private Limited
Pune 411019
T +91 20 27442100
services@matherplatt.com

Indonesia
PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland
WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Italy
WILO Italia s.r.l.
Via Novegro, 1/A20090
Segrate MI
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 312 40 10
info@wilo.kz

Korea
WILO Pumps Ltd. 
20 Gangseo, Busan
T +82 51 950 8000
wilo@wilo.co.kr

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 6714-5229
info@wilo.lv

Lebanon
WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T +961 1 888910
info@wilo.com.lb

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt 

Morocco
WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T +212 (0) 5 22 66 09 24
contact@wilo.ma

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Norway
WILO Nordic
Alf Bjerckes vei 20
NO-0582 Oslo
T +47 22 80 45 70
wilo@wilo.no

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
5-506 Lesznowola
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Russia
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



Pioneering for You

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


