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Beépítési és üzemeltetési utasítás1 Általános megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések

Az eredeti üzemeltetési utasítás nyelve német. 

A jelen útmutatóban található további nyelvek az 

eredeti üzemeltetési utasítás fordításai.

A beépítési és üzemeltetési utasítás a berendezés 

tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés köze-

lében. A jelen utasítás pontos betartása a rendel-

tetésszerű használatnak és a berendezés helyes 

kezelésének az előfeltétele.

A beépítési és üzemeltetési utasítás megfelel 

a termék kivitelének, valamint nyomás alá helye-

zésre vonatkozó biztonságtechnikai szabványok-

nak.

EK-megfelelőségi nyilatkozat:

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat a Beépítési és 

üzemeltetési utasítás része.

A jelen nyilatkozatban felsorolt kivitelek velünk 

nem egyeztetett műszaki változtatása, vagy az 

üzemeltetési utasításban szereplő, a termék, 

illetve a személyzet biztonságára vonatkozó nyi-

latkozatok figyelmen kívül hagyása esetén a meg-

felelőségi nyilatkozat érvényét veszíti.

2 Biztonság
A jelen üzemeltetési utasítás olyan alapvető uta-

sításokat tartalmaz, amelyeket szerelés, üzemel-

tetés és karbantartás során be kell tartani. Ezért 

ezt az üzemeltetési utasítást a beszerelés és az 

üzembe helyezés előtt mind a szerelőnek, mind 

a felelős szakszemélyzetnek/üzemeltetőnek fel-

tétlenül el kell olvasnia.

Nemcsak a Biztonság című fő fejezetben leírt álta-

lános biztonsági előírásokat kell betartani, hanem 

a további fejezetekben veszélyszimbólumokkal 

megjelölt speciális biztonsági előírásokat is.

2.1 Jelzések értelmezése az üzemeltetési 

útmutatóban

Szimbólumok:

Általános veszélyszimbólum

Villamos áramütés veszélye

JAVASLAT

Figyelemfelhívó kifejezések:

VESZÉLY!

Akut veszélyhelyzet.

Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon 

súlyos sérülést okoz.

FIGYELEM!

A felhasználó (súlyos) sérülést szenvedhet. 

A „Figyelmeztetés“ arra utal, hogy (súlyos) sze-

mélyi sérülések veszélye áll fenn, ha a kezelő nem 

veszi figyelembe a megjegyzést.

VIGYÁZAT!

Fennáll a termék/rendszer károsodásának veszé-

lye. A „Vigyázat“ az utasítás figyelmen kívül 

hagyásából eredő esetleges termékkárokra 

vonatkozik.

MEGJEGYZÉS:

Hasznos tanács a termék kezelésével kapcsolat-

ban. Felhívja a figyelmet a lehetséges nehézsé-

gekre is.

A közvetlenül a terméken szereplő megjegyzése-

ket, mint pl.

• a forgásirányt jelző nyilat,

• a csatlakozók jelölését,

• a típustáblát,

• a figyelmeztető matricát

feltétlenül figyelembe kell venni, és olvasható 

állapotban kell tartani őket.

2.2 A személyzet szakképesítése

A szerelésben, kezelésben és karbantartásban 

részt vevő személyzetnek az adott munkához 

szükséges szakképzettséggel kell rendelkeznie. 

A felelősségi körök, illetékességek meghatározá-

sát és a személyzet felügyeletét az üzemeltető-

nek kell biztosítania. Amennyiben a személyzet 

nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor 

oktatásban és betanításban kell őket részesíteni. 

Ezt szükség esetén az üzemeltető megbízásából 

a termék gyártója is elvégezheti.

2.3 Veszélyek a biztonsági előírások be nem tartása 

esetén

A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása 

esetén személyi sérülések, valamint a környezet 

és a termék/rendszer károsodásának veszélye áll 

fenn. A biztonsági utasítások figyelmen kívül 

hagyása a kártérítésre való bármiféle jogosultság 

elvesztését jelenti.

Az előírások figyelmen kívül hagyása a következő 

veszélyeket okozhatja:

• emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és 

bakteriológiai hatások következtében,

• a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok 

szivárgása miatt,

• anyagi károk,

• a termék/berendezés fontos funkcióinak leállása,

• az előírt karbantartási és javítási munkák ellehe-

tetlenülése.
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2.4 Biztonságtudatos munkavégzés

Tartsa be az üzemeltetési utasításban szereplő 

biztonsági utasításokat, az érvényes nemzeti bal-

eset-megelőzési előírásokat, valamint az üzemel-

tető esetleges belső munka-, üzemeltetési és 

biztonsági előírásait.

2.5 Biztonsági előírások az üzemeltető számára

Ezt a készüléket nem arra tervezték, hogy korláto-

zott fizikai, szenzorikus vagy szellemi képességű 

vagy hiányos tapasztalatokkal és/vagy hiányos 

tudással rendelkező személyek (a gyermekeket is 

beleértve) használják, kivéve abban az esetben, ha 

a biztonságukért felelős személy felügyeli őket 

vagy tőle a készülék használatára vonatkozó uta-

sításokat kaptak. 

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak 

biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a 

készülékkel.

Ha terméken/rendszeren levő forró vagy hideg 

komponensek veszélyt jelentenek, akkor ezeket 

a helyszínen biztosítani kell érintés ellen.

A mozgó komponensek (pl. csatlakozó) számára 

szolgáló érintésvédőt a termék üzemelése közben 

tilos eltávolítani. 

A veszélyes (pl. robbanékony, mérgező, forró) 

szállított közegek szivárgásait (pl. tengelytömí-

tés) úgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztesse a 

személyeket és a környezetet. Tartsa be a nemzeti 

törvényes előírásokat. 

• Tartsa távol a terméktől a könnyen gyúlékony 

anyagokat.

Meg kell akadályozni a villamos energia által oko-

zott veszélyek kialakulását. Be kell tartani a helyi 

vagy általános előírásokat és a helyi villamosener-

gia-ellátó előírásait is.

2.6 Biztonsági utasítások a szerelési és karbantartási 

munkák esetén

Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a 

szerelési és karbantartási munkákat erre felhatal-

mazott és megfelelő képzettséggel rendelkező, a 

Beépítési és üzemeltetési utasításból kellő tájé-

kozottságot szerzett szakemberek végezzék el.

A terméken/rendszeren végzendő munkákat kizá-

rólag üzemszünet alatt szabad elvégezni. Feltét-

lenül be kell tartani a termék/rendszer leállítására 

vonatkozó, a Beépítési és üzemeltetési utasítás-

ban ismertetett eljárásmódot.

Közvetlenül a munkák befejezése után szerelje fel, 

ill. helyezze üzembe ismét az összes biztonsági és 

védőberendezést.

2.7 Egyedi átépítés és alkatrészgyártás

Az egyedi átépítés és alkatrészgyártás veszélyez-

teti a termék/személyzet biztonságát és a gyártó 

biztonságra vonatkozó nyilatkozatai ezáltal érvé-

nyüket vesztik. 

A terméken végzett változtatások kizárólag a 

gyártóval folytatott egyeztetés után engedélye-

zettek. Az eredeti alkatrészek és a gyártó által 

jóváhagyott tartozékok a biztonságot szolgálják. 

Más alkatrészek használata érvényteleníti az 

ebből eredő következményekért fennálló felelős-

séget. 

2.8 Meg nem engedett üzemmódok

A szállított termék üzembiztonsága kizárólag az 

üzemeltetési utasítás 4. fejezete szerinti rendel-

tetésszerű használat esetén biztosított. A kataló-

gusban/az adatlapokon megadott határértékektől 

semmilyen esetben sem szabad eltérni.

3 Szállítás és közbenső raktározás
A termék kézhezvétele utáni azonnali teendők:

• Ellenőrizze a termékben keletkezett szállítási 

károkat,

• Szállítási károk esetén tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a szállítóval szemben az adott 

határidőkön belül. 

VIGYÁZAT! Anyagi károk veszélye!

A szakszerűtlen szállítás és közbenső raktározás a 

termékben dologi károkhoz vezethet.

• A kapcsolókészüléket védeni kell a nedvességtől 

és a mechanikus sérülésektől. 

• Nem tehető ki a -10 °C – +50 °C közötti tartomá-

nyon kívüli hőmérsékletnek.

4 Felhasználási cél (rendeltetésszerű 
használat)
A CC kapcsolókészülék a nyomásfokozó telepek 

(egy- és többszivattyús telepek) automatikus, 

kényelmes szabályzását szolgálja.

Az alkalmazási területe a magas lakóépületek, 

szállodák, kórházak, közigazgatási és ipari épüle-

tek vízellátása.

A megfelelő jeladókkal együtt a szivattyúk halkan 

és energiatakarékosan üzemeltethetők. A szivat-

tyúk teljesítménye igazodik a fűtési/vízellátó 

rendszer állandóan változó igényeihez.

A felhasználási célhoz hozzátartozik az üzemelte-

tési utasítás betartása is.

Minden ettől eltérő használat nem rendelte-

tésszerűnek minősül.
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5 A termék műszaki adatai

5.1 A típusjel magyarázata  

5.3 Szállítási terjedelem

• CC-Booster kapcsolókészülék

• Kapcsolási rajz

• A CC-Booster beépítési és üzemeltetési utasítása

• Frekvenciaváltó beépítési és üzemeltetési utasí-

tása (csak CC-FC kivitel esetén) 

• Vizsgálati jegyzőkönyv az EN60204-1 szerint

pl.: CC  4 x 3,0 FC

CC
CCe

Comfort-Controller
Comfort Controller Elektromos szivat-
tyúkhoz

Erősítő Nyomásfokozás alkalmazás

4 x Szivattyúk száma 1-6

3,0 A motor maximális névleges teljesítmé-
nye, P2 [kW]

FC Frekvenciaváltóval (Frequency Converter)

5.2 Műszaki adatok

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

Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz

Vezérlőfeszültség [V]: 24 VDC; 230 VAC

max. áramfelvétel [A]: Lásd a típustáblán

Védelmi osztály: IP 54

max. hálózatoldali biztosíték [A]: Lásd a kapcsolási rajzot

Környezeti hőmérséklet [°C]: 0 – +40 °C

Elektromos biztonság: II. szennyezettségi fok
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5.4 Választható opciók 

A választható opciókat külön kell megrendelni:

6 Leírás és működés

6.1 A termék leírása (1. ábra)

6.1.1 A működés leírása 

A PLC-vel vezérelt Comfort szabályozó rendszer 

az akár 6 egyes szivattyút tartalmazó nyomásfo-

kozó telepek vezérlésére és szabályozására szol-

gál. Ekkor egy rendszer nyomása a  terheléstől 

függően, a megfelelő jeladókkal kerül szabályo-

zásra. A szabályozó befolyásolja a frekvenciavál-

tót (SC-FC kivitel esetén), amely meghatározza az 

alapterhelés szivattyú fordulatszámát. A fordulat-

számmal a térfogatáram, így a nyomásfokozó 

telep motorjának névleges teljesítménye is válto-

zik.

Csak az alapterhelés szivattyú szabályozható for-

dulatszámú. A terhelési követelmény függvényé-

ben a vezérlés automatikusan be-, ill. lekapcsolja a 

nem szabályozott csúcsterhelési szivattyúkat, 

míg az alapterhelési szivattyú az előírt értékre való 

finombeállítást végzi.

CCe kivitel esetén minden szivattyú rendelkezik 

(beépített) frekvenciaváltóval. 

Opció Leírás

Jelzőmodul Relés kijelző-modul egyedi üzemi és hibaüzenetek kijelzésére

DDC- és vezérlőmodul Bemeneti kapcsos részegység a potenciálmentes vezérlő-
érintkezések kapcsolására

GSM-modul GSM hívásokat lehetővé tevő rádiótelefon-modul

GPRS-modul GPRS hívásokat lehetővé tevő rádiótelefon-modul

webszerver Kapcsolómodul internetes csatlakozáshoz ill. Ethernet-adat-
átvitelhez

„Profibus DP“ kommunikációs modul Busz-kommunikációs modul „Profibus DP“-hálózatokhoz.

