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

Pioneering for You

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

lt  Montavimo ir naudojimo instrukcija



1a pav.: 

CC
-S

ys
te

m

6

1

7
8
2

3

1

1b pav.: 

CC
-S

ys
te

m

6

1

7

8

2

3

1



  

1c pav.: 

CC
-S

ys
te

m

4

1

6

8

2

3

1

6

7

5

1d pav.: 

CC
-S

ys
te

m

4

1
8

2

3

1

6

7

5



1e pav.: 

CC
-S

ys
te

m

8

1

2

3

6

1

2 pav.: 

Ÿ/¡žœ›¢¤ £



   

3 pav.: 

4 pav.: 



 

 

 

5a pav.: 

5b pav.: 

5c pav.: 

 



Lietuviškai

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-Control CC-Booster 1

1 Bendroji dalis ................................................................................................................................................... 2

2 Sauga ............................................................................................................................................................... 2
2.1 Nuorodų žymėjimas naudojimo instrukcijoje .............................................................................................................. 2
2.2 Darbuotojų kvalifikacija .................................................................................................................................................. 2
2.3 Pavojai, kylantys dėl saugaus eksploatavimo taisyklių nesilaikymo ........................................................................ 2
2.4 Darbas laikantis saugos nuorodų .................................................................................................................................. 3
2.5 Eksploatuotojo saugos technika ................................................................................................................................... 3
2.6 Darbo saugos taisyklės montavimo ir techninės priežiūros darbams ...................................................................... 3
2.7 Savavališkas konstrukcijos keitimas ir atsarginių dalių gamyba ............................................................................... 3
2.8 Neleistinas eksploatavimas ............................................................................................................................................ 3

3 Transportavimas ir sandėliavimas ................................................................................................................ 3

4 Paskirtis (naudojimas laikantis nurodymų) .................................................................................................3

5 Gaminio duomenys ........................................................................................................................................4
5.1 Tipų kodai   ....................................................................................................................................................................... 4
5.2 Techniniai duomenys 4
5.3 Komplektacija .................................................................................................................................................................. 4
5.4 Priedai ............................................................................................................................................................................... 5

6 Aprašymas ir veikimas ...................................................................................................................................5
6.1 Gaminio (1 pav.) aprašymas ........................................................................................................................................... 5
6.1.1 Veikimo aprašymas ......................................................................................................................................................... 5
6.1.2 Valdiklio konstrukcija ...................................................................................................................................................... 6
6.2 Veikimas ir valdymas ....................................................................................................................................................... 6
6.2.1 Valdiklių darbo režimai ................................................................................................................................................... 6
6.2.2 Variklio apsauga ............................................................................................................................................................10
6.2.3 Valdiklio valdymas .........................................................................................................................................................10

7 Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo ...........................................................................................29
7.1 Instaliacija .......................................................................................................................................................................29
7.2 Prijungimas prie elektros tinklo ...................................................................................................................................29

8 Eksploatacijos pradžia .................................................................................................................................33
8.1 Gamyklinė nuostata ......................................................................................................................................................33
8.2 Variklio sukimosi krypties patikrinimas ......................................................................................................................33
8.3 Variklio apsaugos nustatymas .....................................................................................................................................33
8.4 Signalų daviklis ir pasirenkami moduliai .....................................................................................................................33

9 Techninis aptarnavimas ..............................................................................................................................34

10 Sutrikimai, priežastys ir šalinimas ..............................................................................................................34
10.1 Sutrikimų rodymas ir patvirtinimas .............................................................................................................................34
10.2 Sutrikimų istorijos atmintinė .......................................................................................................................................34



Lietuviškai

2 WILO SE 11/2018

Montavimo ir naudojimo instrukcija1 Bendroji dalis

Apie šį dokumentą

Originali naudojimo instrukcija sudaryta vokiečių 

kalba. Visos kitos šios instrukcijos kalbos yra origi-

nalios naudojimo instrukcijos vertimas.

Montavimo ir naudojimo instrukcija yra sudėtinė 

prietaiso dalis. Ji visada turi būti netoli prietaiso. 

Tikslus šios instrukcijos laikymasis yra būtina prie-

taiso naudojimo pagal paskirtį ir teisingo jo val-

dymo sąlyga.

Montavimo ir naudojimo instrukcija atitinka gami-

nio modelį ir pateikimo spaudai metu galiojančią 

jam taikytų saugos technikos standartų redakciją.

EB atitikties deklaracija:

EB atitikties deklaracijos kopija yra šios naudojimo 

instrukcijos dalis.

Atliekant su mumis nesuderintus techninius ten 

nurodytų tipų pakeitimus ar nepaisant naudojimo 

instrukcijoje pateiktų gaminio/personalo saugos 

taisyklių ši deklaracija netenka galios.

2 Sauga
Šioje naudojimo instrukcijoje pateiktos svarbiau-

sios nuorodos, kurių būtina laikytis montuojant, 

eksploatuojant ir techniškai prižiūrint įrenginį. 

Todėl montuotojas ir atsakingi kvalifikuoti dar-

buotojai/operatorius prieš montuodamas ir pradė-

damas eksploatuoti būtinai privalo perskaityti šią 

instrukciją.

Būtina laikytis ne tik šiame skyriuje „Sauga“ 

pateiktų bendrųjų saugos nuorodų, bet ir kituose 

skyriuose įterptų, pavojaus simboliais pažymėtų, 

specialiųjų saugos nuorodų.

2.1 Nuorodų žymėjimas naudojimo instrukcijoje

Simboliai:

Bendrasis pavojaus simbolis

Elektros įtampos keliamas pavojus

PASTABA

Įspėjamieji žodžiai:

PAVOJUS!

Labai pavojinga situacija.

Nesilaikant šio reikalavimo, galima labai sunkiai ar 

net mirtinai susižeisti.

ĮSPĖJIMAS!

Naudotojas gali būti (sunkiai) sužeistas. „Įspėji-

mas“ reiškia, kad ignoruojant šią nuorodą tikėtini 

(sunkūs) sužeidimai.

ATSARGIAI!

Kyla pavojus apgadinti gaminį/įrenginį. „Atsargiai“ 

nurodo galimą gaminio apgadinimo pavojų nesi-

laikant pateiktos nuorodos.

NUORODA:

naudinga nuoroda, kaip naudoti gaminį. Be to, ji 

atkreipia dėmesį į galinčius kilti sunkumus.

Būtina atsižvelgti į tiesiogiai ant gaminio pritvir-

tintas nuorodas, pvz.:

• sukimosi krypties rodyklę,

• jungčių žymėjimą,

• tipo lentelę,

• įspėjamąjį lipduką;

šios nuorodos turi būti aiškiai įskaitomos.

2.2 Darbuotojų kvalifikacija

Įrenginį montuojantis, valdantis ir techninę prie-

žiūrą atliekantis asmuo turi būti įgijęs šiam darbui 

reikalingą kvalifikaciją. Operatorius turi užtikrinti 

darbuotojų atsakomybės sritį, kompetenciją ir 

kontrolę. Jei darbuotojai neturi pakankamai žinių, 

juos reikia išmokyti ir instruktuoti. Jei būtina, tokiu 

atveju operatorius gali kreiptis į gaminio gamin-

toją.

2.3 Pavojai, kylantys dėl saugaus eksploatavimo 

taisyklių nesilaikymo

Nepaisant saugaus eksploatavimo taisyklių, gali 

kilti pavojus asmenims, aplinkai ir gaminio/įrengi-

nio veikimui. Nesilaikant saugos nuorodų, teisė į 

bet kokį žalos atlyginimą netenka galios.

Nuorodų ignoravimas gali kelti, pavyzdžiui, tokią 

realią grėsmę:

• elektros, mechaninio ir bakteriologinio poveikio 

keliama grėsmė žmonėms,

• aplinkai keliamas pavojus nutekėjus pavojingoms 

medžiagoms,

• materialinė žala,

• svarbių gaminio/įrenginio funkcijų gedimas,

• netinkamai atliktos privalomosios techninės prie-

žiūros ir remonto procedūros.
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2.4 Darbas laikantis saugos nuorodų

Būtina laikytis šioje naudojimo instrukcijoje 

pateiktų saugos nuorodų, galiojančių nacionalinių 

taisyklių dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos bei 

operatoriaus vidaus darbo, eksploatavimo ir sau-

gos taisyklių.

2.5 Eksploatuotojo saugos technika

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims 

(įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, sensoriniais 

arba protiniais gebėjimais arba nepakankama 

patirtimi ir (arba) nepakankamomis žiniomis, 

nebent jie būtų prižiūrimi už jų saugą atsakingo 

asmens arba gautų iš jo instrukcijas, kaip naudoti 

prietaisą. 

Vaikus reikia prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų 

su prietaisu.

Jei įkaitę ar šalti gaminio/įrenginio komponentai 

kelia pavojų, šiuos komponentus reikia apsaugoti 

nuo prisilietimo (tuo turi pasirūpinti klientas).

Judančių komponentų (pvz.., movos) apsaugą nuo 

prisilietimo gaminio eksploatavimo metu nuimti 

draudžiama. 

Pavojingų (pvz., sprogių, nuodingų, karštų) terpių 

nuotėkį (pvz., ties veleno sandarikliu) reikia paša-

linti taip, kad tai nekeltų pavojaus asmenims ir 

aplinkai. Būtina laikytis nacionalinių įstatymų 

nuostatų. 

• Lengvai užsiliepsnojančias medžiagas reikia laikyti 

toliau nuo gaminio.

Turi būti užtikrinta, kad grėsmės nekeltų elektros 

energija. Būtina laikytis vietos bei bendrųjų (pvz., 

IEC, Lietuvos standartizacijos departamento ir t. t.) 

taisyklių ir vietos energijos tiekimo įmonių reikala-

vimų.

2.6 Darbo saugos taisyklės montavimo ir techninės 

priežiūros darbams

Eksploatuotojas privalo užtikrinti, kad visus mon-

tavimo ir techninės priežiūros darbus atliktų tik 

įgalioti ir kvalifikuoti specialistai, atidžiai perskaitę 

naudojimo instrukciją ir taip įgiję pakankamai 

žinių.

Bet kokius darbus su gaminiu/įrenginiu leidžiama 

atlikti tik tada, kai jis išjungtas. Būtina laikytis 

montavimo ir naudojimo instrukcijoje aprašytų 

gaminio/įrenginio išjungimo veiksmų.

Užbaigus darbus reikia nedelsiant vėl pritvirtinti 

visus saugos ir apsauginius įtaisus arba juos 

įjungti.

2.7 Savavališkas konstrukcijos keitimas ir atsarginių 

dalių gamyba

Savavališkai pakeitus konstrukciją ir gaminant 

atsargines dalis kyla pavojus gaminio/darbuotojų 

saugumui; be to, tuomet netenka galios gamintojo 

pateikti saugos aiškinimai. 

Atlikti gaminio pakeitimus leidžiama tik pasitarus 

su gamintoju. Originalios atsarginės dalys ir 

gamintojo leisti naudoti priedai užtikrina eksploa-

tacijos saugą. Dėl kitokių dalių naudojimo netai-

koma garantija. 

2.8 Neleistinas eksploatavimas

Pristatyto gaminio eksploatacinė sauga gali būti 

garantuojama tik naudojant gaminį pagal paskirtį, 

kaip nurodyta naudojimo instrukcijos 4 skirsnyje. 

Draudžiama nepasiekti kataloge/duomenų lape 

nurodytų ribinių verčių arba viršyti jas.

3 Transportavimas ir sandėliavimas
Gavę gaminį, iškart patikrinkite:

• ar gaminys neapgadintas transportuojant,

• pastebėję, kad gaminys buvo apgadintas trans-

portuojant, per nustatytą laiką kreipkitės į vežėją. 

ATSARGIAI! Materialinės žalos pavojus!

Netinkamai transportuojant ir laikinai sandėliuo-

jant gaminį galima materialinė žala.

• Valdiklį reikia saugoti nuo drėgmės ir mechaninio 

sugadinimo. 

• Leistinas temperatūrų diapazonas yra nuo 

–10 °C iki +50 °C.

4 Paskirtis (naudojimas laikantis nurodymų)
CC valdiklis skirtas automatiškai ir patogiai regu-

liuoti slėgio didinimo įrenginius (vienos ir kelių 

siurblių įrangą).

Naudojimo sritis – vandens tiekimas į gyvena-

muosius aukštuminius pastatus, viešbučius, ligo-

nines, administracinius ir pramoninius pastatus.

Naudojant tam skirtus signalo daviklius siurbliai 

eksploatuojami tyliai ir taupant energiją. Siurblių 

galia nuolat derinama pagal kintantį poreikį šil-

dymo/vandens tiekimo sistemoje.

Naudojimas pagal paskirtį – tai taip pat ir šios ins-

trukcijos laikymasis.