„CanOpen“ kommunikációs modul Busz-kommunikációs modul „CanOpen“-hálózatokhoz

„LON“ kommunikációs modul Busz-kommunikációs modul „LON“-hálózatokhoz

„Modbus RTU“ kommunikációs modul Busz-kommunikációs modul „ModBus“-hálózatokhoz

„BACnet“ kommunikációs modul Busz-kommunikációs modul „BACnet“-hálózatokhoz

PTC jelfogó Kiértékelő relé PTC ellenállások csatlakoztatásához (motorfel-
ügyelet)

U/I jelátalakító Átalakító feszültségjelek (0/2-10V) állítóbemenetként tör-
ténő csatlakoztatásához

Kapcsolószekrény-klimatizálás A kapcsolószekrény hűtése/fűtése

Kapcsolószekrény-világítás A kapcsolószekrény belső világítása

Dugaszolóaljzat Dugaszolóaljzat a kapcsolószekrényben (védett)

Lágyindítás A szivattyúk lágyindítása

Energiamérő A szabályozókészülék elektromos mutatószámait (pl. energia-
fogyasztás) mérő modul

Pufferelt hálózati tápegység A PLC tápfeszültsége hálózati feszültségkimaradás esetén 
fennmarad

Hálózati átkapcsolás A redundáns ellátó hálózatra való átkapcsolás részegysége

Redundáns nyomásmérés 2. Nyomásérzékelő + 2. Analóg bemenet hiba esetére

Előnyomásmérés A rendszer előnyomásának mérése/kijelzése

Szintrelé Jelfogó a vízhiány-érzékelő elektródák kiértékeléséhez

Túlfeszültség-védelem A készülék és az érzékelők túlfeszültség elleni védelmére szol-
gáló berendezések

Fázisfelügyelet Fázisrelék és/vagy fázislámpák

Alkalmazásspecifikus házkivitel Szerkezeti anyag; védelmi osztály; vandalizmusbiztosság, 
felállítási hely

Master-Slave üzem 2 készülék Master/Slave üzemmódban

Redundáns frekvenciaváltó

Redundáns vezérlés

Szelepvezérlés
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6.1.2 A szabályozókészülék felépítése

A szabályozókészülék felépítése a hozzákapcso-

landó szivattyú teljesítményétől és kivitelétől 

(CC, CC-FC, CCe) függ (lásd: 1a. ábra CC közvetlen 

indítás; 1b. ábra CC csillag-delta indítás, 1c. ábra 

CC-FC közvetlen indítás; 1d. ábra: CC-FC csillag-

delta indítás, 1e. ábra CCe). Az alábbi fő alkotóele-

mekből áll:

• Főkapcsoló: A kapcsolókészülék be-/kikapcsolása 

(1. poz)

• Érintőkijelző: Az üzemi adatok (lásd menük) és az 

üzemi állapot megjelenítése a háttérvilágítás szí-

nének módosításával. A menü kiválasztásának és a 

paraméterek megadásának lehetősége érintésér-

zékeny felületen keresztül. (2. poz.).

• PLC: Modulárisan felépített PLC tápegységgel. 

A mindenkori konfiguráció (lásd lent) a rendszer-

től függ (3. poz.).

PLC-konfiguráció (lásd 2. ábra):   

• Frekvenciaváltó: frekvenciaváltó az alapterhelés 

szivattyú terhelésfüggő fordulatszám-szabályo-

zásához – csak CC-FC kivitel esetén (4. poz.)

• Motorszűrő: Szűrő a szinuszalakú motorfeszültség 

biztosításához és a feszültségcsúcsok csökkenté-

séhez – csak CC-FC kivitel esetén (5. poz.)

• Meghajtások és frekvenciaváltók biztosítéka: Szi-

vattyúmotorok és a frekvenciaváltó biztosítéka. 

P2 ≤ 4,0 kW teljesítményű készülékek esetén: 

Motorvédő kapcsoló. CCe kivitel esetén: Vezeték-

védő kapcsoló a szivattyú hálózati tápvezetéke 

biztosítékaként. (6. poz.)

• Mágneskapcsoló/mágneskapcsolók kombinációi: 

Mágneskapcsoló a szivattyúk hozzákapcsolásá-

hoz. P2 ≥ 5,5 kW teljesítményű készülékek esetén, 

beleértve a túláram biztosításához szükséges ter-

mikus kioldót (beállítási érték: 0,58 * IN) és a csil-

lag-delta átváltás időreléjét (7. poz.)

• Kézi-0-Automatikus kapcsoló: Kapcsoló a szivat-

tyú „Kézi“ (hálózati vész-/próbaüzem, motorvé-

delemmel), „0“ (szivattyú kikapcsolva – nem 

lehetséges bekapcsolás a PLC-n keresztül) és 

„Auto“ (a szivattyú automatikus üzeme PLC-n 

keresztül engedélyezve) üzemmódjának kiválasz-

tásához (8. poz.)

CCe kivitelben minden szivattyú fordulatszáma 

beállítható kézi szabályozóval (0-100%) kézi 

üzemben 

6.2 Működés és kezelés

VESZÉLY! Életveszély!

Nyitott kapcsolókészüléken végzett munkáknál 

áramütés veszélye áll fenn a feszültség alatt álló 

alkatrészek érintése által. 

A szükséges munkákat kizárólag szakképzett sze-

mélyzet végezheti!

MEGJEGYZÉS:

A kapcsolókészüléknek az ellátó feszültségre tör-

ténő csatlakoztatását követően, valamint minden 

egyes hálózati megszakadás után a kapcsolóké-

szülék arra az üzemmódra áll vissza, amely a 

feszültség megszakadása előtt be volt állítva.

6.2.1 A kapcsolókészülékek üzemmódjai

Kapcsolókészülékek normál üzeme frekvencia-

váltóval – CC-FC kivitel (lásd a 3. ábrát)

A szabályozási jellemző mért értékét 4...20 mA 

áramjelként szállítja egy elektromos jeladó (a 

méréstartományt a 4.3.2.3. menüben kell beállí-

tani). Ekkor a szabályozó a mért érték/alapjel érték 

összehasonlítása alapján állandó értéken tartja 

a rendszernyomást (az alapjel beállítását › lásd 

a 3.1. menüben). 

Ha nincs „Külső KI“ jelzés vagy üzemzavar, a ter-

helésfüggő, szabályozható fordulatszámú alap-

terhelés szivattyú elindul, ha az érték az indítási 

küszöb alá csökken œ. 

Komponensek 2. ábra

Poz.

CC-FC CC CC CC

1-3 

Szivattyúk

4-5 

Szivattyúk

6 

Szivattyúk

1-6 

Szivattyúk

1-6 

Szivattyúk

1-6 

Szivattyúk

Központi egység (CPU) 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
2B/1K analóg modul 2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
4K analóg modul 3 — — — — 1x 2x

4E/4A digitális modul 4 — ‡ — — — —

8E/8A digitális modul 5 — — ‡ — — —

COM-interfész 6 ‡ ‡ ‡ — — —

230 V —> 24 V hálózati 
tápegység

7 ‡ ‡ ‡ ‡ — —

400 V —> 24 V hálózati 
tápegység

8 — — — — ‡ ‡
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Ha a szivattyú nem fedi le a szükséges teljesítmé-

nyigényt, a szabályozórendszer bekapcsolja 

a csúcsterhelés szivattyút, valamint tovább 

növekvő igény esetén további csúcsterhelés szi-

vattyúkat kapcsol hozzá (indítási küszöb: Ÿ). 
A csúcsterhelés szivattyúk állandó fordulatszám-

mal működnek, az alapterhelés szivattyú fordulat-

száma az alapjelen szabályozott ¢.
Ha a szükséglet addig csökken, hogy a szabályozó 

szivattyú az alsó teljesítménytartományban 

működik és a szükséglet fedezéséhez már nem 

szükséges csúcsterhelés szivattyú, a csúcsterhe-

léses szivattyú lekapcsol (leállási küszöb: ¡). Az 

alapterhelés szivattyú a nullmennyiség-lekapcso-

lás révén önállóan lekapcsol (leállási küszöb: ž). 
Ha a nyomás ismét a œ indítási szint alá csökken, 

akkor ismét elindul egy szivattyú.

A csúcsterhelés szivattyú hozzá- ill. lekapcsolásá-

hoz szükséges paraméterbeállítások (Ÿ/¡ kap-

csolási küszöb; késleltetési idők) a 4.3.3.2 

menüben végezhetők el. Ekkor az összes szivat-

tyúra vonatkozó azonos kikapcsolási küszöb és 

szivattyúspecifikus kikapcsolási küszöb között 

lehet választani. A rendszer szivattyúspecifikus 

kikapcsolási küszöböt javasol. Ehhez Qnévl és H0 

adandó meg az 1.2 menüben.

A csúcsterhelés szivattyúk bekapcsolásakor kiala-

kuló nyomáscsúcsok ill. kikapcsolásakor kialakuló 

nyomáshiányok elkerülése érdekében az alapter-

helés szivattyú fordulatszáma e kapcsolási folya-

matok közben lecsökkenthető vagy 

megnövelhető. Ezen ún. peak-szűrő frekvenciái-

nak megfelelő beállításai a 4.3.5.1 menüben – 

2. oldal – végezhetők el.

Kapcsolókészülékek normál üzeme frekvencia-

váltó nélkül – CC kivitel (lásd a 4. ábrát)

Frekvenciaváltó nélküli (hálózati üzem) ill. hibás 

frekvenciaváltóval rendelkező kapcsolókészülé-

kek esetében a szabályozási jellemző szintén mért 

érték/alapjel érték összehasonlítása alapján kerül 

megállapításra. Mivel azonban nem lehetséges 

az alapterhelés szivattyú terhelésfüggő fordulat-

szám-illesztése, a rendszer kétpontos szabályo-

zóként működik az alábbiak között:œ/ž 
ill. Ÿ/¡.
A csúcsterhelés szivattyú hozzá- és lekapcsolása 

a fenti módon történik.

Az alapterhelés szivattyú lekapcsolásához egy 

külön ž kapcsolási küszöb állítható be a 4.3.3.1 

menüben.

Kapcsolókészülékek normál üzeme CC kivitelben 

(lásd az 5. ábrát)

A CCe kivitelű kapcsolókészülékek esetében két 

üzemmód közül lehet választani. Ennek során a 

CCFC kapcsolókészüléknél leírt beállítási paramé-

terek kerülnek alkalmazásra.

A kaszkád üzemmód a menetét tekintve a CC–FC 

kivitelű kapcsolókészülékek normál üzemének 

felel meg (lásd a 3. ábrát), ahol a csúcsterhelés szi-

vattyúk maximális fordulatszámmal kerülnek 

vezérlésre. 

A vario-üzemmód esetében (lásd az 5. ábrát) 

a szivattyú terhelésfüggően szabályozható fordu-

latszámú alapterhelés szivattyúként indul el 

(5. ábra). Ha a szivattyú maximális fordulatszám 

mellett már nem tudja lefedni a szükséges telje-

sítményigényt, egy újabb szivattyú indul el, és 

átveszi a fordulatszám-szabályozást. Az előbbi 

alapterhelés szivattyú maximális fordulatszámon 

csúcsterhelés szivattyúként működik tovább 

(5b ábra). Növekvő terheléskor az eljárás a maxi-

mális szivattyúszám eléréséig ismétlődik (itt: 

3 szivattyú – lásd az 5c. ábrát).

Ha csökken a szükséglet, a szabályozó szivattyú 

a minimális fordulatszám elérésekor kikapcsol és 

egy korábbi csúcsterhelés szivattyú veszi át a sza-

bályzást.

Nullmennyiség-lekapcsolás

Ha csak egy szivattyú üzemel az alsó frekvencia-

tartományban és állandó nyomás esetén, az alap-

jel beállítható növelésével ciklikusan (beállítható) 

nullmennyiség teszt kerül végrehajtásra egy beál-

lítható időre (4.3.3.5. menü). Ha a nyomás a maga-

sabb alapjel visszaesésekor nem csökken tovább, 

akkor nullamennyiség áll fenn és az alapterhelés 

szivattyú a beállítható utánfutási idő (4.3.3.1. 

menü) után kikapcsol. 

Frekvenciaváltó nélküli üzem esetén az alapterhe-

lés szivattyú a 2. kikapcsolási szint elérése (lásd 

fent) és az utánfutási idő lejárta után lekapcsol.

Ha a nyomás az alapterhelés szivattyú bekapcso-

lási szintje alá csökken, akkor a szivattyú ismét 

bekapcsol.

Szivattyúváltás

A szivattyúk lehető legegyenletesebb kihasznált-

ságának és a szivattyúk futási idejének kiegyenlí-

tése érdekében a szivattyúváltás különböző 

eljárásait kell használni. A megfelelő beállítások 

a 4.3.4.2 menüben végezhetők el. 

Ha a szivattyúváltás az üzemórák függvényében 

kerül kiválasztásra, akkor a rendszer az üzemóra-

számláló és a szivattyúdiagnosztika (üzemzava-

rok, engedélyezés) segítségével határozza meg az 

alapterhelés szivattyút (futás idő optimalizálás). 

Az ehhez a váltási mechanizmushoz beállítandó 

idő a maximálisan megengedett futásidő-különb-

séget fejezi ki.
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A ciklikus szivattyúváltás a beállított idő lejártát 

követően végrehajtja az alapterhelés szivattyú 

cseréjét. A rendszer ennek során nem veszi figye-

lembe az üzemórákat. 

Az impulzus alapú váltási mechanizmus kiválasz-

tása esetén a rendszer minden kapcsoláskor (az 

összes szivattyú leállítása után) kicseréli az alap-

terhelés szivattyút. A rendszer ebben az esetben 

is figyelmen kívül hagyja az üzemórákat.

A szivattyú előválasztás pont révén egy adott szi-

vattyú adható meg állandó alapterhelés szivat-

tyúnak.

A csúcsterhelés szivattyúk cseréjére az alapterhe-

lés szivattyú váltási mechanizmusától függetle-

nül, futás idő optimalizálással kerül sor. Ezt azt 

jelenti, hogy szivattyúigény esetén mindig a leg-

kevesebb futási idővel rendelkező szivattyú kap-

csol be elsőként, és csökkenő fogyasztás esetén 

ez kapcsol ki utolsóként.

Tartalékszivattyú

A 4.3.4.1  menüben egy adott szivattyú tartalék-

szivattyúként adható meg. Ezen üzemmód akti-

válása esetén a szivattyút nem lehet normál 

üzemben elindítani. Csak akkor lehet bekapcsolni, 

ha egy szivattyú üzemzavar miatt kiesik. A tarta-

lékszivattyút azonban a rendszer felügyeli nyu-

galmi állapotban és részt vesz a próbaüzemben. 

A futás idő optimalizálás biztosítja, hogy minden 

szivattyú egyszer tartalékszivattyú legyen.

Szivattyú-próbaüzem

A hosszabb állásidők elkerülésére a szivattyúk 

ciklikus próbaüzeme van előirányozva. A 4.3.4.3 

menüben be lehet állítani a 2 próbaüzem közötti 

időt és a próbaüzem időtartamát.

A próbaüzem-intervallum 0 értékre való beállítása 

révén a szivattyú-próbaüzem deaktiválódik.

Próbaüzemre csak a rendszer üzemszünete esetén 

kerül sor (nullmennyiség-lekapcsolás után).

Egy választógomb révén megadható, hogy a pró-

baüzem akkor is végrehajtásra kerüljön-e, ha a 

kapcsolókészülék „Külső KI“ állapotban van.

A CCe kivitelben a szivattyú fordulatszáma beál-

lítható a próbaüzemhez. 

Többszivattyús telep zavareseti átkapcsolása

Kapcsolókészülékek frekvenciaváltóval – CC-FC 

kivitel

Az alapterhelés szivattyú üzemzavara esetén 

kikapcsol és egy másik szivattyú kapcsolódik a 

frekvenciaváltóra. A frekvenciaváltó üzemzavara 

„frekvenciaváltó nélküli automata“ üzemmódba 

kapcsolja a kapcsolókészüléket, az ehhez tartozó 

szabályozási móddal.

Frekvenciaváltó nélküli kapcsolókészülékek – CC 

kivitel:

Az alapterhelés szivattyú üzemzavara esetén 

kikapcsol és egy másik csúcsterhelés szivattyú 

irányít vezérléstechnikai módon, mint az alapter-

heléses szivattyú. 

CCe kivitelű kapcsolókészülékek:

Az alapterhelés szivattyú üzemzavara esetén 

kikapcsol és egy másik szivattyú veszi át a szabá-

lyozó funkciót.

A csúcsterhelés szivattyú üzemzavarakor minden 

esetben lekapcsolódik és egy másik csúcsterhelé-

ses szivattyú kapcsolódik hozzá (adott esetben 

a tartalékszivattyú is).

Vízhiány

Nyomásőr, előtéttartály-úszókapcsoló vagy opci-

onális szintrelé jelzéséről a szabályozórendszer 

felé nyitó érintkezőn keresztül vízhiányjelzés 

továbbítható. A 3.1. menüben beállítható késlel-

tetési idő letelte után a szivattyúk kikapcsolnak. 

Ha a jelbemenet a késleltetési időn belül ismét 

bezáródik, akkor nem történik lekapcsolás.

A vízhiány miatti lekapcsolás után a rendszer újra-

indítása a jelbemenet bezárása után önműködően 

történik (szívóüzem esetén késleltetés nélkül).

A zavarjelzés az újraindítás után önműködően vis-

szaáll, de nem lehet kiolvasni az eseménytároló-

ban.

A maximális és a minimális nyomás felügyelete

A biztonságos berendezésüzemeltetés határérté-

keit a 4.3.2.2. menüben lehet beállítani. 

A maximális nyomás túllépése az összes szivattyú 

azonnali  lekapcsolását eredményezi. Miután a 

nyomás a bekapcsolási szintre csökkent, a normál 

üzem 1 perc elteltével ismét engedélyezésre 

kerül. Ha 24 órán belül 3 túlnyomás miatti lekap-

csolásra kerül sor, akkor a gyűjtő zavarjelzés akti-

válásra kerül. 

A minimális nyomás lefelé történő átlépése a 

gyűjtő zavarjelzés azonnali aktiválását eredmé-

nyezi. A szivattyúk lekapcsolására nem kerül sor 

(csőtörés-felismerés). 

A maximális és a minimális nyomás felügyelete 

érdekében hiszterézis adható meg a fenti menü-

ben a hibafeldolgozás kiváltásáig terjedő idő-

szakra. Ez hivatott lehetőséget biztosítani többek 

között a rövid idejű nyomáscsúcsok ill. -csökke-

nések ellensúlyozására.

Külső KI

A szabályozókészüléket a nyitó érintkezőn 

keresztül lehet kívülről deaktiválni. Ennek a funk-

ciónak elsőbbsége van, minden szivattyú kikap-

csol. 
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Üzem az érzékelő hibája esetén

Ha egy érzékelő meghibásodik (pl. huzalszakadás), 

a kapcsolókészülék működését a 4.3.2.3. menü-

ben lehet meghatározni. A rendszer választhatóan 

kikapcsol, az összes szivattyúval maximális fordu-

latszámon működik, vagy egy szivattyúval műkö-

dik tovább a 4.3.5.1 pont alatt beállítható fordu-

latszámon (csak CC-FC és CCe kivitel esetén).

Szivattyúk üzemmódja

Az 1.1 menüben adható meg a mindenkori szivat-

tyú üzemmódja PLC általi vezérlés esetén (kézi, ki, 

automatikus). A megfelelő működés érdekében a 

vészhelyzeti kapcsolónak (1 a-e ábra; 8. poz.) 

„Auto“ pozícióban kell állnia.

A CCe kivitelű készüléknél a fordulatszám „Kézi“ 

üzemmód esetén ugyanabban a menüben állít-

ható be.

Vészhelyzeti üzem

A vezérlés kiesésének esetén lehetőség van a szi-

vattyúk egyesével, kézi-0-automatikus kapcso-

lóval (1a-e ábra, 8. poz.) a hálózaton (ill. kézi 

szabályozóval szivattyúnként beállítható fordu-

latszámmal) való üzembe helyezésére. Ennek a 

funkciónak elsőbbsége van a vezérlésen keresztül 

történő szivattyúbekapcsolással szemben.

Alapjel-átkapcsolás

A szabályozórendszer 3 különböző alapjellel képes 

dolgozni. Ez a beállítás a 3.1 – 3.3 menüben törté-

nik.

Az 1. alapjel az elsődleges alapjel. A 2. ill. 3. alap-

jelre való átkapcsolás vagy időpont alapján (3.2 és 

3.3 menü), ill. a külső digitális bemenetek zárása 

révén történik (a kapcsolási rajz szerint). A 3. alap-

jelnek elsőbbsége van a 2. alapjelhez képest (lásd 

a logikai tervet Villamos csatlakoztatás „Alapjel-

átkapcsolás“ alatt).

Alapjel-távállítás

A megfelelő kapcsokkal (a kapcsolási rajz alapján), 

analóg áramjelen (opcionálisan feszültségjelen) 

keresztül el lehet végezni az alapjel távállítását. 

Ez az üzemmód a 3.4 menüben választható ki. 

A jeltípus (0-20 mA vagy 4-20 mA ill. 0-10 V vagy 

2-10 V) kiválasztása szintén ebben a menüben 

történik. A bemeneti jel mindig az érzékelő mérési 

tartományára vonatkozik (pl. 16 bar érzékelő: 

20 mA ill. 10 V 16 barnak felel meg).

Állító üzemmód

A megfelelő kapcsokkal (a kapcsolási rajz alapján), 

analóg áramjelen (opcionálisan feszültségjelen) 

keresztül el lehet végezni az állító üzemmód beál-

lítását. Ez a szabályzási mód a 4.3.3.4. menüben 

aktiválható. A jeltípus (0-20 mA vagy 4-20 mA 

ill. 0-10 V vagy 2-10 V) kiválasztása szintén 

ebben a menüben történik. 

A bemeneti jel mindig a megengedett frekvencia-

tartományra vonatkozik (0/4 mA ill. 0/2 V fmin-

nek; 20 mA ill. 10 V fmax-nak felel meg).

CC és CC…FC kivitelben csak egyszivattyús 

üzemre van lehetőség. A CCe kivitel esetében a 

4.3.3.4. menüben választani lehet egy- és több-

szivattyús üzem között.

A gyűjtő zavarjelzés (SSM) logika invertálása

A gyűjtő zavarjelzés kívánt logikáját a 4.3.2.4. 

menüben lehet beállítani. Ehhez a negatív logika 

(lejtés hiba során) vagy a pozitív logika (emelkedés 

hiba során) közül lehet választani.

A gyűjtő üzemjelzés (SBM) működése

A gyűjtő üzemjelzés kívánt működését a 4.3.2.4. 

menüben lehet beállítani. Ehhez a „Stand-by“ 

(kapcsolókészülék üzemkész) és az „on“ (legalább 

egy szivattyú működik) opciók közül lehet válasz-

tani.

Csőfeltöltés

Az üres vagy alacsony nyomás alatt álló csőveze-

tékek feltöltésekor a nyomáscsúcs elkerülése 

érdekében aktiválhatja a csőfeltöltés funkciót 

(4.3.3.6. menü). 

Ebben az esetben a rendszer újraindítása után 

(a hálózati feszültség bekapcsolása; külső BE; 

meghajtások BE) a rendszer felügyeli a nyomásnak 

a fenti menüben beállítható szint alá történő 

csökkenését. Ha az aktuális nyomás e szint alatt 

van, akkor csak egy szivattyú (CC-FC és CCe kivi-

telben csökkentett fordulatszámmal) kerül hoz-

zákapcsolásra. A készülék ebben az állapotban 

működik, amíg a nyomás ismét túl nem lépi a fenti 

szintet, ill. amíg a csőfeltöltés maximális futási 

ideje (beállítható) elérésre nem kerül. A szabá-

lyozó ezt követően automatikus üzemmódban 

működik tovább.
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6.2.2 Motorvédelem

Túlmelegedés elleni védelem

Tekercsvédő érintkezővel rendelkező motorok 

a kapcsolókészülék felé tekercs-túlmelegedést 

jeleznek egy bimetál érintkező nyílásán keresztül. 

A tekercsvédő érintkező csatlakoztatása a kap-

csolási rajz alapján történik.

A túlmelegedés elleni védelem miatt hőmérsék-

lettől függő ellenállással (PTC) rendelkező moto-

rok üzemzavarát az opcionális kiértékelő relével 

lehet megállapítani. 

Túláramvédelem

A max. 4,0 kW-os kapcsolókészülékhez csatolt 

motorok védelme termikus és elektromágneses 

kioldóval rendelkező motorvédő kapcsolóval tör-

ténik. A kioldási áramot közvetlenül kell beállítani.

A min. 5,5 kW-os kapcsolókészülékhez csatolt 

motorok védelme a termikus túlterhelés reléken 

keresztül történik. Ezek közvetlenül a motorvéde-

lemre vannak felszerelve. Be kell állítani a kioldási 

áramot, amely a szivattyúk Y-∆ indításakor 0,58 * 

Inévl.

A frekvenciaváltóval üzemben lévő vagy hálózat-

ról üzemelő motort mindegyik motorvédő beren-

dezés védi. A kapcsolókészüléken fellépő szivat-

tyúzavarok az adott szivattyú lekapcsolását és 

a gyűjtő zavarjelzés aktiválását eredményezik. 

Az üzemzavar okának elhárítása után szükséges 

a hibanyugtázás.