Bet koks kitoks naudojimas laikomas ne pagal 

paskirtį.
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5 Gaminio duomenys

5.1 Tipų kodai  

5.3 Komplektacija

• Valdiklis CC-Booster

• Jungimo schema

• CC-Booster montavimo ir naudojimo instrukcija

• Dažnio keitiklio montavimo ir naudojimo instruk-

cija (tik CC...  FC modeliams)

• Bandymo protokolas pagal EN60204-1

Pvz.: CC  4 x 3,0 FC

CC
CCe

Comfort-Controller
Comfort Controller elektroniams 
siurbliams

Booster Naudojimas slėgiui didinti

4 x Siurblių skaičius: 1–6

3.0 Maks. vardinė variklio galia P2 [kW]

FC Su dažnio keitikliu (Frequency Converter)

5.2 Techniniai duomenys

Elektros tinklo įtampa [V]: 3~400 V (L1, L2, L3, PE)

Dažnis [Hz]: 50/60 Hz

Valdymo įtampa [V]: 24 VDC; 230 VAC

Maks. srovės sąnaudos [A]: žr. tipo lentelę

Apsaugos rūšis: IP 54

Maks. tinklo pusės saugiklis [A]: Žr. jungimo schemą

Aplinkos temperatūra [°C]: 0 –+40 °C

Elektros sauga: Taršos laipsnis II
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5.4 Priedai 

Priedai užsakomi atskirai:

6 Aprašymas ir veikimas

6.1 Gaminio (1 pav.) aprašymas 

6.1.1 Veikimo aprašymas 

Programuojamu valdymu (SPS) valdomas Comfort 

valdiklis skirtas slėgio kėlimo stotelių, turinčių iki 

6 viengubų siurblių, valdymui ir reguliavimui. 

Slėgis sistemoje valdomas pagal apkrovą, paro-

domą slėgio jutiklių. Modelyje SC-FC reguliatorius 

veikia dažnio keitiklį, kuris veikia pagrindinio siur-

blio sūkių skaičių. Pakitus sūkių skaičiui, pasikeičia 

ir našumas, o kartu ir slėgio palaikymo įrenginio 

galia.

Reguliuojamas tik pagrindinio siurblio sūkių skai-

čius. Priklausomai nuo reikiamos apkrovos auto-

matiškai prijungiami arba atjungiami nevaldomi 

pagalbiniai siurbliai, o pagrindiniu siurbliu tuo 

metu vykdomas tikslusis reguliavimas iki nustaty-

tosios vertės.

CCe modelyje visi siurbliai yra su (integruotu) daž-

nio keitikliu. 

Papildomai pasirenkami priedai Aprašymas

Pranešimų modulis Relaisausgabemodul zur Ausgabe von Einzelbetriebs- und 
Störmeldungen

DDC ir valdymo modulis Įvesties gnybtų rinkinys, skirtas jungti bepotencialiams val-
dymo kontaktams

GSM modulis Mobiliojo ryšio modulis, skirtas rinkti numeriams GSM tin-
kluose

GPRS modulis Mobiliojo ryšio modulis, skirtas rinkti numeriams GPRS tin-
kluose

Tinklo serveris Papildomas modulis prisijungimui prie interneto arba eterneto 
duomenų perdavimui

Komunikacijos modulis „ProfiBus DP“ Magistralės ryšio modulis, skirtas „Profibus DP“ tinklams.

Komunikacijos modulis „CanOpen“ Magistralės ryšio modulis, skirtas „CanOpen“ tinklams

Komunikacijos modulis „LON“ Magistralės ryšio modulis, skirtas „LON“ tinklams

Komunikacijos modulis „ModbBus RTU“ Magistralės ryšio modulis, skirtas „ModBus“ tinklams

Komunikacijos modulis „BACnet“ Magistralės ryšio modulis, skirtas „BACnet“ tinklams

PTC relė Transliatoriaus relė PTC varžų prijungimui (variklio sauga)

Signalo keitiklis U/I Įtampos signalų prijungimo keitiklis (0/2-10V) kaip išorinio 
signalo valdiklis

Skydinės kondicionavimas Skydinės aušinimas/šildymas

Skydinės apšvietimas Skydinės vidaus apšvietimas

Lizdas Lizdas skydinėje (apsaugotas)

„Švelnus paleidimas“ Švelnus siurblių paleidimas

Energijos matavimas Valdiklio elektros koeficientų (pvz., elektros energijos sunau-
dojimo) apdorojimo modulis 

Buferizuotas maitinimo šaltinis SPS srovės tiekimas išlieka dingus elektros tinklo srovės tieki-
mui

Tinklo perjungimas Mazgas perjungimui į rezervinį maitinimo tinklą

Rezervinis slėgio matavimas 2. Slėgio jutiklis + 2 Analoginis įėjimas klaidos atveju

Priešslėgio matavimas Įrenginio priešslėgio matavimas/rodmuo

Lygio relė Relė sausos eigos elektrodų įvertinimui

Apsauga nuo viršįtampio Prietaiso ir jutiklių apsaugos nuo viršįtampių įrenginiai

Fazių kontrolė Fazių relės ir (arba) fazių lemputės

Specialios paskirties korpuso modelis Medžiaga; apsaugos rūšis; apsauga nuo vandalizmo, pasta-
tymo vieta

Pagrindinio valdymo funkcija (Master Slave) 2 įrenginiai su pagrindinio valdymo moduliu (Master/Slave)

Pertekliaus DK

Pertekliaus valdymas

Sklendžių valdymas
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6.1.2 Valdiklio konstrukcija

Reguliatoriaus konstrukcija priklauso nuo prijun-

giamų siurblių galios ir modelio (CC, SC-FC, CCe)  

(žr. 1a pav. CC tiesioginis paleidimas; 1b pav. CC 

paleidimas trikampiu-žvaigžde, 1c p av.CC-FC 

tiesioginis paleidimas; 1d pav. CC-FC paleidimas 

trikampiu-žvaigžde, 1e pav. CCe). Jį sudaro tokie 

pagrindiniai komponentai:

• Pagrindinis jungiklis: Valdiklio įjungimas/išjungi-

mas (1 poz.)

• Jutiklinis ekranas: Veikimo duomenys (žr. meniu) ir 

veikimo būklė rodoma su besikeičiančia rodmenų 

fono spalva. Jutimui jautrus paviršius leidžia pasi-

rinkti meniu ir įvesti parametrus. (2 poz.).

• Programuojamas valdymas: Modulinės konstruk-

cijos SPS su maitinimo bloku. Konkretus konfigū-

ravimas (žr. toliau) priklauso nuo sistemos (3 poz.).

SPS konfigūracijas (žr. 2 pav.):   

• Dažnio keitiklis: Dažnio keitiklis, skirtas pagrindi-

nio siurblio sūkių skaičiui reguliuoti, atsižvelgiant į 

apkrovą – yra tik modelyje CC-FC (4 poz.).

• Variklio filtras: Filtras, skirtas sinusinei variklio 

įtampai užtikrinti ir pikinei įtampai slopinti – yra 

tik modelyje CC-FC (5 poz.).

• Pavarų ir dažnio keitiklių apsauga: Siurblių variklių 

ir dažnio keitiklio apsauga. Įrenginiuose su 

P2 ≤ 4,0 kW: Apsauginis variklio jungiklis. CCe 

modelyje: Apsauginis laido jungiklis, skirtas siur-

blio prijungimo prie tinklo laidui apsaugoti (6 poz.).

• Kontaktoriai/kontaktorių deriniai: Kontaktoriai, 

skirti siurbliams įjungti. Prietaisuose su 

P2 ≥ 5,5 kW, įskaitant šiluminį jungiklį, skirtą 

apsaugoti nuo viršsrovio (nustatoma vertė: 

0,58 * IN), ir laiko relę, skirtą perjungti 

žvaižgde-trikampiu (7 poz.).

• Rankinis „0“ automatinis jungiklis: Jungiklis siur-

blio darbo režimo pasirinkimui: „Rankinis“ (avari-

nis/bandomosios eigos režimas įjungus maitinimą, 

yra variklio apsauga), „0“ (siurblys atjungtas – val-

dikliu SPS įjungti siurblio negalima) ir „Automati-

nis“ (valdikliu SPS galima įjungti siurblį 

automatiniu režimu) (8 poz.)

CCe modeliuose rankiniu valdikliu galima rankiniu 

būdu nustatyti kiekvieno siurblio sūkių skaičių 

(0–100 %) 

6.2 Veikimas ir valdymas

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Dirbant su atviru valdikliu kyla elektros smūgio 

pavojus prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriose 

yra įtampa. 

Darbus leidžiama atlikti tik specialistams!

NUORODA:

prijungus valdiklį prie tinklo įtampos, taip pat po 

kiekvieno įtampos dingimo valdiklis grįžta į tą 

darbo režimą, kuris buvo nustatytas pieš nutrūks-

tant tinklo maitinimo įtampai.

6.2.1 Valdiklių darbo režimai

Valdiklių su dažnio keitikliu (CC-FC) normalusis 

režimas (žr. 3 pav.)

Elektroninis signalų daviklis (matavimo diapazoną 

reikia nustatyti 4.3.2.3 meniu) nurodo reguliuo-

jamų parametrų tikrąją vertę kaip 4...20 mA srovės 

signalą. Valdiklis palaiko pastovų sistemos slėgį, 

palygindamas nustatytąją ir tikrąją vertes (pagrin-

dinės nustatytosios vertės nuostatą › žr. 

3.1 meniu). 

Jeigu pranešimo „Išorinis išj.“ ir sutrikimo nėra, 

tuomet pagrindinis siurblys, kurio sūkių skaičius 

reguliuojamas, atsižvelgiant į apkrovą, įjungiamas, 

kai nepasiekiama jo į įjungimo riba œ. 

Komponentas 2 pav.

poz.

CC-FC CC CC CC

1–3 

siurbliai

4–5 

siurbliai

6 

siurbliai

1–6 

siurbliai

1–6 

siurbliai

1–6 

siurbliai

Pagrindinis elementas CPU 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Analoginis modulis 2E/1A 2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Analoginis modulis 4A 3 — — — — 1x 2x

Skaitmeninis modulis 4E/4A 4 — ‡ — — — —

Skaitmeninis modulis 8E/8A 5 — — ‡ — — —

COM sąsaja 6 ‡ ‡ ‡ — — —

Maitinimo blokas 230 V —> 24 V 7 ‡ ‡ ‡ ‡ — —

Maitinimo blokas 400 V —> 24 V 8 — — — — ‡ ‡
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Jei šis siurblys nepasiekia reikalingos galios, regu-

liavimo sistema įjungia pagalbinį siurblį arba, kai 

tebereikia vis didesnės galios – kitus pagalbinius 

siurblius (įjungimo riba: Ÿ). Pagalbiniai siurbliai 

veikia pastoviu sūkių skaičiumi. Pagrindinio siur-

blio sūkių skaičius sureguliuojamas atitinkamai 

pagal nustatytąją vertę ¢.
Jeigu galios poreikis sumažėja tiek, kad reguliuo-

jantis siurblys veikia apatinėje galios srityje ir 

poreikiui užtikrinti papildomas siurblys tampa 

nebereikalingas, tuomet papildomas siurblys 

išjungiamas (išjungimo riba: ¡). Pagrindinis siur-

blys pats išsijungia per nulinį debitą (išjungimo 

riba: ž). Jei slėgis vėl nukrenta žemiau įjungimo 

lygio œ, siurblys vėl įsijungia.

Pagrindinio siurblio įjungimui arba išjungimui 

reikalingų parametrų nustatymai (jungimo lygis 

Ÿ/¡; užlaikymo laikai) gali būti nustatomi meniu 

4.3.3.2. Tokiais atvejais galima pasirinkti vienodą 

visų siurblių arba atskirų siurblių išjungimo lygį. 

Sistema siūlo atskirų siurblių išjungimo lygį. Tam 

1.2 meniu  reikia įvesti Qvardin ir H0 vertes.

Norint išvengti slėgio piko įjungiant arba slėgio 

kryčio išjungiant rezervinį siurblį, įjungimo ir išjun-

gimo metu šio siurblio sūkių skaičių galima suma-

žinti arba padidinti. Atitinkami taip vadinamo 

pikinio filtro dažnio nustatymai gali būti atliekami 

meniu 4.3.5.1, p. 2. 

Valdiklių be dažnio keitiklio (modelis CC) 

normalusis režimas (žr. 4 pav.)

Valdikliuose be dažnio keitiklio (tinklo režimas) 

arba su sugedusiu dažnio keitikliu valdymo dydis 

nustatomas pagal nustatytosios ir esamos vertės 

santykį. Kadangi nėra galimybės nustatyti rei-

kiamą rezervinio siurblio sūkių skaičių, sistema 

veikia kaip dviejų taškų valdiklis tarp œ/ž 
arbaŸ/¡.
Rezervinio siurblio įjungimas arba išjungimas 

atliekamas pirmiau aprašytu būdu.

Rezervinio siurblio išjungimui meniu 4.3.3.1 

galima nustatyti atskirą jungimo slenkstį ž.

Modelio CCe valdiklių normalusis režimas 

(žr. 5 pav.)

Modelių CCe valdikliuose galima pasirinkti vieną iš 

2 veikimo režimų. Tam naudojami atskiri jau apra-

šyti valdiklių CC…FC parametrai.

Pagal veikimą kaskadinis režimas atitinka CC…FC 

modelių (žr. 3 pav.) valdiklių normalųjį veikimą, kai 

rezerviniai siurbliai valdomi maksimaliu sūkių skai-

čiumi. 

Mišriame režime (žr. 5 pav.) siurblys įsijungia kaip 

nuo apkrovos priklausantis sūkių skaičiumi regu-

liuojamas pagrindinis siurblys (5a pav.). Jeigu 

esant didžiausiam sūkių skaičiui šis siurblys reika-

laujamos galios nebegali pasiekti, tuomet įjungia-

mas kitas siurblys, kuris perima sūkių skaičiaus 

reguliavimą. Ankstesnis pagrindinis siurblys tebe-

veikia maks. sūkių skaičiumi kaip pagalbinis siur-

blys (5b pav.). Šis procesas kartojamas su 

didėjančia apkrova, kol pasiekiamas maks. siurblių 

skaičius (čia: 3 siurbliai, žr. 5c pav.).