A motorvédelem vészhelyzeti üzemben is aktív és 

a megfelelő szivattyú lekapcsolását eredményezi.

CCe kivitelben a szivattyúmotorok a frekvencia-

váltóba beépített mechanizmusokon keresztül 

önmagukat védik. A frekvenciaváltó hibaüzene-

teit a kapcsolókészülék a fent leírtak alapján 

kezeli.

6.2.3 A kapcsolókészülék kezelése

Kezelőelemek

• Főkapcsoló BE/KI („KI“ pozícióban lezárható)

• Az Érintőképernyő  (grafikaképes) kijelzi a szivat-

tyúk, a szabályozó és a frekvenciaváltó üzemi álla-

potait. Emellett a képernyőn keresztül az összes 

kapcsolókészülék-paraméter is beállítható. A hát-

térvilágítás az üzemi állapot függvényében válto-

zik: ZÖLD – kapcsolókészülék rendben; VÖRÖS – 

üzemzavar; NARANCS – az üzemzavar még fenn-

áll, de már nyugtázásra került.

A kezelőelemek kontextusban jelennek meg az 

érintőképernyőn, és közvetlenül kiválaszthatók. 

A paraméterek beviteli mezői vastag kerettel van-

nak megjelölve. A softkey gombok 3D optikával 

rendelkeznek.
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A szöveges kijelzés mellett az alábbi grafikai 

szimbólumok kerülnek alkalmazásra:

Paraméterszimbólumok

Szimbólum Funkció/leírás Elérhetőség

Kikapcsolási idő pl. az alapjel-átkapcsoláshoz Összes

Bemeneti jel Összes

Bekapcsolási pont, aktuális tényleges érték összes

Bekapcsolási idő pl. az alapjel-átkapcsoláshoz Összes

Beállítási idő/időtartam pl. szivattyú-próbaüzem esetén Összes

Utánfutási idő vízhiány védelemhez Összes

Késleltetési idő Összes

Nyomásnövelés tartama (nullmennyiség teszt) Összes

Nyomásnövelés értéke (nullmennyiség teszt) Összes

Pontos idő Összes

Frekvenciasáv, alapjel nullmennyiség teszthez Összes

Alapjel Összes

Mért érték Összes
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Üzemmódok

Kezelőelemek

Szimbólum Funkció/leírás Elérhetőség

Kapcsolókészülék üzemzavara (frekvenciaváltó-üzemzavar, a szivattyúk kaszkád 
kapcsolásban működnek)

CC-FC

Kapcsolókészülék üzemzavara (érzékelőhiba, hiányzó tényleges érték) Összes

A kapcsolókészülék külső KI által ki van kapcsolva Összes

A kapcsolókészülék külső állító üzemmódban van Összes

CCe – kaszkád szivattyúüzemmód CCe

CCe – vario szivattyúüzemmód CCe

A csőtöltő funkció épp végrehajtásra kerül Összes

Szimbólum Funkció/leírás Elérhetőség

A főmenü előhívása Összes

Visszaugrás a fő képernyőre Összes

Lapozás egy menüszinten belül Összes

Váltás a fölérendelt menüszintre Összes

Kijelzett állapot – a kezelő be van jelentkezve

Kijelzett állapot – a kezelő ki van jelentkezve

Kikapcsolva Összes

Bekapcsolva Összes

Automatikus üzem Összes

Pl. egy szivattyú kezelési szintjének előhívása Összes

Pl. egy szivattyú kézi üzeme Összes



Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Control CC-Booster 13

Szimbólum Funkció/leírás Elérhetőség

Információk előhívása összes

Paraméterbeállítások előhívása összes

Üzem összes

Készenlét összes

Csökkenő jel a gyűjtő zavarjelzés aktiválása esetén összes

Növekvő jel a gyűjtő zavarjelzés aktiválása esetén összes

0...20mA ill. 0...10V jeltípus összes

4...20mA ill. 2...10V jeltípus összes

Csúcsüzemi kapcsolás minden szivattyú esetében azonos nyomásszint mellett CC
CC-FC

Csúcsüzemi kapcsolás szivattyúnként változó nyomásszint mellett CC
CC-FC

Lapozás (előző érték) pl. a zavarjelzés-előzményekben összes

Gyorsabb lapozás, ill. érték módosítása összes

Lapozás (következő érték) pl. a zavarjelzés-előzményekben összes

Gyorsabb lapozás, ill. érték módosítása összes

Egyszivattyús üzem (állító üzemmód) CCe

Többszivattyús üzem (állító üzemmód) CCe

Nyelvkiválasztás összes
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Szivattyúszimbólumok

Szimbólum Funkció/leírás Elérhetőség

A szivattyút frekvenciaváltós üzemre választották ki, és nem működik CC-FC

A szivattyút frekvenciaváltós üzemre választották ki, és működik CC
CC-FC

A szivattyút kézi üzemre választották ki, és nem működik CC-FC

A szivattyút kézi üzemre választották ki, és működik összes

A szivattyút hálózati üzemre választották ki, és nem működik CC
CC-FC

A szivattyút hálózati üzemre választották ki, és működik CC
CC-FC

CCe – A szivattyú szabályozottan üzemel, és minimális fordulatszámmal működik CCe

A szivattyú szabályozatlanul, maximális fordulatszámmal működik CCe

A szivattyú üzemkész és nem működik CCe

A felette lévő szimbólummal váltakozva jelzi ki egy szivattyú hibáját CCe

A szivattyú tartalékszivattyú összes

Ezen a szivattyún éppen szivattyú-próbaüzem van folyamatban összes

A tartalékszivattyú funkció aktiválva van összes

A tartalékszivattyú használatban van összes
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A menü felépítése

A szabályozórendszer menüjének felépítése a következő:

* csak a szerviz számára elérhető

Az egyes menüpontok leírásai a 2. táblázatban 

találhatók.

Főképernyő 0
(szivattyúállapot, tényleges érték, 
alapjel)

Szivattyú 1...6 1
(üzemmód, üzemi adatok, info)

Szivattyú üzemmód 1.1
(kézi, ki, automatikus)

Szivattyú üzemi adatok 1.2
(típus, tengelyteljesítmény, névle-
ges áram, névleges feszültség, név-
leges frekvencia, Q és H0)

Szivattyú info 1.3
(napi/összes üzemóra, kapcsolási 
ciklus)

Diagram 2
(tényleges érték szabályozási jel-
lemzői, frekvenciaváltó-frekvencia)

Trigger beállítás 2.1 
(lekérdezéssűrűség a diagramhoz 
mp-ben)

Alapjel 3
(alapjel 1-3, külső alapjel)

Alapjel 1 3.1
(alapjel 1; áthidalási idő szárazon 
futás elleni védelemhez)

Alapjel 2 3.2
(alapjel 2; automatikus alapjel-
átkapcsolási intervallum)

Alapjel 3 3.3
(alapjel 3; automatikus alapjel-
átkapcsolási intervallum)

Külső alapjel 3.4

Főmenü 4
(be-/kijelentkezés (Login/out), 
hibaüzenetek, paraméterbeállítá-
sok, jelszómegadás, rendszerinfor-
mációk)

Bejelentkezés/kijelentkezés 
(Login/Logout) 4.1

Zavarjelzések 4.2
(2 oldal: aktuális üzenetek, lista, 
sms-beállítások) 

Zavarjelzéslista 4.2.1

Paraméterbeállítási menü 4.3
(2 oldal)

Rendszer 4.3.1
(automatikus, frekvenciaváltóval/
frekvenciaváltó nélkül, hajtás be/ki)

Üzemi paraméterek 4.3.2 Alapjelek 4.3.2.1
a 3. menüre mutat

Határértékek 4.3.2.2

Érzékelő 4.3.2.3

Gyűjtő üzemjelzés/gyűjtő zavarjel-
zés logika 4.3.2.4
(készenlét/üzem, üzemzavar)
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Az egyes menüpontok leírásai a 2. táblázatban 

találhatók.

Szabályozóparaméterek 4.3.3 Alapterhelés szivattyú 4.3.3.1
(2 oldal: kapcsolási szint/
idők megadása)

Csúcsterhelés szivattyú 4.3.3.2
(kapcsolási szint/
idők megadása)

PID szabályozó 4.3.3.3
(beállítás)

Állító üzemmód 4.3.3.4
(jeltípus beállítása, On/Off)

Nullmennyiség teszt 4.3.3.5
(2 oldal: beállítás/állapot)

Csőtöltő funkció 4.3.3.6
(beállítás)

Szivattyúparaméterek 4.3.4 Szivattyúk száma 4.3.4.1
(szám tartalékszivattyúval/tartalék-
szivattyú nélkül)

Szivattyúváltás 4.3.4.2
(váltás üzem, idők)

Szivattyú próbaüzem 4.3.4.3
(idők, teszt)

Szivattyú üzemmód 4.3.4.4
(kaszkád, vario)

Frekvenciaváltó 4.3.5 Frekvenciaváltó paraméterek 
4.3.5.1
(2 oldal: frekvenciaváltó-beállítá-
sok)

Frekvenciaváltó-állapot 4.3.5.2
(2 oldal: állapotjelzések)

Pontos idő 4.3.6
(dátum és pontos idő beállítása)

Kijelzőbeállítások 4.3.7
(kijelző kürt zavarjelzés esetén 
be/ki)

Biztonsági mentés/helyreállítás 
(Backup/Restore) 4.3.7.1
(paraméteradatok tárolása és vis-
szakeresése)

Nyelv 4.3.7.2
(a kijelzőnyelv beállítása)

GT12 beállítások 4.3.7.3
(a kijelzőkontraszt és a fényerő 
beállítása)

Telemetria 4.3.8.1
(5 oldal: sms-jelző, prioritások, 
nyugtázási opciók, állomásnév, 
hívószámok)

Jelszó 4.4 1. felhasználó jelszava 4.4.1
(1. felhasználó jelszavának módosí-
tása)

2. felhasználó jelszava 4.4.2
(2. felhasználó jelszavának módosí-
tása)

Kapcsolókészülék info 4.5
(készüléktípus, -adatok, bejelent-
kezés/kijelentkezés)

Kapcsolókészülék-adatok 4.5.1
(2 oldal: készülékszám, gyártási év, 
kapcsolási rajz száma, szoftverver-
ziók)

Bejelentkezés/kijelentkezés 
(Login/Logout) 4.5.2
a 4.1. menüre mutat
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2. táblázat, menüleírás        

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***

0  Főképernyő A szivattyúszimbólumok mellett lát-

ható oszlopok a szivattyú aktuális 
fordulatszámát mutatják (CCe, CC-

FC). A középen látható nagyméretű 

szimbólum a szivattyú aktuális 
üzemmódját (kaszkád vagy Vario) 

jelölik (CCe).

nincs -

1  Szivattyú 1...6 * Az 1...6 szivattyúkra vonatkozó 

üzemmód ( ), paraméterek ( ) és 

üzemi adatok ( ) előhívása.
(A szivattyúk száma berendezésspe-

cifikus)

A frekvenciaváltónál működő szivat-
tyú esetében a szivattyú tényleges 

árama és tényleges frekvenciája is 

megjelenik (csak CC-FC).

nincs -

1.1  

CC

CC-FC

Szivattyú üzemmódja * A szivattyú-üzemmód beállítása:

Kézi üzem (hálózati üzem)
Ki (off) (nincs szivattyúindítás 

a vezérlésen keresztül)

Automatikus (auto) 
(frekvenciaváltó/hálózati üzem 

vezérlésen keresztül)

Üzemmód ** Kézi üzem/

Ki/

Automatikus

1.1 CCe Szivattyú üzemmódja * A szivattyú-üzemmód beállítása:

Kézi üzem (állandó üzem)
Ki (off) (nincs szivattyúindítás 

a vezérlésen keresztül)

Automatikus (auto) 
(üzem vezérlésen keresztül)

Fordulatszám beállítása kézi üzem-
ben

Üzemmód

Fordulatszám kézi 

üzemben

**

**

Kézi üzem/

Ki/

Automatikus

min./

50%/
max.

1.2   Szivattyú üzemi adatok * A szivattyúinformációk megjelení-
tése:

Típus, P2 tengelyteljesítmény, névle-

ges áram, névleges frekvencia (50/60 

Hz, maximális térfogatáram és üres-
járati emelőmagasság.

MEGJEGYZÉS:
A szivattyú-információk megadását 

csak az 1-es szivattyú esetében 

végezze el az üzembe helyezéskor, 
az adatok automatikusan átvitelre 

kerülnek a 2...6 szivattyúkra.

Szivattyútípus 
(Pump type)

P2 tengelyteljesítmény 

[kW ]

IN névleges áram [A]

UN névleges feszültség 

[V]

fN névleges frekvencia 

[Hz]

Q max [m³/h]

Üresjárati emelőma-
gasság [m]

**

**

**

**

**

**

**

Rendszerspe-
cifikus

0,2…1,5…500,

0

0,2…3,7…999,

9

2…400…9999

50 / 60

0,2…500,0

0,2…999,0
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1.3   Szivattyú info * Az összes üzemóra (Operating hours 

total) (az üzembehelyezés óta), a 
napi üzemórák(Operating hours day), 

valamint a teljes kapcsolási ciklus 

(Switch cycles total) (a bekapcsolá-
sok száma az üzembe helyezés óta) 

kijelzése).

nincs

2  Diagram * Mért érték diagram a tényleges nyo-
más és a frekvenciaváltó-frekvencia 

idő szerintimegjelenítéséhez (CC-FC 

Hz-ben, CCe %-ban).

A triggerbeállítások és a szimulációs 

üzemmód előhívása

nincs -

2.1 Triggerbeállítás * A mért érték diagram időalapjának 

(Trigger idő, Trigger time) beállítása

Trigger idő 

(Trigger time) [s]

* 0...180

3  Alapjel menü * Az 1-3 alapjelek (Set value 1-3) és a 

külső alapjel (External set value) 

beállításának előhívása

nincs -

3.1 Alapjel 1 (Set value 1) Az alapjel 1 (Set value 1) (alapérték) 
beállítása és a szárazon futás elleni 

védelem utánfutási idejének beállí-

tása

 :

Szárazon futás elleni védelem után-

futási ideje

Alapjel 1. (Set value 1) 
[bar]

tTLS [s]

**

**

0,0…4,0…
érzékelő

0…180

3.2  Alapjel 2 (Set value 2) * Az  alapjel 2 (Set value 2) valamint az  
alapjel 2-re való átváltási idők beállí-

tása

Alapjel 2 (Set value 2) 
[bar]

Be (On) [óra:perc]

Ki (Off) [óra:perc]

**

**

**

0,0…4,0…
érzékelő

00:00…23:59

00:00…23:59

3.3  Alapjel 3 (Set value 3) * Az alapjel 3 (Set value 3) valamint az 
alapjel 3-ra való átváltási idők beállí-

tása

Alapjel 3 (Set value 3) 
[bar]

Be (On) [óra:perc]

Ki (Off) [óra:perc]

**

**

**

0,0…4,0…
érzékelő

00:00…23:59

00:00…23:59

3.4  Külső alapjel (External set value) * A külső alapjel aktiválása és a jeltípus 

(0 … 20 mA vagy 4 … 20 mA) kiválasz-
tása.

A külső alapjel kijelzése

MEGJEGYZÉS:

A külső alapjel a kiválasztott érzékelő 

méréstartományára vonatkozik.

Külső alapjel Be/Ki (Ext-

ernal set value 
on/off)

Jeltípus

**

**

Be/Ki (on / off)

0..20mA / 

4…20mA

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***

Trigger

Setpoint
1

Setpoint
2

Setpoint
3

External 
setpoint
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4  Főmenü * Zavarjelzések (Error messages), para-

méterbeállítások (Parameter), jelszó-
beállítás (Password), 

rendszerinformációk (Info) előhívása 

és be-/kijelentkezés (Login/Logout)

nincs

4.1    Bejelentkezés/kijelentkezés * A bejelentkezési jelszó beírása 
(User1, User2, Service), a bejelentke-

zési státusz kijelzése, lehetőség a 

kijelentkezésre a bejelentkezés 
szimbólum megnyomásával

 Kijelentkezés

Jelszó beírása * 0000…FFFF

4.2

 

CCe

Zavarjelzések * Az aktuális zavarjelzés (Pump alarm) 

kijelzése (több jelzés esetén ezek 
ciklikusan váltanak)

Üzemzavarok helyi visszaállítása 
(Reset), a zavarjelzéslista (List) előhí-

vása és SMS beállítások

Visszaállítás (Reset)

Lista (List)

SMS

*

*

*

-

-

-

Szivattyúzavar visszaállítása * Annak kiválasztása, hogy a szivat-

tyú-zavarjelzések (a kiváltó ok meg-

szüntetése után) automatikusan 
visszaállításra kerüljenek-e vagy 

sem.

A rendszerindítás utáni első zavarjel-

zés-felügyelet késleltetési idejének 

beállítása

nyugtázás nélkül/

nyugtázással (Without/

With Acknowl.)

Késleltetési idő [s]

**

***

nyugtázás-

nélkül/

nyugtázással 
(without/with)

0 … 20 …120

4.2.1  Zavarjelzéslista * A zavarjelzés-előzmények (History – 

Error list) kijelzése (35 tárolóhely) 

dátum-/időmegjelöléssel 

A zavarjelzés-előzmények lapozása a  

 fel
 le gombbal

A zavarjelzések átte-

kintése

* -

4.3
 

Paraméterbeállítási menü 
(2/1. oldal)

* A rendszer (System), üzemi paramé-
terek (Operating parameters), szabá-

lyozóparaméterek (Controller 

parameters) és szivattyúparaméterek 

(Pump parameters) menük előhívása

nincs -

Paraméterbeállítási menü 

(2/2. oldal)

* A frekvenciaváltó (FC) (a CC esetében 

nem), pontos idő (Time & date), kijel-

zőbeállítások (Display) és SMS-beál-
lítások (telemetria) (Telemetry) 

menük előhívása

A frekvenciaváltó csak a CC-FC és a 

CCe esetében látható

nincs -

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***

List

Parameters
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4.3.1

 

CC-FC

Rendszer * A meghajtások (Drives) be- és lekap-

csolása
A frekvenciaváltó (FC) be- és lekap-

csolása

 

  MEGJEGYZÉS:

A főképernyőn a meghibásodott 
frekvenciaváltóval való üzem szim-

bóluma jelenik meg.

Rendszer

Frekvenciaváltó

**

**

Be/Ki (on / off)

Be/Ki (on / off)

4.3.1

 

CCe

CC

Rendszer * A meghajtások (Drives) be- és lekap-

csolása

A frekvenciaváltó (FC) be- és lekap-
csolása

Rendszer ** Be/Ki (on / off)

4.3.2

 

Üzemi paraméterek * Az alapjelek (Set values), határérté-

kek (Limit values), érzékelők (Sensor) 
és gyűjtő üzemjelzések/gyűjtő 

zavarjelzések reléinek logikája (Logic 

SBM/SSM) üzemi paramétereinek 
beállítására szolgáló menük előhí-

vása 

nincs -

4.3.2.1

 

Alapjelek * Az „Alapjelek“ (Set values) előhívása 

visszaugrást eredményez a 3. 
menübe

4.3.2.2

 

Határértékek * A szabályozási jellemző megenge-

dett határértékeinek beírása. Ezek-
hez a határértékekhez megadható 

egy késleltetési idő a riasztás kiváltá-

sáig.

P-Max. [bar]

P-Min. [bar]

P-hiszterézis

 (P-Hysteresis) [bar]

t-hiszterézis 

(t-Hysteresis) [s]

**

**

**

**

0,0…10,0…

érzékelő

0,0…érzékelő

0,0…10,0

0…5…60

4.3.2.3

 

Érzékelő * Az érzékelők méréstartományának 

(Sensor range) [1; 2,5; 4; 6; 8; 10; 16; 

25 vagy 40 bar] kiválasztása, vala-
mint a rendszer működése érzékelő-

hiba (Sensor error) esetén (az összes 

szivattyú lekapcsolása, az összes szi-

vattyú max.
fordulatszámmal való működése, ill. 

egy szivattyú működése előre beállí-

tott fordulatszámmal (csak CC-FC és 
CCe esetén)

(Lásd a 4.3.5.1 menüt, 2. oldal)

Méréstartomány [bar]

Működés az érzékelő 
hibája esetén:

**

**

16.0

Stop / Maxi-

mum / Változó 

(Variable)

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***

System

System

Operating 
parameters

Setpoints

Limit values

Sensor
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4.3.2.4

 

Gyűjtő üzemjelzés/gyűjtő zavar-

jelzés (SBM/SSM) jelfogó műkö-
dési módja

* A gyűjtő üzemjelzés és a gyűjtő 

zavarjelzés jelfogója működési mód-
jának kiválasztása

 Üzem

 Készenlét

 (NC) Lejtés

 (NO) Emelkedés

SBM (Operation SBM) 

SSM (Operation SSM)

**

**

Üzem/Készen-

lét

NC / NO

4.3.3
 

Szabályozóparaméterek 
(2/1. oldal)

* Az alapüzemi kapcsolás (Base load 
pump), a csúcsüzemi kapcsolás (Peak 

load pump), a PID szabályozó (PID 

Controller) valamint az állító üzem-
mód (Regulator Operation) szabá-

lyozó paramétereinek beállítására 

szolgáló menük előhívása

nincs -

Szabályozóparaméterek 
(2/2. oldal)

* A nullmennyiség teszt (Zeroflow 
test), a csőtöltő funkció (Tube filling 

function) és a szívóüzem (Suction 

mode) paramétereinek beállítására 
szolgáló menük előhívása

A nullmennyiség teszt csak a CC-FC 
és a CCe esetében látható

Szívóüzem * BE/KI

4.3.3.1
 

CC-FC

Alapterhelés szivattyú * A be-/kikapcsolási nyomás és az 
alapterhelés szivattyú (Base load 

pump) be-/kikapcsolási késlelteté-

sének kijelzése/beállítása

(Az összes érték megadása a szabá-

lyozási jellemző 1. alapjelének %-
ában)

A frekvenciaváltó nélküli leállítás 
csak a CC-FC és a CCe esetében lát-

ható

Indítás (Start) [%]

Leállítás (Stop) [%]

Frekvenciaváltó nélküli 

leállítás (Stop without 

FC) [%]

T-Ki (T-Off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

100…110…125

1…10…60

4.3.3.1

 

CCe

CC

Alapterhelés szivattyú * A be-/kikapcsolási nyomás és az 

alapterhelés szivattyú (Base load 

pump) be-/kikapcsolási késlelteté-
sének kijelzése/beállítása

(Az összes érték megadása a szabá-

lyozási jellemző 1. alapjelének %-
ában) 

Indítás (Start) [%]

Leállítás (Stop) [%]

T-Ki (T-Off) [s]

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…10…60

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***

Logic 
SBM/SSM

Controller 
parameter

Base-load 
pump

Base-load 
pump
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4.3.3.2

 

CC

CC-FC

Csúcsterhelés szivattyú, általános * A be-/kikapcsolási nyomás és a 

csúcsterhelés szivattyúk (Peak load 
pump) be-/kikapcsolási késlelteté-

sének kijelzése/beállítása (az összes 

érték megadása a szabályozási jel-
lemző 1. alapjelének %-ában)

Választási lehetőség:
egyforma kikapcsolási nyomás az 

összes csúcsterhelés szivattyú ese-

tében
eltérő kikapcsolási nyomás csúcster-

helés szivattyúnként

Indítás (Start) [%]

Leállítás (Stop) [%]

T-Be (T-On) [s]

T-Ki (T-Off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…3…60

1…3…60

4.3.3.2

CC
CC-FC

Csúcsterhelés szivattyú, specifi-

kus

* A csúcsterhelés szivattyúk specifikus 

kikapcsolási nyomásainak kijelzése/

beállítása (megadás a szabályozási 
jellemző 1. alapjelének %-ában)

Leállítás 1…5 [%] ** rendszerfüggő

4.3.3.2

CCe

Csúcsterhelés szivattyú, általános * A be-/kikapcsolási nyomás és 
a csúcsterhelés szivattyúk (Peak load 

pump) be-/kikapcsolási késlelteté-

sének kijelzése/beállítása (az összes 
érték megadása a szabályozási jel-

lemző 1. alapjelének %-ában) 

Indítás (Start) [%]

Leállítás (Stop) [%]

T-Be (T-On) [s]

T-Ki (T-Off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

0,1…3…60

0,1…0,5…60

4.3.3.3

 

PID szabályozó * Részarányos érték, utánállítási idő és 

előbeállítási idő beállítása

KP:

TI [s]

TD [s]

AutoPID

**

**

**

*

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

Állító üzemmód * Beállítások a szivattyúk külső analóg 

érték révén történő üzemeltetésé-
hez. Az analóg jel beállítási tartomá-

nya és az egy szivattyúval vagy az 

összes szivattyúval (csak CCe) tör-
ténő üzemeltetés válaszható

Állító üzemmód 

(Regulator operation) 

Jeltípus

Egy-/Többszivattyús 

üzem

**

**

**

Be/Ki (on / off)