Sumažėjus poreikiui, reguliuojantis siurblys, 

pasiekus minimalų sūkių skaičių, išjungiamas ir 

reguliavimą perima ankstesnis rezervinis siurblys.

Išsijungimas pagal nulinį debitą

Kai eksploatuojamas tik vienas siurblys apatinėje 

dažnio srityje ir palaikomas pastovus slėgis, 

nustatytu laiku cikliškai atliekamas nulinio debito 

testas, padidinat reguliuojamą nustatytąją vertę 

(4.3.3.5 meniu). Jeigu atstačius didesnę nustaty-

tąją vertę slėgis vėl nesumažėja, tuomet yra tuš-

čioji aibė ir, pasibaigus nustatomam papildomo 

veikimo laikui, pagrindinis siurblys išjungiamas 

(4.3.3.1 meniu). 

Naudojant be dažnio keitiklio, pagrindinis siurblys 

išjungiamas, kai pasiekiamas 2 išjungimo lygis 

(žr. kaip aprašyta pirmiau)  ir pasibaigia papildo-

mas veikimo laikas.

Jei slėgis nukrinta žemiau pagrindinio siurblio 

įjungimo lygio, jis vėl įjungiamas.

Siurblių mainai

Kad siurblių apkrovimas būtų kuo vienodesnis ir 

taip būtų suvienodintas atskirų siurblių darbo lai-

kas, taikomi įvairūs siurblių mainų būdai. Atitinka-

mus nustatymus galima atlikti meniu 4.3.4.2. 

Jei pasirenkami siurblių mainai priklausomai nuo 

veikimo valandų, tai sistema, remdamasi veikimo 

valandų skaitikliu ir siurblio patikra (gedimai, leidi-

mas naudoti), nustatomas pagrindinis siurblys 

(veikimo laiko optimizavimas). Tokiam mainų 

mechanizmui nustatomas laikas išreiškia didžiau-

sią leidžiamą veikimo laikų skirtumą.
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Ciklinių siurblių mainu metu, pasibaigus nustaty-

tam laikui, atliekamas pagrindinio siurblio pakeiti-

mas. Šiuo atveju neatsižvelgiama į veikimo 

valandas. 

Pasirenkant pakeitimo mechanizmą, esant porei-

kiui (sustojus visiems siurbliams) impulsas pakei-

čia pagrindinį siurblį. Ir  tokiais atvejais 

neatsižvelgiama į veikimo valandas.

Atliekant išankstinį nustatymą, vieną siurblį 

galima nustatyti kaip nuolatinį pagrindinį siurblį.

Nepriklausomai nuo pagrindinio siurblio pakeitimo 

mechanizmo, rezerviniai siurbliai keičiami pagal 

optimizuotą veikimo laiką. T. y. atsiradus siurblio 

poreikiui visuomet pirmiausiai įjungiamas siurblys, 

turintis trumpiausią veikimo laiką, o kai poreikis 

sumažėja, toks siurblys išjungiamas paskutinis.

Rezervinis siurblys

Meniu 4.3.4.1 galima nustatyti rezervinį siurblį. 

Aktyvinus šį darbo režimą, šis siurblys nebevaldo-

mas normaliuoju režimu. Jis įjungiamas tik tada, 

kai siurblys sugenda dėl sutrikimo. Tačiau rezervinį 

siurblys turi būti tikrinamas per prastovą ir reikia 

atlikti jo bandomąjį paleidimą. Optimizavus vei-

kimo trukmę užtikrinama, kad kiekvienas siurblys 

vieną kartą tampa rezerviniu siurbliu.

Bandomasis siurblių paleidimas

Kad siurbliai ilgesnį laiką nestovėtų, yra numatyta 

cikliška siurblių bandomoji eiga. Tam 4.3.4.3 

meniu galima nustatyti laiką tarp 2 bandomųjų 

paleidimų ir bandomojo veikimo trukmę.

Nustačius bandomojo veikimo laiko intervalą 

0 valandų, bandomasis siurblio veikimas išjungia-

mas.

Bandomasis veikimas įjungiamas tik sustojus įren-

giniui (išjungus nulinį debitą).

Pasirinkimo mygtuku galima nustatyti, ar bando-

masis veikimas turi būti atliekamas ir tada, jei val-

diklis nustatytas išoriniam išjungimui.

CCe modeliuose galima nustatyti bandomojo 

paleidimo siurblio sūkių skaičių. 

Sutrikimų perjungimas kelių siurblių įrangoje

Valdikliai su dažnio keitikliu (CC-FC modeliai):

sutrikus pagrindiniam siurbliui, jis išjungiamas, 

o kitas siurblys prijungiamas prie dažnio keitiklio. 

Dažnio keitiklio gedimas perjungia valdiklį į „auto-

matinį režimą be dažnio keitiklio“ su atitinkamo-

mis reguliavimo funkcijomis.

Valdikliai be dažnio keitiklio (CC modeliai):

sutrikus pagrindiniam siurbliui, jis išjungiamas, 

o vienas iš pagalbinių siurblių automatiškai valdo-

mas kaip pagrindinis siurblys. 

Valdikliai CCe modeliuose:

sutrikus pagrindiniam siurbliui, jis išjungiamas, 

o kitas siurblys perima reguliavimo funkciją.

Dėl pagalbinio siurblio sutrikimo jis visada išjun-

giamas ir įjungiamas kitas pagalbinis siurblys 

(prireikus ir rezervinis siurblys).

Vandens trūkumas

Iš priešslėgio relės, arba priėmimo rezervuaro plū-

dinio jungiklio, arba pasirenkamos lygio relės į 

reguliavimo sistemą per atjungiamąjį kontaktą 

galima pasiųsti vandens trūkumo signalą. Pasibai-

gus 3.1 meniu nustatytam delsos laikui, siurbliai 

išjungiami. Jeigu delsos laiko metu signalinis įėji-

mas vėl uždaromas, tuomet jie neišjungiami.

Išjungus įrenginį dėl vandens trūkumo, praėjus 

10 s po pranešimo gavimo, pakartotinis paleidi-

mas atliekamas automatiškai (siurbimo režime – 

nedelsiant).

Po pakartotinio paleidimo pranešimas apie sutri-

kimą atstatomas automatiškai, tačiau jį galima 

peržiūrėti istorijos atmintinėje.

Maksimalaus ir minimalaus slėgio kontrolė

4.3.2.2 meniu galima nustatyti saugaus įrenginio 

eksploatavimo ribines vertes. 

Viršijus maksimalų slėgį, visi siurbliai išjungiami 

nedelsiant. Slėgiui nukritus žemiau įjungimo ribos, 

normalusis režimas po 1 minutės vėl atblokuoja-

mas. Jei per 24 valandas įvyksta 3 išjungimai dėl 

viršslėgio, aktyvuojamas SSM. 

Jei slėgis yra mažesnis už minimalų slėgį, SSM 

aktyvuojamas nedelsiant. Siurbliai nėra išjungiami 

(vamzdžio įtrūkimo atpažinimas). 

Maksimalaus ir minimalaus slėgio kontrolei pir-

miau nurodytame meniu laiko intervalui iki klaidų 

apdorojimo įjungimo gali būti nustatoma histe-

rezė. Tokiu atveju turi būti numatyta galimybė 

išvengti trumpalaikių slėgio pikinių pakilimų arba 

kritimų.

Išorinis išj

Per atjungiamąjį kontaktą reguliatorių galima 

išaktyvinti išoriškai. Šios funkcijos pranašumas yra 

tai, kad išjungiami visi siurbliai. 
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Eksploatavimas atsiradus jutiklio klaidai

Jutiklio klaidos atvejui (pvz., nutrūkus laidui), 

valdiklio elgseną galima nustatyti 4.3.2.3 meniu. 

Sistema pasirinktinai išjungiama, paleidžiama su 

visais siurbliais maksimaliu sūkių skaičiumi arba 

veikia su vienu siurbliu pagal 4.3.5.1 meniu nusta-

tytą sūkių skaičių (tik CC-FC ir CCe modeliai).

Siurblių darbo režimai

Meniu 1.1 galima pasirinkti kiekvieno siurblio vei-

kimo režimą, valdymą atliekant su SPS (rankinis 

valdymas, išjungimas, automatinis). Siekiant 

užtikrinti tinkamą veikimą, avarinis išjungimas 

(1 a-e pav., 8 poz.) turi būti nustatytas pozicijoje 

„Auto“.

CCe modeliuose sūkių skaičių galima nustatyti 

tame pačiame meniu, pasirinkus rankinį valdymą.

Avarinis režimas

Tuo atveju, kai valdymas neveikia, yra galimybė 

siurblius atskirai įjungti jungikliu „Rankinis-0-

Automatinis“ (1a-e pav., 8 poz.) į tinklą (arba ran-

kiniu valdikliu nustatyti kiekvieno siurblio indivi-

dualų sūkių skaičių – tik CCe modeliuose). Šiai 

funkcijai teikiama pirmenybė prieš siurblių įjun-

gimą su valdymo sistema.

Nustatytųjų verčių perjungimas

Reguliavimo sistema gali veikti su 3 skirtingomis 

nustatytosiomis vertėmis. Jos nustatomos 

3.1–3.3 meniu.

1 nustatytoji vertė yra pagrindinė nustatytoji 

vertė. 2 arba 3 nustatytosios vertės perjungimas 

atliekamas arba pagal laiką (3.2 ir 3.3 meniu) arba 

uždarius išorines skaitmenines įeigas (pagal jun-

gimo schemą). 3 nustatytoji vertė yra prioritetinė, 

lyginant su 2 verte (žr. taip pat loginį planą skyriuje 

Prijungimas prie elektros tinklo „Nustatytųjų ver-

čių perjungimas“).

Nustatytųjų verčių reguliavimas nuotoliniu būdu

Per atitinkamus gnybtus (pagal jungimo schemą) 

nustatytąją vertę galima sureguliuoti nuotoliniu 

būdu per analoginį srovės signalą (pasirinktinai – 

per įtampos signalą). Šią funkciją galima pasirinkti 

3.4 meniu. Signalo tipo pasirinkimas (0-20 mA 

arba 4-20 mA bei 0-10 V arba 2-10 V) taip pat 

atliekamas šiame meniu. Įėjimo signalas visada 

būna susijęs su jutiklio matavimo diapazonu 

(pvz., 16 bar jutikliu: 20 mA arba 10 V  atitinka 

16 bar).

Servorežimas

Per atitinkamus gnybtus (pagal jungimo schemą) 

nustatytąją vertę galima sureguliuoti išoriniu 

signalu per analoginį srovės signalą (pasirinktinai 

– per įtampos signalą). Šią valdymo rūšį galima 

pasirinkti 4.3.3.4 meniu. Signalo tipo pasirinkimas 

(0-20 mA arba 4-20 mA bei 0-10 V arba 2-10 V) 

taip pat atliekamas šiame meniu. 

Įėjimo signalas visuomet nustatomas pagal lei-

džiamą dažnio diapazoną (meniu 4.3.5.1) (0/4 mA 

arba 0/2 V atitinka min. dažnį; 20 mA arba 10 V 

atitinka maks. dažnį).

Modeliuose CC ir CC…FC galimas tik vieno siurblio 

naudojimas. CCe modeliams meniu 4.3.3.4 galima 

pasirinkti vieno arba kelių siurblių naudojimą.

Bendrojo pranešimo apie sutrikimą (SSM) loginės 

grandinės apgrąža

4.3.2.4 meniu galima nustatyti pageidaujamą SSM 

loginę grandinę. Čia galima rinktis neigiamą loginę 

grandinę (kritimo frontas klaidos atveju) arba tei-

giamą loginę grandinę (kilimo frontas klaidos 

atveju).

Bendrojo darbinio pranešimo (SBM) funkcija

4.3.2.4 meniu galima nustatyti pageidaujamą SBM 

loginę grandinę. Čia galima rinktis„Stand-by“ 

(valdiklis parengtas darbui) arba „on“ (veikia 

mažiausiai vienas siurblys).

Vamzdžių pripildymas

Norint išvengti pikinio slėgio pripildant tuščius 

arba mažo slėgio veikiamus vamzdynus, galima 

aktyvuoti funkciją „Vamzdžių pripildymas“ 

(4.3.3.6 meniu). 

Tokiu atveju iš naujo įjungus sistemą (prijungus 

tinklo įtampą; išorinis įjungimas; pavarų įjungimas) 

yra kontroliuojamas slėgio kritimas žemiau pir-

miau minėtame meniu nustatyto lygio. Jei esamas 

slėgis yra mažesnis už šią vertę, įjungiamas tik vie-

nas siurblys (CC-FC ir CCe modeliuose su suma-

žintu sūkių skaičiumi). Įrenginys veikia tokiu 

režimu, kol vėl viršijamas pirmiau nurodytas slėgio 

lygis arba kol pasiekiama maksimali (reguliuojama) 

vamzdžių pripildymo laiko trukmė. Po to regulia-

torius veikia automatiniu režimu.
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6.2.2 Variklio apsauga

Apsauga nuo virštemperatūrio

Varikliai su WSK (apsauginiu apvijos kontaktu) 

signalizuoja valdikliui apvijos virštemperatūrį, ati-

darydami dvimetalį kontaktą. WSK prijungiamas 

pagal jungimo schemą.

Variklių, kuriuose, norint juos apsaugoti nuo virš-

temperatūrio, sumontuotas nuo temperatūros 

priklausomas varžtas (PTC), sutrikimus galima 

registruoti pasirenkama analizavimo relė. 

Apsauga nuo viršsrovio

Varikliai prie valdiklių iki 4,0 kW imtinai apsaugomi 

apsauginiu variklio jungikliu su šiluminiu ir elek-

tromagnetiniu paleidėju. Grįžimo srovę reikia 

nustatyti tiesiogiai.

Varikliai su valdikliais nuo 5,5 kW apsaugomi ter-

minėmis viršsrovio relėmis. Jos montuojamos 

tiesiai ant variklio kontaktorių. Grįžimo srovę 

reikia nustatyti ir, naudojant variklių paleidimo 

Y-∆ funkciją, yra 0,58 * Ivard.

Visi apsauginiai variklio įtaisai saugo variklį, kai jis 

eksploatuojamas su dažnio keitikliu arba tinklo 

režimu. Dėl į valdiklį patekusių siurblio sutrikimų 

išjungiamas atitinkamas siurblys ir aktyvinamas 

SSM. Pašalinus sutrikimo priežastį, reikia patvir-

tinti klaidą.

Variklio apsauga aktyvi ir avariniu režimu ir išjungia 

atitinkamą siurblį.

CCe modelyje siurblių varikliai apsisaugo savaime 

į dažnio keitiklius sumontuotais mechanizmais. 

Dažnio keitiklių klaidų pranešimai apdorojami val-

diklyje, kaip aprašyta pirmiau.

6.2.3 Valdiklio valdymas

Valdymo elementai

• Pagrindinis jungiklis – juo įjungiama/išjungiama 

(užrakinamas padėtyje „Išj.“).

• Skystųjų kristalų ekranas (galima gradikų atvaiz-

davimas) rodo siurblių, reguliatoriaus ir dažnio kei-

tiklio darbines būsenas. Be to, visus valdiklio 

parametrus galima nustatyti jutikliniame ekrane. 

Rodmenų apšvietimas keičiasi priklausomai 

nuo veikimo būklės: ŽALIA – valdiklis veikia; 

RAUDONA – gedimas; ORANŽINĖ – gedimas 

išlieka, bet jis buvo patvirtintas.

Duomenys kaupiami priklausomai nuo operacijų ir 

rodomi jutikliniame ekrane, kur juos galima tiesio-

giai pasirinkti. Parametrų įvedimų laukeliai pažen-

klinti storu rėmeliu. Programavimo mygtukai 

pateikiami 3D formatu.
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Kartu su tekstiniais rodmenimis naudojami toliau 

nurodyti grafiniai simboliai:

Parametrų simboliai

Simbolis Funkcija/aprašymas Turimumas

Išjungimo laikas, pvz., nustatytųjų verčių perjungimui Visi

Įeigos signalas Visi

Įjungimo momentu aktualizuojama esama vertė Visi

Įjungimo laikas, pvz., nustatytųjų verčių perjungimui Visi

Nustatymo laikas/laiko trukmė, pvz., bandomojo siurblio veikimo metu Visi

Apsaugos nuo tuščios eigos trukmės laikas Visi

delsos trukmė Visi

Slėgio kėlimo trukmė (nulinio debito testas) Visi

Slėgio kėlimo vertė (nulinio debito testas) Visi

Laikas Visi

Dažnio diapazonas apie nustatytąją vertę nulinio debito testui Visi

Nustatyta vertė Visi

Tikroji vertė Visi
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Naudojimo režimai

Valdymo elementai

Simbolis Funkcija/aprašymas Turimumas

Valdiklio veikimo sutrikimas (DK gedimas, siurbliai veikia kaskadiniu sujungimu) CC-FC

Valdiklio veikimo sutrikimas (jutiklio klaida, trūksta tikrosios vertės) Visi

Valdiklis išjungtas išoriniu jungikliu Visi

Valdiklis valdomas išoriniu signalu Visi

Kaskadinis CCe siurblių naudojimo režimas CCe

Mišrus CCe siurblių naudojimo režimas CCe

Atliekama vamzdžių pripildymo funkcija Visi

Simbolis Funkcija/aprašymas Turimumas

Pagrindinio meniu pasirinkimas Visi

Perėjimas į pagrindinį ekraną Visi

Paieška vieno meniu lygmenyje Visi

Pereiti į aukštesnį meniu lygmenį Visi

Rodoma būklė – naudotojas yra užsiregistravęs

Rodoma būklė – naudotojas yra išsiregistravęs

Išjungta Visi

Įjungta Visi

Automatinis režimas Visi

Naudojimo lygmens, pvz., siurblio, pasirinkimas Visi

Rankinis naudojimas, pvz., siurblio Visi
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Simbolis Funkcija/aprašymas Turimumas

Informacijos pasirinkimas Visi

Parametrų nustatymų pasirinkimas Visi

Veikimas Visi

Parengtis (Stand-By) Visi

Silpnėjantis signalas įjungiant SSM Visi

Stiprėjantis signalas įjungiant SSM Visi

Signalo tipas 0...20mA arba 0...10V Visi

Signalo tipas 4...20mA arba 2...10V Visi

Rezervinių siurblių išjungimas esant vienodam slėgio lygiui visiems siurbliams CC
CC-FC

Rezervinių siurblių išjungimas esant skirtingam kiekvieno siurblio vienodam slėgio 
lygiui

CC
CC-FC

Vartyklė (buvusi vertė), pvz., gedimų pranešimų istorija Visi

Greita paieška arba vertės keitimas Visi

Vartyklė (sekanti vertė), pvz., gedimų pranešimų istorija Visi

Greita paieška arba vertės keitimas Visi

Viengubo siurblio sistema (valdymas išoriniu signalu) CCe

Kelių siurblių sistema (valdymas išoriniu signalu) CCe

Kalbos pasirinkimas Visi
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Siurblių simboliai

Simbolis Funkcija/aprašymas Turimumas

Pasirinktas siurblio veikimas su DK, tačiau siurblys neveikia. CC-FC

Pasirinktas siurblio veikimas su DK, siurblys veikia. CC
CC-FC

Pasirinktas siurblio rankinis valdymas, tačiau siurblys neveikia. CC-FC

Pasirinktas siurblio rankinis valdymas, siurblys veikia. Visi

Pasirinktas siurblio tinklo režimas, tačiau siurblys neveikia. CC
CC-FC

Pasirinktas siurblio tinklo režimas, siurblys veikia. CC
CC-FC

CCe – valdomas siurblio veikimas, siurblys veikia su mažiausiu sūkių skaičiumi. CCe

Siurblys nevaldomas ir veikia maksimaliu sūkių skaičiumi. CCe

Siurblys paruoštas darbui, tačiau siurblys neveikia. CCe

Kaitaliojantis simboliui viršuje rodomas siurblio sutrikimas CCe

Šis siurblys yra rezervinis. Visi

Su šiuo siurbliu atliekamas bandomojo veikimo testas. Visi

Įjungtas rezervinis siurblys Visi

Naudojamas rezervinis siurblys Visi
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Meniu struktūra

Reguliavimo sistemos meniu struktūra yra sudaryta taip:

* leidžiama naudoti tik techniniam aptarnavimui

Atskirų meniu punktų aprašymą rasite 2 lentelėje.

Pagrindinis ekranas 0
(Siurblio būklė, esama vertė, 
nustatytoji vertė)

Siurbliai 1...6  1
(Darbo režimas, veikimo duomenys, 
informacija)

Siurblio 1.1 darbo režimas
(Rankinis, išjungimas, automatinis)

Siurblio 1.2 veikimo duomenys
(Tipas, veleno galia, vardinė srovė, 
vardinė įtampa, vardinis dažnis, 
Q ir H0)

Informacija apie siurblį 1.3
(Veikimo valandos per dieną/iš viso, 
išsijungimai)

2 diagrama
(Esama vertė, reguliavimo dydis, 
DK dažnis)

Paleisties nustatymas 2.1
(diagramos padalos sekundėmis)

3 nustatytoji vertė
(1–3 nustatytosios vertės, 
išorinė nustatytoji vertė)

1.3.1 nustatytoji vertė
(1 nustatytoji vertė; rezervinio mai-
tinimo laikas apsaugai nuo sausos 
eigos)

2.3.2 nustatytoji vertė
(2 nustatytoji vertė; automatinio 
nustatytosios vertės perjungimo 
intervalas)

3.3.3 nustatytoji vertė
(3 nustatytoji vertė; automatinio 
nustatytosios vertės perjungimo 
intervalas)

3.4 išorinė nustatytoji vertė

Pagrindinis meniu 4
(Užsiregistravimas/išsiregistravi-
mas, pranešimai apie gedimus, 
parametrų nustatymai, slaptažodžio 
suteikimas, informacija apie įren-
ginį)

Užsiregistravimas/išsiregistravimas 
(Login/Logout) 4.1

Pranešimai apie gedimus 4.2
(2 puslapiai: Aktualūs pranešimai, 
sąrašas, SMS nustatymai)

Pranešimų apie gedimus sąrašas 
4.2.1

Pagrindiniai parametrų nustatymų 
meniu 4.3
(2 puslapiai)

Sistema 4.3.1
(Automatinis su/be DK, pavarų 
įjungimas/išjungimas)

Veikimo parametrai 4.3.2 Nustatytosios vertės 4.3.2.1
nuoroda į 3 meniu

Ribinės vertės 4.3.2.2

Jutiklis 4.3.2.3

Logika SBM/SSM 4.3.2.4
(Standby/veikimas/sutrikimas)
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Atskirų meniu punktų aprašymą rasite 2 lentelėje.

Reguliatoriaus parametrai 4.3.3 Pagrindinis siurblys 4.3.3.1
(2 puslapiai: Jungimo lygmens/
jungimo laikų įvedimas)

Pagalbinis siurblys 4.3.3.2
Jungimo lygmens/
jungimo laikų įvedimas)

PID reguliatorius 4.3.3.3
(Nuostata)

Valdymas išoriniu signalu  4.3.3.4
(Signalo tipo nustatymas, 
įjungima/išjungimas (On/Off))

Nulinio debito bandymas 4.3.3.5
(2 puslapiai: nustatymai/būklė)

Vamzdžių pripildymo funkcija 
4.3.3.6
(Nuostata)

Siurblio parametrai 4.3.4 Siurblių skaičius 4.3.4.1
(Skaičius; su/be rezervinio siurblio)

Siurblių mainai 4.3.4.2
(Mainų režimas, laikai)

Bandomasis siurblio veikimas 
4.3.4.3
(Laikai, testas)

Siurblio darbo režimas 4.3.4.4
(Kaskadinis/mišrus)

DK 4.3.5 DK parametrai 4.3.5.1
(2 puslapiai: DK nustatymai)

DK būklė 4.3.5.2
(2 puslapiai: būklės pranešimai)

Laikas 4.3.6
(Datos ir laiko nustatymas)

Ekrano nustatymai 4.3.7
(Garsinis didplėjaus signalas prane-
šant apie gedimus įjungtas/išjung-
tas)

Išsaugojimas/grįžtis 
(Backup/Restore) 4.3.7.1
(Parametrų nuostatų išsaugojimas)

Kalba 4.3.7.2
(Ekrano kalbos nustatymas)

GT12 nustatymai 4.3.7.3
(Ekrano kontrasto ir šviesumo 
nustatymas)

Telemetrija 4.3.8.1
(5 puslapiai: SMS daviklis, prioritetai, 
patvirtinimo pasirinkimai, stotelės 
pavadinimas, telefonų numeriai)

Naudotojo slaptažodis 4.4 Slaptažodžio naudotojas 1.4.4.1
(1 naudotojo slaptažodžio keitimas)

Slaptažodžio naudotojas 2.4.4.2
(2 naudotojo slaptažodžio keitimas)

Informacija apie valdiklį 4.5
(Įrenginio tipas, duomenys, 
užsiregistravimas/išsiregistravimas 
(Login/out))

Valdiklio duomenys 4.5.1
(2 puslapiai: įrenginio numeris, 
pagaminimo metai, jungimo 
schemos Nr., SW versijos)

Užsiregistravimas/išsiregistravimas 
(Login/Logout) 4.5.2
nuoroda į 4.1 meniu



Lietuviškai

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-Control CC-Booster 17

2 lentelė. Meniu aprašymas       

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***

0  Pagrindinis ekranas Brūkšneliai šalia siurblio simbolių 

rodo esamą siurblio sūkių skaičių 
(CCe, CC-FC). Didelis simbolis vidu-

ryje rodo esamą kaskadinį arba miš-

rųjį siurblio darbo režimą (CCe).

Nėra -

1  Siurbliai 1...6 * Siurblių 1...6 darbo režimo ( ), siur-

blio parametrų ( ) ir veikimo duo-

menų ( ) pasirinkimas.
(Siurblių skaičius priklauso nuo kon-

kretaus įrenginio)

Siurbliuose, veikiančiuose su dažnio 
keitikliu papildomai rodoma tikroji 

srovė ir tikrasis sūkių skaičius 

(tik CC-FC).