0..20mA / 

4…20mA

E/T

4.3.3.5

 

CCe
CC-FC

Nullmennyiség teszt * A nullmennyiség teszt paraméterei 

(Parameter Zeroflow test) az alapter-

helés szivattyú lekapcsolásához

Késleltetési idő [perc]

Előírt nyomásnöveke-
dés [bar]

Sávszélesség [bar]

Időtartam [s]

**

**

**

**

1…3

0,1…0,3…1,0

0,1…0,2…0,5

1…180

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***

Peak-load 
pump

PID controller

Manual 
control 
mode

Zero-flow test
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4.3.3.6

 

Csőtöltő-funkció * A csőtöltő funkció aktiválása a csö-

vek ellenőrzött, a rendszer üzembe 
helyezése és újraindítása során tör-

ténő feltöltése érdekében

Csőtöltő-funkció 

(Tube filling function) 

Időtartam [s]

Bekapcsolási szint [%]

**

**

**

Be/Ki (on / off)

0…10…60

0,0…50,0…99,9

4.3.4

 

Szivattyúparaméterek * A szivattyúk számának (Number of 

pumps), a szivattyúváltás (Pump 
change) ill. a szivattyú-próbaüzem 

(Pump test) paramétereinek és a szi-

vattyú-üzemmódnak (Pump mode) 
beállítására (csak CCe) szolgáló 

menük előhívása

nincs -

4.3.4.1
 

Szivattyúk száma * A rendszer szivattyúszámának beállí-
tása (1...6) és a tartalékszivattyúval 

vagy anélkül való üzemeltetés meg-

határozása

Szivattyúk száma 
(Number of pumps)

Tartalékszivattyú 
(Spare pump)

**

**

1…3…6

Tartalékszi-
vattyúval/

nélkül

4.3.4.2

 

Szivattyúváltás * A szivattyúváltás módjának (üze-

mórák szerint, bekapcsolási impulzus 

alapján, ciklikusan) és a váltási idő-
pontoknak meghatározása. Lehető-

ség van az alapterhelés szivattyú 

rögzített meghatározására is. Ehhez 
meg kell adni ennek a szivattyúnak a 

számát. 

 A ciklikus szivattyúváltás esetében 
lehetőség van áthidaló szivattyú 

bekapcsolására is.

Üzemórák [óra] 

(Oper. hours) [h] 

Váltási ciklus [perc]  

(Exch. cycle) [min] 

A rögzítetten beállított 

szivattyú száma

Áthidaló csúcsterhelés 

szivattyú

**

**

**

**

1…24…99

1…360…1440

0…6

igen/nem

4.3.4.3

 

Szivattyú-próbaüzem   * A szivattyú-próbaüzem intervallu-

mának és a szivattyú-próbaüzem 

bekapcsolási időtartamának beállí-
tása. Annak kiválasztása, hogy a pró-

baüzemre Külső KI esetén is sor 

kerüljön-e.

Szivattyúteszt lehetséges:

„TEST“ gombnyomásra elindul egy 
szivattyú a fent beállított bekapcso-

lási időtartamra (ez a funkció csak 

akkor működik, ha a meghajtások 
„off“-ra vannak kapcsolva – 4.3.1 

menü). 

A gomb minden újabb megnyomása 
sorban elindítja a soron következő 

szivattyúkat.

A CC-FC és a CCe kivitelben a szivat-
tyú-fordulatszám a próbaüzem során 

beállítható.

Megadható egy olyan intervallum, 
amelyben nem kerülhet sor szivat-

tyú-próbaüzemre.

Próbaüzem-interval-

lum [h]

Bekapcsolási időtartam 

[s]

Külső KI esetén 

(with external OFF)

Próbaüzem (Test run)

Próba-fordulatszám 
(Kick RPM)

Ki (Off) [óra:perc]

Be (On) [óra:perc]

**

**

**

*

**

**

**

0 / 6…99

1…10…30

igen/nem 

(yes/no)

-

0.0..50.0..100.0

00:00…23:59

00:00..23:59

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***

Pipe fill 
function

Pump 
parameters

Number of 
pumps

Pump cycling

Pump test run



Magyar

24 WILO SE 11/2018

4.3.4.4

 

CCe

Szivattyúüzemmód 

(Pump operation mode)

* Az üzemmód beállítása: 

Kaszkád vagy Vario

Üzemmód ** Kaszkád/Vario

4.3.5
 

CC-FC

Frekvenciaváltó * A frekvenciaváltó paraméterek 
(FC parameters) beállítására és 

a frekvenciaváltó állapotának 

(FC status) kijelzésére szolgáló 
menük előhívása

nincs -

4.3.5

 

CCe

Frekvenciaváltó * A frekvenciaváltó paraméterek 

(FC parameters) beállítására szolgáló 

menük előhívása

nincs -

4.3.5.1

 

CC-FC

Frekvenciaváltó paraméterek 

(2/1. oldal)

* A frekvenciaváltó maximális és mini-

mális frekvenciájának és rámpa futá-

sidőinek beállítása; a frekvenciaváltó 
típusának meghatározása (a meghaj-

tásoknak ehhez kikapcsolt állapot-

ban kell lenniük)

fmax [Hz]

fmin [Hz]

tRamp+ [s]

tRamp-  [s]

Frekvenciaváltó-típus

**
**

**
**

*

25…50…60

20…35…50

1…5…60

1…5…60

FC202 / 

VLT2800 / 

VLT6000

Frekvenciaváltó paraméterek 

(2/2. oldal)

* A frekvenciaváltó-frekvenciák beál-

lítása a csúcsterhelés-bekapcsolás ill. 

-lekapcsolás során fellépő szabályo-
zási jellemző ugrások elkerülése 

érdekében

Azon frekvenciaváltó-frekvencia 

beállítása, amellyel a szabályozott 

szivattyúnak érzékelőkiesés esetén 

működnie kell

fcsúcs+ [Hz] 

(fPeakfilter+ [Hz])

fcsúcs-  [Hz] 
(fPeakfilter-  [Hz])

férzékelőhiba [Hz] 
(fSensor error [Hz])

**

**

**

20,5…50…60

20,5…35…60

20,5…40…60

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***

Pump mode

FC

FC

FC 
parameters



Magyar

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-Control CC-Booster 25

4.3.5.1

 

CCe

Frekvenciaváltó paraméterek 

(2/1. oldal)

* A frekvenciaváltó maximális és mini-

mális frekvenciájának és rámpa futá-
sidőinek beállítása; a frekvenciaváltó 

típusának meghatározása (a meghaj-

tásoknak ehhez kikapcsolt állapot-
ban kell lenniük)

Umax [V]

Umin [V]

tRamp+ [s]

tRamp-  [s]

**
**

**
**

0…2…4

8.0…10.0

0,0…60

0,0…60

Frekvenciaváltó paraméterek 

(2/2. oldal)

* A feszültségtartomány beállítása e. 

szivattyúkhoz való analóg kimenetek 

számára

Azon frekvenciaváltó-frekvencia 

beállítása, amellyel a szabályozott 
szivattyúnak érzékelőkiesés esetén 

működnie kell

férzékelőhiba [Hz] 

(fSensor error [Hz])

** 0,0…80.0…100.0

4.3.5.2

 

CC-FC

Frekvenciaváltó állapot 

(2/1. oldal)

* A Bus-csatlakozó és a frekvencia-

váltó állapotjelzéseinek megjelení-
tése

nincs -

Frekvenciaváltó állapot 

(2/2. oldal)

* A frekvenciaváltó figyelmeztető 

üzeneteinek megjelenítése

(feszültség (Voltage), áram (Current), 
hőmérséklet (Thermal))

nincs -

4.3.6 Pontos idő * A valós idejű óra (pontos idő, dátum) 
(Time, Date) és a hét napja (Week-

day) beállítása 

(1 = hétfő; 2 = kedd ... 0 = vasárnap)

Pontos idő [óó:pp:mm]

Dátum: [nn.hh.éé]

A hét napja

*

*

*

00:00:00
…23:59:59

-

0 … 6

4.3.7 Kijelző-beállítások * A kürt (Hooter) be-/kikapcsolása 

(zavarjelzések esetén), a kijelző 

(fényerő és kontraszt – ezek rend-
szerképernyők, ábrázolásuktól elte-

kintünk) beállítására, receptek 

biztonsági mentésére és helyreállítá-
sára (Backup/Restore), valamint a 

nyelv (Language) beállítására szol-

gáló almenü előhívása

Kürt ** aktív/inaktív

4.3.7.1 Backup/Restore ** Receptek (a PLC paraméterkészletei) 

mentésének (backup) ill. helyreállítá-
sának lehetősége a kijelző memóriá-

jába/memóriájából.

Backup

Restore

**

*

-

-

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***

FC 
parameters

FC status

Time and date

Display

Backup
Restore
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4.3.7.2 Nyelv * A kijelzőszövegek aktív nyelvének 

meghatározása

Nyelv * Magyar

4.3.7.3 Nyelv paraméter * A nyelvkiválasztás rendszerindítás 

utáni kijelzési idejének beállítása

Kijelzési idő [s] ** 0 …10…30

4.3.8.1    SMS-beállítás (5/1. oldal) * Az SMS-jelző állapot, a fogadásra 

való készség, az SMS-küldés állapot, 
az SMS-címzett, a nyugtázási állapot 

kijelzése

 :

 Zavarjelzések helyi visszaállítása 

(Reset)

Visszaállítás (Reset) ** -

SMS-beállítás (5/2. oldal) * A 4 lehetséges hívószám (Call No.) 

prioritásának (Priority) (0...4) megha-
tározása

A nyugtázási kötelezettség megha-
tározása

1. hívószám prioritása

2. hívószám prioritása

3. hívószám prioritása

4. hívószám prioritása

**

**

**

**

0 …1…4

0…4

0…4

0…4

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***

Language

Telemetry
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SMS-beállítás (5/3. oldal) * A küldésismétlés (Repetit. of send-

ing) idejének és az eseményenkénti 
és hívószámonkénti SMS üzenetek 

maximális számának (Max. Number 

of SMS) megadása

MEGJEGYZÉS:

Ez az oldal csak akkor kerül megjele-
nítésre, ha a 2. oldalon „Nyugtázás-

sal“ (WithAcknowl.) került 

beállításra.

Küldésismétlési idő 

[perc]

Max. SMS-szám

**

**

1 …15…999

1 …2…10

SMS-beállítás (5/4. oldal) * A telemetria állomásnevének 

(Station name) és a SIM kártya PIN 
kódjának (SIM-PIN) megadása

Állomásnév 

[szöveg, 16 karakter]

PIN

**

**

„Wilo SMS-

jelző“

0000…
…SIM-

PIN…9999

SMS-beállítás (5/5. oldal) * A 4 lehetséges hívószám (1-4. részt-

vevőszám) valamint a szolgáltató 

(5. résztvevő) SMS-központja szá-
mának megadása; 

A résztvevőlista lapozása:
 fel

 le

1-5 hívószám

[numerikus, 16 karak-

ter]

** Rendszerspe-

cifikus

4.4 Jelszómenü * Az 1. és 2. jelszó (Password) megha-

tározására szolgáló almenü előhívása

nincs -

4.4.1 1. felhasználó jelszava ** USER1 jelszavának (Password) beí-
rása

User1 jelszava 
(Password User1)

* 0000…1111
…FFFF

4.4.2 2. felhasználó jelszava * USER2 jelszavának (Password) beí-

rása

User2 jelszava 

(Password User2)

* 0000…2222

…FFFF

4.5 Kapcsolókészülék infó * A kapcsolókészülék megnevezésé-
nek kijelzése

A kapcsolókészülék-adatok és a 

szoftververziók, valamint a be-/kije-
lentkezés előhívása

nincs -

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***

Password

Password
User 1

Password
User 2

Info
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Felhasználói szintek

A kapcsolókészülék kezelését és paraméterezését 

háromlépcsős biztonsági rendszer védi. A megfe-

lelő jelszó beírása után (4.1 ill. 4.5.2 menü) a rend-

szer hozzáférést biztosít a hozzá tartozó 

felhasználói szinthez (kijelzés a szintmegjelölések 

melletti indikátorok révén) A Login gomb meg-

nyomásával a felhasználó belép a rendszerbe.

User 1:

Ezen a szinten (jellemzően: helyi felhasználó, 

pl. házfelügyelő) csaknem az összes menüpont 

kijelzése engedélyezett. A paraméterek megadása 

korlátozott. 

A jelszó (4 karakter, numerikus) a 4.4.1 menüben 

adható meg ehhez a felhasználói felülethez 

(gyári beállítás: 1111).