Nėra -

1.1  

CC

CC-FC

Siurblio darbo režimas * Siurblio darbo režimo nustatymas:

Rankinis režimas (tinklo režimas)
Išjungimas (off) (Negalimas 

paleidimas naudojant valdymo 

funkcijas)
Automatinis (auto) (DK/tinklo 

režimas naudojant valdymo 

funkcijas)

Darbo režimas ** Rankinis 

režimas

Išjungimas (off)/
Automatinis 

(auto)

1.1 CCe Siurblio darbo režimas * Siurblio darbo režimo nustatymas:

Rankinis režimas 

(nuolatinis režimas)

Išjungimas (off) (Negalimas 
paleidimas naudojant valdymo 

funkcijas)

Automatinis (auto) 
(darbo režimas naudojant 

valdymo funkcijas)

Sūkių skaičiaus nustatymas 

(rankinis nustatymo režimas)

Darbo režimas

Rankinio režimo sūkių 
skaičius

**

**

Rankinis 

režimas

Išjungimas (off)
Automatinis 

(auto)

min./
50 %

maks.

1.2   Siurblio darbo režimo duomenys * Informacijos apie siurblį rodmenys:

Tipas (type), veleno galia P2, vardinė 

srovė, vardinė įtampa, vardinis dažnis 
(50/60 Hz), maksimalus debitas ir 

nulinis debitas.

NUORODA:

Pradedant eksploatuoti įvedami tik 1 

siurblio duomenys, 1 siurblio duome-

nys automatiškai taikomi 2...6 siur-
bliams.

Siurblio tipas 

(Pump type)

Veleno galia P2 [kW ]

Vardinė srovė galia IN 
[A]

Vardinė įtampa UN [V]

Vardinis dažnis fN [Hz]

Q maks. (m³/h)

Nulinis debitas [m]

**

**

**

**

**

**

**

Priklausomai 

nuo įrenginio

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   Informacija apie siurblį * Bendras veikimo valandų skaičius 

(Operating hours total) (nuo eksploa-
tacijos pradžios), veikimo valandų 

skaičius per dieną (Operating hours 

day) ir visi išsijungimai (Switch cycles 
total) (įjungimų skaičius nuo eksplo-

atacijos pradžios).

Nėra

2  Diagrama * Tikrojo slėgio ir DK dažnio matavimų 
laiko atžvilgiu diagrama (CC-FC – Hz, 

CCe – %).

Siurblio paleidiklio (Trigger) nusta-

tymų ir simuliacinio režimo pasirinki-

mas.

Nėra -

2.1 Paleidiklio (Trigger) nustatymas * Matavimų diagramos laiko intervalų 

nustatymas (paleidiklio laikas (Trig-
ger time)

Paleidiklio laikas (Trig-

ger time) [s]

* 0...180

3  Nustatytųjų verčių (Set value) 

meniu

* Nustatytųjų verčių (Set value) 1–3 

bei išorinės nustatytosios vertės  

(External set value) pasirinkimas

Nėra -

3.1 1 nustatytoji vertė (Set value 1) 1 nustatytosios vertės (Set value 1) 

(pagrindinės nustatytosios vertės) ir 

apsaugos nuo sausos eigos papil-
domo veikimo laiko nustatymas

 :

Papildomas apsaugos nuo sausos 

eigos veikimo laikas

1 nustatytoji vertė 

(Set value 1) [bar]

tASE [s]

**

**

0,0…4,0

Jutiklis

0…180

3.2  2 nustatytoji vertė (Set value 2) * 2 nustatytosios vertės (Set value 2) 

bei perjungimo į 2 nustatytąją vertę 

(Set value 2) laiko nustatymas

2 nustatytoji vertė 

(Set value 2) [bar]

Įjungimas (On) 

[val.:min.]

Išjungimas (Off) 

[val.:min.]

**

**

**

0,0…4,0…

Jutiklis

00:00…23:59

00:00…23:59

3.3  3 nustatytoji vertė (Set value 3) * 3 nustatytosios vertės (Set value 3) 

bei perjungimo į 3 nustatytąją vertę 

(Set value 3) laiko nustatymas

3 nustatytoji vertė 

(Set value 3) [bar]

Įjungimas (On) 

[val.:min.]

Išjungimas (Off) 
[val.:min.]

**

**

**

0,0…4,0…

Jutiklis

00:00…23:59

00:00…23:59

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***

Trigger

Setpoint
1

Setpoint
2

Setpoint
3
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3.4  Išorinė nustatytoji vertė 

(External set value)

* Išorinės nustatytosios vertės 

(External set value) aktyvavimas ir  
signalo tipo pasirinkimas (0 … 20 mA 

arba 4 … 20 mA),

Išorinės nustatytosios vertės 
(External set value) rodmuo

NUORODA:

Išorinė nustatytoji vertė (External set 

value) pasirenkama pagal pasirinkto 
jutiklio matavimo diapazoną.

Išorinės nustatytosios 

vertės (External set 
value) įjungimas/išjun-

gimas (on/off)

Signalo tipas

**

**

on/off 

(įjungimas/
išjungimas)

0..20mA/

4…20mA

4  Pagrindinis meniu * Pranešimų apie gedimus (Error Mesa-
ges), parametrų (Parameter) nustaty-

tmų, slaptažodžio (Password), 

informacijos apie įrenginį (Info) ir pri-
siregistravimo/išsiregistravimo 

(Login/Logout) pasirinkimas

Nėra

4.1    Prisiregistravimas/išsiregistravi-

mas (Login/Logout)

* Slaptažodžio įvedimas prisiregistruo-

jant (1 naudotojas (User1), 2 naudo-
tojas (User2), aptarnavimas 

(Service)), prisiregistravimo būklės 

(Login Status) rodmuo, galimybė išsi-
registruoti liečiant prisiregistravimo 

simbolį (Login Symbol)

 Išsiregistravimas (Logout)

Slaptažodžio įvedimas 

(Password)

* 0000…FFFF

4.2

 

CCe

Pranešimai apie gedimus 
(Error message)

* Esamo gedimo pranešimo (Error 
Message) rodmuo (jei pranešimų yra 

daugiau, jie cikliškai perjungiami)

Vietinis gedimų atstatymas (Reset), 

gedimų sąrašo (List) pasirinkimas ir 

SMS nustatymai

Atstatymas (Reset)

Sąrašas (List)

SMS

*

*

*

-

-

-

Siurblio gedimų atstatymas 

(Reset)

* Pasirinkti, ar pranešimai apie siurblio 

gedimus (Pump alarm) (pašalinus 
priežastį) atstatomi  automatiškai, ar 

ne.

Delsos laiko nustatymas iki prane-
šimo apie siurblio gedimą (Pump 

alarm) gavimo, įjungus sistemą

Be/su patvirtinimu

Delsos laikas [s]

**

***

be/su

0 … 20 …120

4.2.1  Pranešimų apie gedimus sąrašas 
(Error list)

* Pranešimų apie gedimus (History - 
Error list) rodmenys (35 pranešimų 

išsaugojimas) su datos/laiko patvirti-

nimu; 

Pranešimų apie gedimus istorijos 

(History - Error list) peržiūra 
 aukštyn

 žemyn

Pranešimų apie gedi-
mus (Pump alarm) 

peržiūra

* -

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***

External 
setpoint

List
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4.3

 

Parametrų nustatymų meniu 

(p. 1 iš 2 p.)

* Sistemos meniu (System), darbo 

režimo parametrų (Operating 
parameters), valdiklio parametrų 

(Controller parameters) ir siurblio 

parametrų (Pump parameters) pasi-
rinkimas

Nėra -

Parametrų nustatymų meniu 

(p. 2 iš 2 p.)

* DK (FC) meniu (nėra CC modeliuose), 

laiko (Time & date), ekrano (Display) 

nustatymų ir SMS nustatymų (tele-
metrija (Telemetry)) pasirinkimas

DK (FC) rodomas tik CC-FC ir CCe 
modeliuose

Nėra -

4.3.1

 

CC-FC

Sistema (System) * Pavarų (Drives) įjungimas ir išjungi-

mas (on/off)

Dažnio keitiklio (FC) įjungimas ir 
išjungimas (on/off)

 
  NUORODA:

Pagrindiniame ekrane rodomas darbo 

režimo su sugedusiu DK (FC) simbolis.

Sistema (System)

DK (FC)

**

**

on/off 

(įjungimas/

išjungimas)

on/off 

(įjungimas/
išjungimas)

4.3.1

 

CCe
CC

Sistema (System) * Pavarų (Drives) įjungimas ir išjungi-

mas (on/off)
Dažnio keitiklio (FC) įjungimas ir 

išjungimas (on/off)

Sistema (System) ** on/off 

(įjungimas/
išjungimas)

4.3.2
 

Darbo režimo parametrai (Para-

meters)

* Meniu pasirinkimas darbo režimo 
nustatytųjų verčių (Set values), ribi-

nių verčių (Limit values), jutiklio 

(Sensor) ir SBM/SSM relių loginės 
grandinės (Logic SBM/SSM) parame-

trų nustatymui 

Nėra -

4.3.2.1

 

Nustatytosios vertės (Set values) * Pasirinkus „Nustatytosios vertės 

(Set values)“ peršokama į meniu Nr. 3

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***

Parameters

System

System

Operating 
parameters

Setpoints
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4.3.2.2

 

Ribinės vertės (Limit values) * leidžiamų ribinių verčių (Limit values) 

įvedimas pagal valdymo pakopas. 
Šioms ribinėms vertėms (Limit 

values) galima nustatyti delsos laiką 

iki aliarmo įjungimo.

P-Maks. [bar]

P-Min. [bar]

P-histerezė 

(Hysteresis) [bar]

t-histerezė (Hysteresis) 

[s]

**

**

**

**

0,0…10,0…

Jutiklis (Sensor)

0,0…jutiklis 

(Sensor)

0,0…10,0

0…5…60

4.3.2.3

 

Jutiklis (Sensor) * Jutiklio (Sensor) matavimo diapa-

zono (Sensor range) pasirinkimas [1; 
2,5; 4; 6; 8; 10; 16; 25 arba 40 bar] bei 

įrenginio elgsena esant jutiklio klaidai 

(Sensor error) (visų siurblių išjungi-
mas (Stop), visų siurblių darbo reži-

mas su didžiausiu (Maximum)

sūkių skaičiumi arba siurblio darbo 
režimas su iš anksto nustatytu sūkių 

skaičiumi (tik CC-FC ir CCe)

(žr. 4.3.5.1 meniu p. 2)

Matavimo diapazonas 

(Sensor range) [bar]

Elgsena esant jutiklio 

klaidai (Sensor error)

**

**

16.0

Sustabdymas 

(Stop)/
maksimumas 

(Maximum)/

mišrus 
(Variable)

4.3.2.4

 

SSM/SBM relių veikimo būdas 

(Operation)

* Bendrųjų veikimo pranešimų ir ben-

drųjų pranešimų apie gedimus vei-
kimo būdo (Operation) pasirinkimas

 Veikimas

 Parengtis

 (NC) Kritimo frontas

 (NO) Kilimo frontas

SBM 

SSM

**

**

Veikimas/

parengtis

NC/NO

4.3.3
 

Valdiklio parametrai (p. 1. iš 2 p.) * Valdiklio parametrų pagrindinio siur-
blio (Base load pump), pagalbinių 

siurblių (Peak load pump), PID valdi-

klio (PID controller) bei išorinio valdi-
klio režimo (Regulator operation) 

nustatymų pasirinkimas 

Nėra -

Valdiklio parametrai (p. 2. iš 2 p.) * Valdiklio parametrų pagrindinio siur-

blio (Base load pump), pagalbinių 
siurblių (Peak load pump), PID valdi-

klio (PID controller) bei išorinio valdi-

klio režimo (Regulator operation) 

nustatymų pasirinkimas

Nulinio debito testas (Zero flow test) 

rodomas tik CC-FC ir CCe modeliuose

Siurbimo režimas 

(Suction mode)

* ĮJUNGIMAS/

IŠJUNGIMAS

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***

Limit values

Sensor

Logic 
SBM/SSM

Controller 
parameter
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4.3.3.1

 

CC-FC

Pagrindinis siurblys  

(Base load pump)

* Pagrindinio siurblio (Base load pump) 

įjungimo/išjungimo slėgio bei įjun-
gimo/išjungimo delsos laiko rodme-

nys/nustatymas

(Visų 1 nustatytosios vertės 

(Set value 1) valdymo pakopų verčių 

įvedimas %)

Sustabdymas (Stop) be DK (FC) rodo-

mas tik CC-FC ir CCe modeliuose

Paleidimas (Start) [%]

Sustabdymas (Stop) 

[%]

Sustabdymas (Stop) 

be DK (FC) [%]

T-išjungimas (T-off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

100…110…125

1…10…60

4.3.3.1

 

CCe

CC

Pagrindinis siurblys  

(Base load pump)

* Pagrindinio siurblio (Base load pump) 

įjungimo/išjungimo slėgio bei įjun-
gimo/išjungimo delsos laiko rodme-

nys/nustatymas

(Visų 1 nustatytosios vertės 

(Set value 1) valdymo pakopų verčių 

įvedimas %)

Paleidimas (Start) [%]

Sustabdymas (Stop) 

[%]

T-išjungimas (T-off) [s]

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…10…60

4.3.3.2
 

CC

CC-FC

Pagalbinis siurblys (Peak load 
pump), bendrieji nustatymai

* Pagalbinio siurblio (Peak load pump) 
įjungimo/išjungimo slėgio bei įjun-

gimo/išjungimo delsos laiko rodme-

nys/nustatymas (visų 1 nustatytosios 
vertės (Set value 1) verčių valdymo 

pakopų įvedimas %)

Pasirinkimo galimybė:

vienodas visų pagalbinių siurblių 

(Peak load pump) išjungimo slėgis
skirtingas kiekvieno pagalbinio siur-

blio (Peak load pump) išjungimo slė-

gis

Paleidimas (Start) [%]

Sustabdymas (Stop) 

[%]

T-įjungimas (T-on) [s]

T-išjungimas (T-off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…3…60

1…3…60

4.3.3.2

CC
CC-FC

Pagalbinis siurblys (Peak load 

pump), specialieji nustatymai

* Pagalbinių siurblių (Peak load pump) 

specialiųjų išjungimo slėgių rodme-
nys/nustatymai (1 nustatytosios ver-

tės (Set value 1) valdymo pakopų 

įvedimas %)

Sustabdymas (Stop) 

1 … 5 [%]

** priklausomai 

nuo sistemos

4.3.3.2

CCe

Pagalbinis siurblys (Peak load 
pump), bendrieji nustatymai

* Pagalbinio siurblio (Peak load pump) 
įjungimo/išjungimo slėgio bei įjun-

gimo/išjungimo delsos laiko rodme-

nys/nustatymas (visų 1 nustatytosios 
vertės (Set value 1) verčių valdymo 

pakopų įvedimas %)

Paleidimas (Start) [%]

Sustabdymas (Stop) 

[%]

T-įjungimas (T-on) [s]

T-išjungimas (T-off) [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

0,1…3…60

0,1…0,5…60

4.3.3.3

 

PID reguliatorius (PID Controller) * Proporcinės vertės (KP), papildomo 

nustatymo laiko (TI), išankstinio 
nustatymo laiko (TD) nustatymas

KP:

TI [s]

TD [s]

PID automatiškai 

(Auto PID)

**

**

**

*

0,0…25,0…999,9

0,0…5,0…999,9

0,0…1,0…999,9

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***

Base-load 
pump

Base-load 
pump

Peak-load 
pump

PID controller
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4.3.3.4

 

CCe

CC-FC

Išorinio valdiklio režimas 

(Regulator operation)

* Siurblių darbo režimo nustatomas per 

išorinę analoginę vertę. Galima pasi-
rinkti analoginio signalo nustatymo 

diapazoną arba darbo režimą su vienu 

arba visais siurbliais (tik CCe)

Išorinio valdiklio reži-

mas (Regulator opera-
tion) 

Signalo tipas

Darbo režimas su vienu/
keliais siurbliais

**

**

**

on/off 

(įjungimas/
išjungimas)

0..20mA/
4…20mA

E/M

4.3.3.5
 

CCe

CC-FC

Nulinio srauto testas 
(Zeroflow test)

* Nulinio srauto testo (Zeroflow test) 
parametrai (Parameters) pagrindinio 

siurblio išjungimui

Delsos laikas [min]

Nustatytojo slėgio 

padidinimas [bar]

Diapazonas [bar]

Trukmė [s]

**

**

**

**

1…3

0,1…0,3…1,0

0,1…0,2…0,5

1…180

4.3.3.6

 

Vamzdžių pripildymo funkcija  

(Tube filling function)

* Vamzdžių pripildymo funkcijos (Tube 

filling function) aktyvavimas vamz-
džių pripildymo kontrolei pradedant 

eksploatuoti įrenginį arba iš naujo jį 

paleidžiant

Vamzdžių pripildymo 

funkcija  
(Tube filling function) 

Trukmė [s]

Įsijungimo lygis [%]

**

**

**

on/off 

(įjungimas/
išjungimas)

0…10…60

0,0…50,0…99,9

4.3.4
 

Siurblio parametrai * Meniu siurblių skaičiaus (Number of 
pumps), siurblių mainų (Pump 

change) parametrų arba bandomojo 

siurblio paleidimo (Pump test) bei 
siurblio darbo režimo (Pump mode) 

(tik CCe) nustatymų pasirinkimas

Nėra -

4.3.4.1

 

Siurblių skaičius 

(Number of pumps)

* Sistemos (1...6) siurblių skaičiaus 

(Number of pumps) nustatymas ir 

darbo režimo nustatymas su/be 
rezervinio siurblio (Spare pump)

Siurblių skaičius 

(Number of pumps)

Rezervinis siurblys 

(Spare pump)

**

**

1…3…6

su/be

4.3.4.2

 

Siurblių mainai * Siurblių mainų rūšies (pagal veikimo 

valandas (Oper. hours), įjungimo 

impulsą (Impulse), cikliškai (Exch. 
cycle) ir mainų laikus. Yra galimybė 

nustatyti pastovų pagrindinį siurblį. 

Tam reikia įvesti to siurblio Nr. 
Esant cikliškiems siurblių mainams 

(Exch. cycle), yra galimybė įjungti tuo 

pačiu metu veikiantį siurblį.

Veikimo valandos [h]

Mainų ciklas 
(Exch. cycle) [min]

Pastoviai nustatyto 
siurblio numeris

Dengiamasis SLP

**

**

**

**

1…24…99

1…360…1440

0…6

taip/ne

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***

Manual 
control 
mode

Zero-flow test

Pipe fill 
function

Pump 
parameters

Number of 
pumps

Pump cycling
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4.3.4.3

 

Bandomasis siurblių paleidimas  

(Pump kick)   

* Bandomojo siurblių paleidimo (Pump 

kick) ir bandomojo siurblio paleidimo 
(Pump kick) įjungimo trukmės nusta-

tymas. Pasirinkimas, ar bandomasis 

paleidimas (Test run) vykdomas ir 
esant išoriniam išjungimui (with 

external OFF).

Galimybė atlikti siurblio bandymą:

Paspaudus testo mygtuką („TEST“), 

siurblys paleidžiamas nustatytam 
įjungimo laikui (ši funkcija veikia, 

jei pavaros yra išjungtos 

(„off“, 4.3.1 meniu). 
Kiekvienu nauju mygtuko paspau-

dimu iš eilės paleidžiami kiti siurbliai.

CC-FC ir CCe modeliuose siurblio 

sūkių skaičių galima nustatyti bando-

mojo paleidimo metu.
Galima nustatyti laiko intervalą, kurio 

metu nevykdomas joks siurblio ban-

domasis paleidimas.

Bandomojo veikimo 

intervalas (Test run) [h]

ĮĮjungimo trukmė [s]

Esant išoriniam išjungi-

mui (Ext. OFF)

Bandomoji eiga 

(Test run)

Bandomosios eigos 

sūkių skaičius

Išjungimas (Off) 

[val.:min.]

Įjungimas (On) 

[val.:min.]

**

**

**

*

**

**

**

0/6…99

1…10…30

taip/ne

-

0.0..50.0..100.0

00:00..23:59

00:00..23:59

4.3.4.4

 

CCe

Siurblio darbo režimas (Pump 

operation mode)

* Darbo režimo nustatymas: 

kaskadinis arba mišrus

Režimas ** Kaskadinis/

mišrus

4.3.5

 

CC-FC

Dažnio keitiklis (FC) * DK parametrų (FC parameters) 

nustatymų meniu ir DK būklės 

(FC status) rodmenų pasirinkimas

Nėra -

4.3.5

 

CCe

Dažnio keitiklis (FC) * DK parametrų (FC parameters) 

nustatymų meniu pasirinkimas

Nėra -

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***

Pump test run

Pump mode

FC

FC
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4.3.5.1

 

CC-FC

DK (FC) parametrai (p. 1 iš 2 p.) * Didžiausio ir mažiausio dažnio keiti-

klio išėjimo dažnio (Frequency) ir 
dažnio keitiklio perjungimo laikų 

(Ramp) nustatymas, dažnio keitiklio 

tipo nustatymas (tokiu atveju pava-
ros turi būti išjungtos)

fmaks. [Hz]

fmin. [Hz]

tPerj.+ [s]

tPerj.- [s]

DK (FC) tipas

**
**

**
**

*

25…50…60

20…35…50

1…5…60

1…5…60

FC202/

VLT2800/
VLT6000

DK (FC) parametrai (p. 2 iš 2 p.) * DK (FC) dažnių nustatymas, kad būtų 

išvengta didelių valdymo dydžių šuo-
lių, įjungiant arba išjungiant papildo-

mus siurblius

DK (FC) dažnio, kuriuo turi dirbti val-

domas siurblys sugedus jutikliui, 

nustatymas

fPikinis filtras+ [Hz]

fPikinis filtras- [Hz]

fJutiklio klaida [Hz]

**
**

**

20,5…50…60

20,5…35…60

20,5…40…60

4.3.5.1
 

CCe

DK (FC) parametrai (p. 1 iš 2 p.) * Didžiausio ir mažiausio dažnio keiti-
klio išėjimo dažnio (Frequency) ir 

dažnio keitiklio perjungimo laikų 

(Ramp) nustatymas, dažnio keitiklio 
tipo nustatymas (tokiu atveju pava-

ros turi būti išjungtos)

Umaks. [V]
Umin. [V]

tPerj.+ [s]
tPerj.- [s]

**
**

**

**

0…2…4
8.0…10.0

0,0…60
0,0…60

DK (FC) parametrai (p. 2 iš 2 p.) * Įtampos diapazono nustatymas ana-
loginiams išėjimams į e-siurblius

DK (FC) dažnio, kuriuo turi dirbti val-
domas siurblys sugedus jutikliui, 

nustatymas

fJutiklio klaida [Hz] ** 0,0…80.0…100.0

4.3.5.2

 

CC-FC

DK būklė (FC status) (p. 1 iš 2 p.) * Magistralinio ryšio ir dažnio keitiklio 

būklės pranešimų rodmenys

Nėra -

DK būklė (FC status) (p. 2 iš 2 p.) * Dažnio keitiklio įspėjamųjų prane-

šimų rodmenys
(įtampa, srovė, temperatūra)

Nėra -

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***

FC 
parameters

FC 
parameters

FC status
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4.3.6 Laikas (Time) * Tikrojo laiko laikrodžio (laikas (Time), 

data (Date) bei savaitės dienos 
(Weekday) nustatymas 

(1 = pirmadienis; 2 = antradienis ... 

0 = sekmadienis)

Laikas (Time) 

[val.:min.:s]

Data (Date): 

[d.mėn.mm]

Savaitės diena 

(Weekday)

*

*

*

00:00:00

…23:59:59

-

0 … 6

4.3.7 Ekrano nustatymai * Garsinio signalo (Hooter) įjungimo/

išjungimo (pranešimų apie gedimus 
atvejais) papildomo meniu pasirinki-

mas ekrano nustatymui (šviesumas ir 

kontrastas – tai sistemos ekranai; 
atsisakoma atvaizdavimo), receptų 

išsaugojimui/atstatymui (Backup/

Restore) ir kalbos nustatymui

Garsinis signalas (Hoo-

ter)

** aktyvuotas/

neaktyvus

4.3.7.1 Išsaugojimas/atstatymas ** Galimybė išsaugoti atmintyje 

(Backup) arba atgaminti receptus 
(SPS parametrų rinkiniai) ekrano 

atmintyje/iš ekrano atminties.

Išsaugojimas (Backup)

Atstatymas (Restore)

**

*

-

-

4.3.7.2 Kalba * Ekrano tekstų kalbos nustatymas Kalba * Lietuvių k.

4.3.7.3 Kalbos parametrai * Kalbos pasirinkimo rodmenų trukmės 

nustatymas, priklausomai nuo siste-
mos rūšies

Rodmenų trukmė [s] ** 0…10…30

4.3.8.1    SMS nustatymas (p. 1 iš 5 p.) * SMS pranešimų būklė (SMS alarm 

unit), parengtis priimti pranešimą, 
SMS siutimo būklė, SMS gavėjas, 

patvirtinimo būklė

 :

 Lokalus pranešimų apie gedimus 

atstatymas (Reset)

Atstatymas (Reset) ** -

SMS nustatymas (p. 2 iš 5 p.) * 4 galimų telefono numerių (call num-

bers) prioritetų (0...4) nustatymas

Patvirtinimo prievolės nustatymas

1 skambinimo numerio 

prioritetas (call No 1)

2 skambinimo numerio 

prioritetas (call No 2)

3 skambinimo numerio 

prioritetas (call No 3)

4 skambinimo numerio 

prioritetas (call No 4)

**

**

**

**

0…1…4

0…4

0…4

0…4

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***

Time and date

Display

Backup
Restore

Language

Telemetry
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SMS nustatymas (p. 3 iš 5 p.) * Siuntimo kartojimo laiko ir didžiausio 

SMS skaičiaus, priklausomai nuo įvy-
kio ir telefono numerio, nustatymas

NUORODA:
Šis puslapis rodomas, jei 2 puslapyje 

buvo pasirinktas nustatymas 

„Su patvirtinimu“ (Acknow. options).