User 2:

Ezen a szinten (jellemzően: üzemeltető) a szimu-

lációs üzemmód kivételével az összes menüpont 

kijelzése engedélyezett. A paraméterek megadása 

csaknem korlátozás nélkül lehetséges. 

A jelszó (4 karakter, numerikus) a 4.4.2 menüben 

adható meg ehhez a felhasználói felülethez 

(gyári beállítás: 2222).

A Szerviz felhasználói felület a WILO ügyfélszol-

gálatának van fenntartva.

A kijelzőnyelv kiválasztása

A szabályozókészülék bekapcsolása után kivá-

lasztható a kívánt kijelzőnyelv. Ez a választóké-

pernyő a 4.3.7.3 menüben beállítható ideig marad 

látható.

A nyelv kiválasztására továbbra is bármikor lehe-

tőség van a 4.3.7.2 menüből.

4.5.1 Kapcsolókészülék-adatok 

(2/1. oldal)

* A kapcsolókészülék (switch box) 

azonosítószámának (ID-No.), kap-
csolási rajz számának (Circ. diagr.) és 

gyártási évének (Constr. year) beí-

rása/kijelzése
A kapcsolókészülék üzemóráinak 

(Oper. hours) kijelzése

Azonosító szám 

[szöveg, 10 karakter]

Kapcsolási rajz sz. 

[szöveg, 10 karakter]

Gyártási év [ hónap/év]

Üzemórák

***

***

***

***

Rendszerspe-

cifikus

Kapcsolókészülék-adatok 
(2/2. oldal)

* A PLC program és az érintőképernyő 
(Display) program szoftververzióinak 

(Software versions) kijelzése

nincs -

4.5.2 Bejelentkezés/kijelentkezés * A „Jelszó“ (Password) előhívása vis-
szaugrást eredményez a 4.1. menübe

Menü 
száma

Kijelző Leírás Beállítható 
paraméterek/funkciók

Gyári beállítás

láthatja átállíthatja

1. felhasználó és magasabb: * 1. felhasználó és *

Előhív- 2. felhasználó és magasabb: ** 2. felhasználó és **

hatja: Szerviz: *** Szerviz: ***
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7 Telepítés és villamos csatlakoztatás

A telepítést és a villamos csatlakoztatást kizárólag 

szakszemélyzettel és a helyi előírásoknak megfe-

lelően végeztesse el!

FIGYELEM! Személyi sérülés veszélye!

Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi előírá-

sokat.

Figyelem! Áramütés miatti veszély!

Meg kell akadályozni a villamos energia által oko-

zott veszélyek kialakulását.

Be kell tartani a helyi vagy általános előírásokat és 

a helyi villamosenergia-ellátó előírásait is.

7.1 Telepítés

• Falra szerelhető, WM (wall mounted): Nyomásfo-

kozó telepek esetében a WM kapcsolókészülékek 

a kompakt telepre vannak felszerelve. Ha a fali 

készülék a kompakt teleptől elkülönítve szere-

lendő fel, akkor a rögzítés 4 db 8 mm-es átmérőjű 

csavarral történik. Ennek során a védelmi osztály 

megfelelő intézkedések révén biztosítandó.

• Álló készülék, BM (base mounted): Az álló készü-

léket szabadon, (megfelelő teherbíróképességgel 

rendelkező) egyenes felületre kell állítani. Alapki-

vitelben rendelkezésre áll egy 100 mm-es szere-

lési talp a kábelbevezetéshez. További talpakat 

ajánlatkérésre tudunk szállítani.

7.2 Villamos csatlakoztatás

FIGYELEM! Áramütés miatti veszély

A villamos bekötést a helyi energiaellátó vállalat 

által engedélyezett szakembernek kell elvégeznie 

az érvényes helyi előírásoknak (pl. VDE előírások-

nak) megfelelően.

Hálózati csatlakozás

Figyelem! Áramütés miatti veszély!

Kikapcsolt főkapcsoló mellett a betárolási oldalon 

életveszélyes feszültség áll fenn.

• A hálózat felépítésének, az áramnemnek és a 

hálózati csatlakozás feszültségének meg kell 

felelnie a szabályozókészülék típustábláján fel-

tüntetett adatoknak.

• Hálózati követelmények:

MEGJEGYZÉS:

Az EN / IEC 61000-3-11 szabványnak megfele-

lően (lásd a következő táblázatkivonatot) a ... kW 

teljesítményű (1. oszlop) kapcsolókészülék és szi-

vattyú a villamos hálózatról történő működéshez a 

max. ... ohmos (2. oszlop) hálózati csatlakozáson 

Zmax  rendszerimpedanciával van ellátva max. ... 

kapcsolás (3. oszlop) esetén.  

Ha a hálózati impedancia és az óránkénti kapcso-

lások száma meghaladja a táblázatban megadott 

értékeket, akkor a kapcsolókészülék a szivattyú-

val a kedvezőtlen hálózati viszonyok miatt átme-

neti feszültségcsökkenéseket, valamint zavaró 

feszültségingadozásokat ún. „villogást“ okozhat.

Ezért bizonyos intézkedésekre lehet szükség, 

mielőtt a kapcsolókészüléket a szivattyúval ezen 

a csatlakozáson rendeltetésszerűen üzemeltetni 

lehet. Az erre vonatkozó információk a helyi áram-

szolgáltató vállalattól és a gyártótól szerezhetők 

be.
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MEGJEGYZÉS:

A táblázatban a teljesítmény alapján megadott 

kapcsolások óránkénti maximális számát a szivat-

tyúmotor határozza meg és nem szabad megha-

ladni (a szabályozó paraméterezését megfelelően 

állítsa be, lásd pl. utánfutási idők).

• Hálózatoldali biztosíték a kapcsolási rajz adatai 

alapján  

• A hálózati kábel kábelvégeit vezesse a kábelcsa-

varzatokon és a kábelbemeneteken keresztül és 

a kapocsléceken lévő jelölésnek megfelelően 

csatlakoztassa.

• A 4-erű kábelt (L1, L2, L3, PE) az építtető bizto-

sítja. A csatlakozás a főkapcsolón (1a-e. ábra, 

1. poz.) illetve a kapocslécek nagyobb teljesít-

ményű rendszerei esetén a kapcsolási rajz alapján 

történik, PE a földelősíneken.

Teljesítmény [kW]

(1. oszlop)

Rendszerimpedancia [Ω]

(2. oszlop)

Kapcsolások óránként

(3. oszlop)

3~400 V 2,2 0,257 12

2 pólusú 2,2 0,212 18

Közvetlen indítás 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 pólusú 5,5 0,220 24

Cs-d indítás 5,5 0,198 30

7,5 0,217 6

7,5 0,157 12

7,5 0,130 18

7,5 0,113 24

9,0 – 11,0 0,136 6

9,0 – 11,0 0,098 12

9,0 – 11,0 0,081 18

9,0 – 11,0 0,071 24

15,0 0,087 6

15,0 0,063 12

15,0 0,052 18

15,0 0,045 24

18,5 0,059 6

18,5 0,043 12

18,5 0,035 18

22,0 0,046 6

22,0 0,033 12

22,0 0,027 18

30,0 0,027 6

30,0 0,020 12

30,0 0,016 18

37,0 0,018 6

37,0 0,013 12

45,0 0,014 6

45,0 0,010 12
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Szivattyú, hálózati csatlakozások

VIGYÁZAT! Termékkár veszélye!

Vegye figyelembe a szivattyúk beépítési és 

üzemeltetési utasítását!

Hálózati csatlakozás

A szivattyúkat a kapcsolási rajz alapján kell csatla-

koztatni a kapocslécekhez, a PE-t a földelősínhez 

kell csatlakoztatni. Használja az árnyékolt motor-

kábelt.

Az árnyékolások elhelyezése az EMC kábelcsavar-

zatokra

(CC ... WM)

(1)   vagy    

(2)   

(3)   

Az árnyékolások elhelyezése az árnyékoló 

kapcsokra

(CC ... BM)

MEGJEGYZÉS:

A vágáshosszt („3“ lépés)

a használt kapocs szélére

pontosan be kell igazítani.

  

   

 

MEGJEGYZÉS

A szivattyúcsatlakozási vezetékeknek a gyárilag 

szállított mértéken túli meghosszabbítása esetén 

tartsa be a frekvenciaváltó kezelési kézikönyvé-

ben szereplő EMC-utasításokat (csak CC-FC kivi-

tel esetén).

Túlmelegedés elleni védelem/szivattyúzavar 

csatlakozás

A szivattyú tekercsvédő érintkezőit és a hibaje-

lentő érintkezőit (CCe kivitel) a kapcsolási rajz 

alapján lehet a kapocshoz csatlakoztatni.

VIGYÁZAT! Termékkár veszélye!

Ne csatlakoztasson külső feszültséget 

a kapcsokhoz!

(1)

(2)

(3)

(4)
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A szivattyúvezérlő jel csatlakoztatása (csak CCe 

kivitel)

A szivattyú analóg vezérlőjeleit (0-10V) a kapcso-

lási rajz alapján lehet a kapocsra csatlakoztatni. 

Használjon árnyékolt vezetékeket.

VIGYÁZAT! Termékkár veszélye!

Ne csatlakoztasson külső feszültséget 

a kapcsokhoz!

Érzékelő(k)

Az érzékelőt a beépítési és üzemeltetési utasítás-

nak megfelelően, a kapcsolási rajz alapján csatla-

koztassa a kapocshoz.

Használjon árnyékolt kábelt, az árnyékolást az 

egyik oldalon helyezze el a kapcsolószekrényben.

VIGYÁZAT! Termékkár veszélye!

Ne csatlakoztasson külső feszültséget 

a kapcsokhoz!

Analóg BE, alapjel-távállítás/fordulatszám-távál-

lítás

A megfelelő kapcsokkal, a kapcsolási rajz alapján, 

analóg jelen keresztül el lehet végezni az alapjel, 

ill. „állító“ üzemmódban a fordulatszám távállítá-

sát, (0/4...20 mA ill. 0/2...10 V). Használjon árnyé-

kolt kábelt, az árnyékolást az egyik oldalon 

helyezze el a kapcsolószekrényben.

Alapjel-átkapcsolás

A kapcsolási rajz alapján, a megfelelő kapcsokon 

keresztül, a feszültségmentes érintkező (záró) 

segítségével ki lehet kényszeríteni az 1. alapjel 

átkapcsolását a 2. ill. 3. alapjelre.

x: Érintkező zárva; o: Érintkező nyitva

VIGYÁZAT! Termékkár veszélye!

Ne csatlakoztasson külső feszültséget 

a kapcsokhoz!

Külső be-/kikapcsolás

A kapcsolási rajz alapján, a megfelelő kapcsokon 

keresztül, a feszültségmentes érintkező (nyitó 

érintkező) segítségével, az áthidalás (gyárilag van 

felszerelve) eltávolítása után csatlakoztatni lehet 

a távoli be-/kikapcsolást.

VIGYÁZAT! Termékkár veszélye!

Ne csatlakoztasson külső feszültséget 

a kapcsokhoz!

Vízhiány védelem

A megfelelő kapcsokon keresztül, a feszültség-

mentes érintkező (nyitó érintkező) segítségével, 

az áthidalás (gyárilag van felszerelve) eltávolítása 

után csatlakoztatni lehet a vízhiány védelmi funk-

ciót (a kapcsolási rajz alapján).

VIGYÁZAT! Termékkár veszélye!

Ne csatlakoztasson külső feszültséget 

a kapcsokhoz!

Gyűjtő üzem-/zavarjelzések (SBM/SSM)

A megfelelő kapcsokon keresztül, a kapcsolási rajz 

alapján a külső jelzésekhez rendelkezésre állnak 

potenciálmentes érintkezők (váltó érintkezők).

Feszültségmentes érintkezők, max. érintkezőter-

helés 250 V~/2 A

VESZÉLY! Életveszély áramütés miatt!

Kikapcsolt főkapcsoló mellett a ezeken 

a kapcsokon életveszélyes feszültség állhat fenn.

A nyomás tényleges értékének kijelzése

A kapcsolási rajz szerinti megfelelő kapcsokon 

rendelkezésre áll egy 0...10 V-os jel az aktuális 

szabályozási jellemző mért érték külső mérésé-

hez/kijelzéséhez. 0...10 V a nyomásérzékelő jelé-

nek, 0 ...nyomásérzékelő végértékének felel 

meg pl.

VIGYÁZAT! Termékkár veszélye!

Ne csatlakoztasson külső feszültséget 

a kapcsokhoz!