Siuntimo kartojimo 

laikas (Repetit. of sen-
ding) [min]

Maks. SMS skaičius 
(Max. Number of SMS)

**

**

1…15…999

1…2…10

SMS nustatymas (p. 4 iš 5 p.) * Stotelės pavadinimo (Station name) 

telemetrijai bei SMS kortelės PIN 
kodo (SIM-PIN) įvedimas

Stotelės pavadinimas 

(Station name) 
[tekstas, 16 ženklų]

PIN

**

**

„Wilo SMS 

pranešėjas“

0000…
…SIM-

PIN…9999

SMS nustatymas (p. 5 iš 5 p.) * 4 galimų telefonų numerių įvedimas 

(1–4 naudotojai (User)) bei operato-

riaus SMS centro numerio (5 naudo-
tojas (User 5) įvedimas); 

Naudotojų sąrašo peržiūra:
 aukštyn

 žemyn

1–5 telefonų numeriai 

(call number 1–5)

[skaitmenys, 16 ženklų]

** Priklausomai 

nuo įrenginio

4.4 Slaptažodžio (Password) meniu * Pagalbinio meniu 1 ir 2 slaptažodžių 

(Password User 1 ir Password User 2) 

pasirinkimas

Nėra -

4.4.1 1 naudotojo slaptažodis 
(Password User 1)

** 1 naudotojo (User 1) slaptažodžio 
įvedimas

1 naudotojo slaptažo-
dis (Password User 1)

* 0000…1111
…FFFF

4.4.2 2 naudotojo slaptažodis 
(Password User 2)

* 2 naudotojo (User 2) slaptažodžio 
įvedimas

2 naudotojo slaptažo-
dis (Password User 2)

* 0000…2222
…FFFF

4.5 Informacija apie valdiklį * Valdiklio pavadinimo rodmenys
Valdiklio duomenų ir programinės 

įrangos pasirinkimas bei prisiregis-

travimas/išsiregistravimas 

(Login/Logout)

Nėra -

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***

Password

Password
User 1

Password
User 2

Info
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Benutzerebenen

Valdiklio parametrai ir naudojimas paremtas trijų 

pakopų apsaugos sistema. Įvedus atitinkamą slap-

tažodį (meniu 4.1 arba 4.5.2), sistema įjungiama 

atitinkamame naudotojo lygmenyje (indikatorių 

rodmenys šalia lygmenų pavadinimų). Paspaudus 

prisiregistravimo mygtuką, naudotojas patenka 

į sistemą.

1 naudotojas:

Šiame lygmenyje (paprastai: lokalus naudotojas, 

pvz., namo administratorius) rodmenyse galima 

naudoti beveik visus meniu punktus. Parametrų 

įvedimas yra ribotas. 

Slaptažodį (4 ženklai; skaitmenys) šiame naudo-

tojo lygmenyje galima suteikti meniu 4.4.1 

(gamyklinis nustatymas: 1111)

2 naudotojas:

Šiame lygmenyje (paprastai: operatorius) rodme-

nyse leidžiama naudotis visais meniu punktais, 

išskyrus simuliacinį režimą. Galimas beveik neri-

botas parametrų įvedimas. 

Slaptažodį (4 ženklai; skaitmenys) šiame naudo-

tojo lygmenyje galima suteikti meniu 4.4.2 

(gamyklinis nustatymas: 2222)

Naudotojo lygmenyje „Service“ meniu leidžiama 

naudotis tik WILO klientų aptarnavimo tarnybai.

Ekrano kalbos pasirinkimas

Įjungus valdiklį, galima pasirinkti ekrane naudo-

jamą kalbą. Šis pasirinkimas rodomas meniu 

4.3.7.3 ekrane tam tikrą nustatytą laiką.

Be to, kalbą galima bet kuriuo metu pasirinkti 

meniu 4.3.7.2.

4.5.1 Valdiklio duomenys 

(Switch box data) (p. 1 iš 2 p.)

* Valdiklio ID Nr. (ID-No), jungimo 

schemos numerio (Circ. diagr.) ir 
pagaminimo metų (Constr. year) 

įvedimas

Valdiklio veikimo valandų (Oper. 
hours) rodmenys

ID-Nr. 

[tekstas, 10 ženklų]

Jungimo schemos Nr. 

(Circ. diagr.) 
[tekstas, 10 ženklų]

Pagaminimo metai 
(Constr. year) [mėnuo/

metai ]

Darbo valandos 

(Oper. hours)

***

***

***

***

Priklausomai 

nuo įrenginio

Valdiklio duomenys 

(Switch box data) (p. 2 iš 2 p.)

* SPS programos programinės įrangos 

versijos (Software versions) ir jutikli-

nio ekrano (Display) programos 
rodmenys

Nėra -

4.5.2 Prisiregistravimas/išsiregistravi-

mas (Login/Logout)

* Pasirinkus „Slaptažodis (Password)“ 

peršokama į meniu Nr. 4.1

Meniu Nr. Ekranas Aprašymas Nustatymo parametrai/
funkcijos

Gamyklinė 
nuostata

matoma keičia

1 ir aukštesnio lygmens * 1 ir aukštesnio lygmens *

Pasirinkima 2 ir aukštesnio lygmens ** 2 ir aukštesnio lygmens **

atlieka: Tech. priežiūra: *** Tech. priežiūra: ***
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7 Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo

Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo turi 

būti atliekami laikantis vietos taisyklių; šiuos dar-

bus pavesti atlikti tik specialistams!

ĮSPĖJIMAS! Asmeninės žalos pavojus!

Būtina laikytis galiojančių nelaimingų atsitikimų 

prevencijos taisyklių.

Įspėjimas! Elektros smūgio pavojus!

Turi būti užtikrinta, kad grėsmės nekeltų elektros 

energija.

Būtina laikytis vietos bei bendrųjų (pvz., IEC, Lie-

tuvos standartizacijos departamento ir t. t.) taisy-

klių ir vietos energijos tiekimo įmonių reikalavimų.

7.1 Instaliacija

• Tvirtinimas prie sienos, WM (wall mounted): Slėgio 

kėlimo įrenginiuose valdikliai VW montuojami ant 

kompaktinio įrenginio. Jei norima tvirtinti atskirai 

nuo kompaktinio įrenginio, tvirtinama naudojant 4 

Ø 8 mm varžtus. Tokiais atvejais atitinkamomis 

priemonėmis būtina užtikrinti saugų naudojimą.

• Stovintis prietaisas, BM (base mounted): stovintis 

prietaisas pastatomas ant lygaus pagrindo 

(pakankamo tvirtumo), jo nepritvirtinant. Papras-

tai yra 100 mm aukščio montavimo cokolis, skirtas 

kabelio įvadui. Kiti cokoliai pristatomi pagal užsa-

kymą.

7.2 Prijungimas prie elektros tinklo

ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio pavojus!

Prijungimą prie elektros tinklo turi atlikti vietos 

elektros tiekimo bendrovės įgaliotas elektrikas; 

darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių vie-

tos taisyklių (pvz., Lietuvos standartizacijos 

departamento taisyklių).

Prijungimas prie tinklo

Įspėjimas! Elektros smūgio pavojus!

Net ir išjungus pagrindinį jungiklį maitinimo pusėje 

yra gyvybei pavojinga įtampa.

• Tinklo forma, srovės rūšis ir prijungimo prie tinklo 

įtampa turi sutapti su reguliatoriaus specifikacijų 

lentelėje nurodytais duomenimis.

• Reikalavimai elektros tinklui:

NUORODA:

pagal EN/IEC 61000-3-11 (žr. žemiau pateiktą 

lentelę) valdiklis ir ... kW galios siurblys (1 stulpelis) 

skirti eksploatuoti jungiant prie elektros tinklo, 

kurio pilnutinė sistemos varža Zmaks. yra maks. ... 

omų (2 stulpelis), esant maksimaliam ... jungimų 

skaičiui (3 stulpelis).

Jei pilnutinė tinklo varža ir jungimų skaičius per 

valandą didesni nei lentelėje nurodyti dydžiai, dėl 

netinkamų tinklo charakteristikų valdiklis ir siur-

blys gali sukelti laikiną įtampos sumažėjimą, taip 

pat trikdančius įtampos svyravimus, vadinamąjį 

„mirgėjimą“.

Kad to būtų išvengta ir siurblys veiktų tinkamai, 

prieš prijungiant siurblį ir valdiklį gali tekti imtis 

reikiamų priemonių. Reikiamą informaciją gausite 

vietos energijos tiekimo įmonėje ir iš gamintojo.
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NUORODA:

lentelėje nurodytas maksimalus jungimų per 

valandą skaičius, atsižvelgiant į galią, nustatytas 

siurblio varikliu ir jo negalima viršyti (atitinkamai 

pritaikykite reguliatoriaus parametrus; žr., pvz., 

papildomo veikimo trukmes).

• Apsauga tinklo pusėje pagal duomenis jungimo 

schemoje.  

• Tinklo kabelio galus perkiškite per kabelio sriegi-

nes jungtis ir kabelio įėjimus bei prijunkite, kaip 

pažymėta rinklėje.

• 4-gyslį kabelį (L1, L2, L3, PE) montuoja klientas. 

Jungiama prie pagrindinio jungiklio (2 pav., 1 poz.) 

arba didesnės galios įrenginiuose prie rinklių pagal 

jungimo schemą, PE – prie įžeminimo šynos.

Galia [kW]

(1 stulpelis)

Pilnutinė sistemos varža [Ω]

(2 stulpelis)

Jungimų skaičius per valandą

(3 stulpelis)

3~400 V (Set value 2.2). (Set value 0.257). (Set value 12).

2 polių (Set value 2,2). (Set value 0,212). (Set value 18).

Tiesioginis 
paleidimas

(Set value 2,2). (Set value 0,186). (Set value 24).

(Set value 2,2). (Set value 0,167). (Set value 30).

(Set value 3,0). (Set value 0,204). (Set value 6).

(Set value 3,0). (Set value 0,148). (Set value 12).

(Set value 3,0). (Set value 0,122). (Set value 18).

(Set value 3,0). (Set value 0,107). (Set value 24).

(Set value 4,0). (Set value 0,130). (Set value 6).

(Set value 4,0). (Set value 0,094). (Set value 12).

(Set value 4,0). (Set value 0,077). (Set value 18).

(Set value 5,5). (Set value 0,115). (Set value 6).

(Set value 5,5). (Set value 0,083). (Set value 12).

(Set value 5,5). (Set value 0,069). (Set value 18).

(Set value 7,5). (Set value 0,059). (Set value 6).

(Set value 7,5). (Set value 0,042). (Set value 12).

(Set value 9,0 – 11,0) (Set value 0,037). (Set value 6).

(Set value 9,0 – 11,0) (Set value 0,027). (Set value 12).

(Set value 15,0). (Set value 0,024). (Set value 6).

(Set value 15,0). (Set value 0,017). (Set value 12).

3~400 V (Set value 5,5). (Set value 0,252). (Set value 18).

2 polių (Set value 5,5). (Set value 0,220). (Set value 24).

Paleidimas žvaigžde–
trikampiu

(Set value 5,5). (Set value 0,198). (Set value 30).

(Set value 7,5). (Set value 0,217). (Set value 6).

(Set value 7,5). (Set value 0,157). (Set value 12).

(Set value 7,5). (Set value 0,130). (Set value 18).

(Set value 7,5). (Set value 0,113). (Set value 24).

(Set value 9,0 – 11,0) (Set value 0,136). (Set value 6).

(Set value 9,0 – 11,0) (Set value 0,098). (Set value 12).

(Set value 9,0 – 11,0) (Set value 0,081). (Set value 18).

(Set value 9,0 – 11,0) (Set value 0,071). (Set value 24).

(Set value 15,0). (Set value 0,087). (Set value 6).

(Set value 15,0). (Set value 0,063). (Set value 12).

(Set value 15,0). (Set value 0,052). (Set value 18).

(Set value 15,0). (Set value 0,045). (Set value 24).

(Set value 18,5). (Set value 0,059). (Set value 6).

(Set value 18,5). (Set value 0,043). (Set value 12).

(Set value 18,5). (Set value 0,035). (Set value 18).

(Set value 22,0). (Set value 0,046). (Set value 6).

(Set value 22,0). (Set value 0,033). (Set value 12).

(Set value 22,0). (Set value 0,027). (Set value 18).

(Set value 30,0). (Set value 0,027). (Set value 6).

(Set value 30,0). (Set value 0,020). (Set value 12).

(Set value 30,0). (Set value 0,016). (Set value 18).

(Set value 37,0). (Set value 0,018). (Set value 6).

(Set value 37,0). (Set value 0,013). (Set value 12).

(Set value 45,0). (Set value 0,014). (Set value 6).

(Set value 45,0). (Set value 0,010). (Set value 12).
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Siurblių prijungimo prie tinklo jungtys

ATSARGIAI! Galima pažeisti gaminį!

Būtina laikytis siurblių montavimo ir naudojimo 

instrukcijos!

Galios prijungimas

Prijunkite siurblius prie rinklių pagal jungimo 

schemą, siurblio įvadą – prie įžeminimo šynos. 

Naudokite ekranuotus variklio kabelius.

Kabelių ekranų uždėjimas ant EMS kabelio 

srieginių jungčių

(CC... WM)

1)  arba    

2)   

3)   

Kabelių ekranų uždėjimas ant ekrano spaustukų

(CC... BM)

NUORODA:

Pjūvio ilgį (3 veiksmas)

reikia tiksliai pritaikyti prie naudojamų spaustukų 

pločio!

  

   

 

NUORODA

Kai siurblio prijungimo laidai prailginami virš 

gamyklinių matmenų, būtina atkreipti dėmesį 

į EMS nuorodą dažnio keitiklio valdymo žinyne 

(tik CC-FC modelyje).

Apsaugos nuo virštemperatūrio prijungimas/siur-

blio sutrikimas

Siurblių apsauginius apvijos kontaktus (WSK) arba 

trikdžių signalizavimo kontaktus (CCe modulis) 

galima prijungti prie gnybtų pagal jungimo 

schemą.

ATSARGIAI! Galima pažeisti gaminį!

Prie gnybtų nejunkite papildomos įtampos!
(1)

(2)

(3)

(4)
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Siurblio valdymo signalo prijungimas (tik CCe 

modelyje)

Analoginius siurblių valdymo signalus (0-10V) 

galima prijungti prie gnybtų pagal jungimo planą. 