Logikai terv

Érintkező Funkció

Alapjel 2 Alapjel 3

o o Alapjel 1 aktív

x o Alapjel 2 aktív

o x Alapjel 3 aktív

x x Alapjel 3 aktív

Külső be-/kikapcsolás

Érintkező zárva: Automatika BE

Érintkező nyitva: Automatika KI, 
Jelző szimbólum a kijelzőn

Érintkezőterhelés: 24 V DC/10 mA

Vízhiány védelem

Érintkező zárva: nincs vízhiány

Érintkező nyitva: Vízhiány

Érintkezőterhelés: 24 V DC/10 mA

Érzékelő Kijelzett 

nyomástartomány

Feszültség/nyomás

16 bar 0 ... 16 bar 1 V = 1,6 bar
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Mért frekvencia kijelzése

Frekvenciaváltóval rendelkező (CC-FC és CCe 

kivitelű) kapcsolókészülékek esetében a kapcso-

lási rajz szerinti megfelelő kapcsokon keresztül 

rendelkezésre áll egy 0...10 V-os jel az alapterhe-

lés szivattyú aktuális mért frekvenciájának külső 

méréséhez/kijelzéséhez.  

Itt 0...10 V a 0...fmax frekvenciatartománynak felel 

meg.

VIGYÁZAT! Termékkár veszélye!

Ne csatlakoztasson külső feszültséget 

a kapcsokhoz!

MEGJEGYZÉS

Az opcionális be-/kimenetek telepítésével és vil-

lamos csatlakoztatásával kapcsolatos adatok e 

modulok beépítési és üzemeltetési utasításaiban 

találhatók.

8 Üzembe helyezés
FIGYELEM! Életveszély! 

Az üzembe helyezést kizárólag képzett szakem-

berek végezhetik! 

A szakszerűtlen üzembe helyezés 

életveszélyes. Az üzembe helyezést kizárólag 

szakképzett személyzettel végeztesse.

VESZÉLY! Életveszély!

Nyitott kapcsolókészüléken végzett munkáknál 

áramütés veszélye áll fenn a feszültség alatt álló 

alkatrészek érintése által. 

A szükséges munkákat kizárólag szakképzett sze-

mélyzet végezheti!

Azt javasoljuk, hogy a kapcsolókészülék üzembe 

helyezését a WILO ügyfélszolgálatával végeztesse 

el.

Az első bekapcsolás előtt ellenőrizni kell a gyári 

kábelezés megfelelőségét, különös tekintettel a 

földelésre.

Üzembe helyezés előtt húzzon után minden csat-

lakozó sorkapcsot!

MEGJEGYZÉS:

A jelen beépítési és üzemeltetési utasításban leírt 

eljárás mellett az üzembe helyezési intézkedése-

ket a teljes berendezés (nyomásfokozó telep) 

beépítési és üzemeltetési utasítása szerint kell 

elvégezni.

8.1 Gyári beállítás

A szabályozórendszer gyárilag előre be van állítva.

A gyári beállítást a WILO ügyfélszolgálata vissza 

tudja állítani.

8.2 A motor forgásirányának ellenőrzése

A szivattyúk rövid idejű bekapcsolásával „kézi 

üzem“ üzemmódban (1.1 menü) ellenőrizze, hogy 

a szivattyú forgásiránya hálózati üzemben meg-

egyezik a szivattyúházon lévő nyíllal. A nedves-

tengelyű szivattyúk esetében egy a 

kapocsdobozban elhelyezett ellenőrző LED jelzi a 

helytelen ill. helyes forgásirányt (lásd a szivattyú 

beépítési és üzemeltetési utasítását).

A hálózati üzemben lévő valamennyi szivattyú 

hibás forgásiránya esetén cserélje ki a fő hálózati 

vezeték 2 tetszőleges fázisát.

Frekvenciaváltó nélküli kapcsolókészülékek 

(CC kivitel):

• Ha csak egy, hálózati üzemben lévő szivattyú for-

gásiránya hibás, P2 ≤ 4 kW teljesítményű (közvet-

len indítású) motorok esetében cserélje ki a motor 

kapocsdoboz 2 tetszőleges fázisát.

• Ha csak egy, hálózati üzemben lévő szivattyú for-

gásiránya hibás, P2 ≥ 5,5 kW teljesítményű (csil-

lag-delta indítású) motorok esetében cserélje ki a 

motor kapocsdoboz 4 tetszőleges fázisát. 2 fázis 

közül a tekercs kezdetét és végét kell kicserélni 

(pl. V1-et V2-re és W1-et W2-re).

Kapcsolókészülékek frekvenciaváltóval 

(CC-FC kivitel):

• Hálózati üzem: Az 1.1 menüben állítson minden 

szivattyút külön-külön »Kézi üzem«-re. Ezt 

követően járjon el úgy, mint a frekvenciaváltó nél-

küli kapcsolókészülékek esetében.

• Frekvenciaváltó üzem: Automatikus, frekvencia-

váltóval üzemmódban állítson az 1.1 menüben 

minden szivattyút külön-külön »Automatikus«-

ra. Ezután az egyes szivattyúk rövid bekapcsolá-

sával ellenőrizze a forgásirányt frekvenciaváltó 

üzemben. Valamennyi szivattyú hibás forgásirá-

nya esetén cserélje ki a frekvenciaváltó kimenet 2 

tetszőleges fázisát.

8.3 A motorvédelem beállítása

• WSK / PTC: Túlmelegedés elleni védelemkor nem 

szükséges a beállítás.

• Túláram: lásd a 6.2.2. fejezetet

8.4 Jeladó és választható modulok

A jeladó és a kiegészítő modulok esetén vegye 

figyelembe a beépítési és üzemeltetési utasítást.
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9 Karbantartás
A karbantartási és javítási munkákat kizárólag 

szakképzett személyzettel végeztesse!

VESZÉLY! Életveszély!

Az elektromos készülékeken végzett munkálatok 

során életveszély áll fenn az áramütés lehetősége 

miatt.

• A kapcsolókészüléket valamennyi karbantartási 

és javítási munka során feszültségmentesíteni kell 

és biztosítani kell az illetéktelenek általi vissza-

kapcsolás ellen.

• A csatlakozókábelen keletkezett károkat kizáró-

lag szakképzett villanyszerelő javíthatja ki.

• A kapcsolószekrényt tisztán kell tartani.

• Elszennyeződés esetén tisztítsa meg a kapcsoló-

szekrényt és a ventilátort. Ellenőrizze, tisztítsa 

meg, adott esetben cserélje ki a ventilátor szűrő-

szivacsát.

• 5,5 kW-nál nagyobb motorteljesítmény esetén 

időnként ellenőrizze a védőérintkezők égését, 

erős égettség esetén cserélje ki őket.

• A rendszer felügyeli és szükség esetén kijelzi a 

valós idejű óra pufferelemének töltöttségi állapo-

tát. Ezen túlmenően 12 hónapos váltási ciklust 

javaslunk. Az elemet a következő ábra szerint kell 

cserélni a CPU részegységben.

10 Üzemzavarok, azok okai és elhárításuk
Az üzemzavar elhárítását kizárólag szakképzett 

személyzettel végeztesse! Vegye figyelembe a 2. 

fejezet biztonsági utasításait.

10.1 Zavarkijelzés és nyugtázás

Üzemzavar esetén az érintőképernyő háttérszíne 

VÖRÖSRE vált, a gyűjtő zavarjelzés aktiválódik, és 

az üzemzavar megjelenik a 4.2 menüben zavar-

kódszámmal és riasztási szöveggel. 

Távdiagnózissal felszerelt rendszerek esetében 

a megadott jelfogóhoz üzenet megy.

Az üzemzavar nyugtázását a 4.2 menüben, 

a»RESET« gombbal vagy távdiagnózissal lehet 

elvégezni.

Ha az üzemzavar kiváltó okát a nyugtázás előtt 

megszüntették, akkor az érintőképernyő háttér-

színe ZÖLDRE vált. Ha az üzemzavar még fennáll, 

akkor a háttérszín NARANCSRA vált.

A főképernyő egy szivattyúszimbólum villogásá-

val jelzi a szivattyú üzemzavarát.

10.2 Eseménytároló a zavarok tárolására

A kapcsolókészülékben található egy eseménytá-

roló, amely a FIFO-elv (First IN First OUT) alapján 

működik. Minden üzemzavar időmegjelöléssel 

(dátum/pontos idő) kerül tárolásra. A tároló 

35 üzemzavart képes tárolni.

A riasztási lista (4.2.1 menü) a 4.2 menüből hív-

ható elő.
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A listán belül az üzenetek a »+« és a »-« gombok-

kal hívhatók elő. Az alábbi táblázat az összes 

zavarjelzés felsorolását tartalmazza.

Ha az üzemzavar nem hárítható el, forduljon 

a legközelebbi Wilo-ügyfélszolgálathoz vagy 

képviselethez.

Kód Riasztási 

szöveg

Okok Elhárítás

E040 Érzékelő hibás Nyomásérzékelő hibás Cserélje ki az érzékelőt

Nincs elektromos csatlakozás az érzékelő-
höz

Végezzen karbantartást az elektromos 
csatlakozáson

E060 Max. kimeneti 
nyomás

A rendszer kimeneti nyomása meghaladja 
a 4.3.2.2. menüben beállított értéket 
(pl. a szabályozó üzemzavara miatt).

Ellenőrizze a szabályozó működését

Ellenőrizze a berendezést

E061 Min. kimeneti 
nyomás

A rendszer kimeneti nyomása nem éri el 
a 4.3.2.2. menüben beállított értéket 
(pl. csőtörés miatt).

Ellenőrizze, hogy a beállítási érték meg-
felel-e a helyi adottságoknak

Ellenőrizze, adott esetben javítsa ki a 
csővezetéket

E062 Vízhiány A vízhiány védelem kioldott Ellenőrizze a hozzáfolyást/előtéttartályt, 
a szivattyúk maguktól újraindulnak

E080.1 – 
E080.6

Szivattyú 1...6 
riasztás

Tekercs-túlmelegedés (tekercsvédő érint-
kező/termisztor)

Tisztítsa meg a hűtő lamellákat; a moto-
rok +40 °C-os környezeti hőmérsékletre 
vannak tervezve (lásd még a szivattyú 
beépítési és üzemeltetési utasítását)

A motorvédelem kioldott (túláram ill. 
rövidzár a tápvezetékben)

Ellenőrizze a szivattyút (a szivattyú 
beépítési és üzemeltetési utasítása sze-
rint) és a tápvezetéket

A szivattyú-frekvenciaváltó gyűjtő zavarjel-
zése aktiválódott (csak CCe kivitel)

Ellenőrizze a szivattyút (a szivattyú 
beépítési és üzemeltetési utasítása sze-
rint) és a tápvezetéket

E082 Frekvencia-
váltó hiba

A frekvenciaváltó hibát jelzett Olvassa le a hibát a 4.3.5.2 menüben 
ill. a frekvenciaváltón, és járjon el a frek-
venciaváltó beépítési és üzemeltetési 
utasítása szerint

Elektromos csatlakozás hibája Ellenőrizze és szükség esetén javítsa ki 
a frekvenciaváltó csatlakozását

A frekvenciaváltó motorvédelme kioldott 
(pl. frekvenciaváltó hálózati tápvezetékének 
rövidzára; a csatlakoztatott szivattyú túlter-
helése)

Ellenőrizze és adott esetben tartsa kar-
ban a hálózati tápvezetéket; ellenőrizze 
a szivattyút (a szivattyú beépítési és 
üzemeltetési utasítása szerint)

E100 Elemhiba Az elemek töltési szintje minimális szintre 
csökkent; a valós idejű óra további puffere-
lése nem biztosított.

Cserélje ki az elemet (lásd a 9. fejezetet)
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Dortmund, 

_ Basse tension 2014/35/UE

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

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

EN 61000-6-3+A1:2011

N°2117767.02 (CE-A-S n°4124136)

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group ITQ

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

et aux législations nationales les transposant,

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

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

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

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

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

_ Low voltage 2014/35/EU
_ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
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(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben / The serial number is 
marked on the product site plate / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du 
produit)

W-CTRL-CC-*-…
W-CTRL-CC-*-…-FC-…
W-CTRL-CCe-*-…

and with the relevant national legislation,

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-1:2007

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

     ,   
 .

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

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

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

          
  .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F_GQ_013-23

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

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

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

WILO SE ,       
        

   :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WILO SE          
            

    :

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

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

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

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

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

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

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

(RU) -  
    

   ,   
 .

F_GQ_013-23

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

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

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

WILO SE ,  ,       
,       

 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     2014/35/  ;  
    2014/30/

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

Lágspennutilskipun 2014/35/ESB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB EG–Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU ; EG–EMV–Elektromagnetisk 
kompatibilitet 2014/30/EU



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