Naudokite ekranuotus laidus.

ATSARGIAI! Galima pažeisti gaminį!

Prie gnybtų nejunkite papildomos įtampos!

Davikliai (jutikliai)

Kaip nurodyta montavimo ir naudojimo instrukci-

joje, jutiklį tinkamai prijungti prie gnybtų jungimo 

schemą.

Naudokite ekranuotą kabelį, iš vienos pusės uždė-

kite ekraną skirstomojoje dėžutėje.

ATSARGIAI! Galima pažeisti gaminį!

Prie gnybtų nejunkite papildomos įtampos!

Analoginis įėjimas, nuotolinis nustatytų verčių 

keitimas/nuotolinis sūkių skaičiaus keitimas

Per atitinkamus gnybtus pagal jungimo schemą 

nustatytąją vertę galima sureguliuoti nuotoliniu 

būdu  arba valdant išoriniu signalu per analoginį 

signalą  (0/4...20 mA arba 0/2...10 V). Naudokite 

ekranuotą kabelį, iš vienos pusės uždėkite ekraną 

skirstomojoje dėžutėje.

Nustatytųjų verčių perjungimas

Per atitinkamus gnybtus (pagal jungimo schemą) 

galima perjungti iš 1 nustatytosios vertės į 2  arba 

3 nustatytąją vertę, naudojant bepotencialį kon-

taktą (sujungiamąjį kontaktą).

x Kontaktas išjungtas; o: Kontaktas atviras

ATSARGIAI! Galima pažeisti gaminį!

Prie gnybtų nejunkite papildomos įtampos!

Išorinis įjungimas/išjungimas

Per atitinkamus gnybtus (pagal jungimo schemą), 

pašalinus tiltelį (sumontuotas gamykloje), naudo-

jant bepotencialį kontaktą (atjungiamąjį kon-

taktą), galima prijungti nuotolinio įjungimo/

išjungimo funkciją.

ATSARGIAI! Galima pažeisti gaminį!

Prie gnybtų nejunkite papildomos įtampos!

Apsauga nuo vandens trūkumo

Per atitinkamus gnybtus (pagal jungimo schemą), 

pašalinus tiltelį (sumontuotas gamykloje), naudo-

jant bepotencialį kontaktą (atjungiamąjį kon-

taktą), galima prijungti apsaugos nuo vandens 

trūkumo funkciją.

ATSARGIAI! Galima pažeisti gaminį!

Prie gnybtų nejunkite papildomos įtampos!

Bendrieji darbiniai/pranešimai/bendrieji praneši-

mai apie sutrikimus (SBM/SSM)

Per atitinkamus gnybtus (pagal jungimo schemą) 

galima naudotis bepotencialiais kontaktais (keiti-

klio) išoriniams pranešimams.

Bepotencialiai kontaktai, maks. kontakto apkrova 

250 V~/2 A

PAVOJUS! Pavojus gyvybei dėl elektros iškrovos!

Net ir išjungus pagrindinį jungiklį šiuose gnyb-

tuose gali būti gyvybei pavojinga įtampa.

Tikrųjų slėgio verčių rodymas

Per atitinkamus gnybtus (pagal jungimo schemą) 

galima naudotis 0–10 V signalu, kad būtų galima 

išoriškai išmatuoti esamą reguliuojamo parametro 

tikrąją vertę arba kad ji būtų rodoma. Čia 0...10 V 

atitinka 0 slėgio jutiklio signalą – galutinę slėgio 

jutiklio signalo vertę, pvz.,

ATSARGIAI! Galima pažeisti gaminį!

Prie gnybtų nejunkite papildomos įtampos!

Loginis planas

Kontaktas Funkcija

2 nustatytoji 
vertė

3 nustatytoji 
vertė

o o 1 nustatytoji vertė 
aktyvuota

x o 2 nustatytoji vertė 
aktyvuota

o x 3 nustatytoji vertė 
aktyvuota

x x 3 nustatytoji vertė 
aktyvuota

Išorinis įjungimas/išjungimas

Kontaktas sujungtas: automatika Įjungta

Kontaktas atjungtas: automatika išjungta 
Signalizavimas simboliu 
ekrane

Kontakto apkrova: 24 V DC (nuolatinė srovė)/
10 mA

Apsauga nuo vandens trūkumo

Kontaktas sujungtas: vandens netrūksta

Kontaktas atjungtas: trūksta vandens

Kontakto apkrova: 24 V DC (nuolatinė srovė)/
10 mA

Jutiklis 

(Sensor)

Rodoma slėgio sritis Įtampa/slėgis

16 barų 0 = 16 barų 1 V = 1,6 bar
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Esamo dažnio rodmuo

Valdikliuose su dažnio keitikliais (CC-FC ir CCe 

modeliuose) per atitinkamus gnybtus pagal jun-

gimo schemą yra išorinė galimybė matuoti/rodyti 

0...10 V

esamą pagrindinio siurblio esamo dažnio signalą. 

Čia 0 ... 10 V atitinka dažnio diapazoną 0...fmax.

ATSARGIAI! Galima pažeisti gaminį!

Prie gnybtų nejunkite papildomos įtampos!

PASTABA

Instaliavimo ir elektros prijungimo duomenis pasi-

renkamiems įėjimams ir išėjimams nurodyti šių 

modulių montavimo ir naudojimo instrukcijose.

8 Eksploatacijos pradžia
ĮSPĖJIMAS! Pavojus gyvybei! 

Eksploataciją pradėti leidžiama tik kvalifikuotiems 

specialistams! 

Netinkamai pradedant eksploatuoti kyla 

pavojus gyvybei. Eksploatacijos pradžios darbus 

paveskite tik kvalifikuotiems specialistams.

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Dirbant su atviru valdikliu kyla elektros smūgio 

pavojus prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriose 

yra įtampa. 

Darbus leidžiama atlikti tik specialistams!

Mes rekomenduojame įrenginio paleidimą pavesti 

WILO klientų aptarnavimo skyriui.

Prieš pirmą kartą įjungdami patikrinkite, ar monta-

vimo vietoje tinkamai sujungti laidai, ypač įžemi-

nimą.

Prieš pradedant eksploataciją dar kartą priveržkite 

visus jungiamuosius gnybtus!

NUORODA:

Be šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje 

aprašytų darbų, papildomai imkitės eksploatacijos 

pradžios priemonių pagal viso įrenginio monta-

vimo ir naudojimo instrukciją (DEA).

8.1 Gamyklinė nuostata

Reguliavimo sistema nustatyta gamykloje.

Gamyklinę nuostatą gali vėl atstatyti WILO klientų 

aptarnavimo tarnyba.

8.2 Variklio sukimosi krypties patikrinimas

Trumpai įjungdami kiekvieną siurblį darbo režimu 

„Rankinis“ (1.1 meniu) patikrinkite, ar siurblio 

sukimosi kryptis tinklo režimu sutampa su rodykle 

ant siurblio korpuso. Šlapiojo rotoriaus siurbliuose 

neteisinga arba teisinga sukimosi kryptis rodoma 

kontroline LED lempute gnybtų dėžutėje (žr. siur-

blio montavimo ir naudojimo instrukciją).

Jei visų siurblių sukimosi kryptis tinklo režimu yra 

neteisinga, sukeiskite 2 bet kurias pagrindinio tin-

klo laido fazes.

Valdikliai be dažnio keitiklio (CC modeliai):

• Jeigu neteisinga tik vieno siurblio sukimosi kryptis 

tinklo režimu, tuomet varikliuose P2 ≤ 4 kW 

(su tiesioginio paleidimo funkcija) sukeiskite 2 bet 

kurias fazes variklio gnybtų dėžutėje.

• Jeigu neteisinga tik vieno siurblio sukimosi kryptis 

tinklo režimu, tuomet varikliuose P2 ≥ 5,5 kW (su 

žvaigždės-trikampio paleidimo funkcija) sukeis-

kite 4 bet kurias fazes variklio gnybtų dėžutėje. 

Būtent sukeiskite 2 fazes apvijos pradžioje ir gale 

(pvz., V1 su V2 ir W1 su W2).

Valdikliai be dažnio keitiklio (CC-FC modeliai):

• Įjungimas į tinklą: Meniu 1.1 kiekvieną siurblį 

nustatykite atskirai „rankiniu režimu“. Po to 

nustatymai atliekami kaip ir su valdikliais be daž-

nio keitiklio.

• Veikimas su dažnio keitikliu: Automatiniame vei-

kimo režime su DK kiekvienam siurbliui meniu 1.1 

reikia nustatyti režimą „Automatinis“. Po to trum-

pai įjungiant reikia patikrinti siurblio sūkių kryptį 

veikiant su dažnio keitikliu. Jei visų siurblių suki-

mosi kryptis neteisinga, sukeiskite bet kurias 2 

fazes dažnio keitiklio išėjime.

8.3 Variklio apsaugos nustatymas

• WSK/PTC: esant apsaugai nuo virštemperatūrio 

nustatyti nereikia.

• Viršsrovis: žr. 6.2.2 skyrių

8.4 Signalų daviklis ir pasirenkami moduliai

Laikykitės signalų daviklio ir pasirenkamų papil-

domų modulių montavimo ir naudojimo instruk-

cijų.
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9 Techninis aptarnavimas
Techninio aptarnavimo ir remonto darbus gali 

atlikti tik kvalifikuoti specialistai!

PAVOJUS! Pavojus gyvybei!

Dirbant su elektriniai prietaisais, dėl elektros smū-

gio kyla pavojus gyvybei.

• Atliekant bet kokius techninio aptarnavimo ir 

remonto darbus, valdiklį būtina išjungti iš elektros 

tinklo ir užtikrinti, kad jis nebus be leidimo įjung-

tas.

• Jungiamojo kabelio pažeidimus turi šalinti tik kva-

lifikuotas elektrikas.

• Skirstomoji spinta turi būti švari.

• Jei skirstomoji spinta ir ventiliatorius yra nešvarūs, 

juos reikia išvalyti. Patikrinkite, išvalykite ir prirei-

kus pakeiskite filtravimo audinius ventiliatoriuose.

• Nuo 5,5 kW variklio galios retkarčiais patikrinkite 

kontaktorių kontaktus, ar jie neapdegę, o esant 

stipresniam apdegimui, juos pakeiskite.

• Laikrodžio buferinės baterijos krovos būklę kon-

troliuoja sistema ir pateikia atitinkamą informa-

ciją. Be to, rekomenduojamas 12 mėnesių 

panardinimo ciklas. Šiam tikslui baterija CPU 

mazge turi būti keičiama remiantis toliau nurodyta 

schema.

10 Sutrikimai, priežastys ir šalinimas
Sutrikimus paveskite šalinti tik kvalifikuotiems 

specialistams! Būtina laikytis saugos nuorodų, 

pateiktų 2 skyriuje.

10.1 Sutrikimų rodymas ir patvirtinimas

Atsiradus sutrikimui, pradeda šviesti RAUDONAS 

sutrikimų signalizavimo šviesos diodas, aktyvina-

mas bendrasis pranešimas apie sutrikimą, o sutri-

kimas rodomas 4.2 meniu, kur pateikiamas klaidos 

kodo numeris ir įspėjimo tekstas. 

Sistemose su nuotoline diagnoze pranešimas 

siunčiamas nustatytam(-iems) imtuvui(-ams).

Sutrikimą galima patvirtinti 4.2 meniu, spaudžiant 

mygtuką „RESET“ arba atliekant nuotolinį gedimų 

nustatymą.

Jei gedimo priežastis pašalinama prieš gedimo 

patvirtinimą, jutiklinio ekrano spalva tampa ŽALIA. 

Jei gedimas vis dar nepašalintas, spalva tampa 

ORANŽINĖ.

Sutrikęs siurblys rodomas pagrindiniame ekrane 

mirksinčiu atitinkamo siurblio būsenos simboliu.

10.2 Sutrikimų istorijos atmintinė

Valdikliui įrengta istorijos atmintinė, kuri veikia 

FIFO („First IN First OUT“) principu. Kiekvienas 

gedimas saugomas su laiko nuoroda (data/laikas). 

Atmintinė skirta 35 sutrikimų.

Įspėjimų sąrašą (meniu 4.2.1) galima rasti 

meniu 4.2.



Lietuviškai

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-Control CC-Booster 35

Sąraše pranešimus galima pasirinkti mygtukais „+“ 

ir  „-“. Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas visų 

gedimų pranešimų sąrašas

Jei gedimo pašalinti nepavyksta, kreipkitės 

į artimiausią Wilo klientų aptarnavimo tarnybą 

arba atstovybę.

Kodas Įspėjimo 

tekstas

Priežastys Pašalinimas

E040 Sutriko jutiklis Sugedo slėgio jutiklis Pakeiskite jutiklį.

Su jutikliu nėra elektros ryšio Suremontuokite elektros jungtį.

E060 Maks. išėjimo 
slėgis

Sistemos išėjimo slėgis (pvz., dėl reguliato-
riaus sutrikimo) viršija 4.3.2.2 meniu nusta-
tytą vertę.

Patikrinkite, kaip veikia reguliatorius.

Patikrinkite instaliaciją.

E061 Min. išėjimo 
slėgis

Sistemos išėjimo slėgis (pvz., dėl trūkusio 
vamzdžio) nukrito žemiau 4.3.2.2 meniu 
nustatytos vertės.

Patikrinkite, ar nustatoma vertė atitinka 
vietos sąlygas.

Patikrinkite vamzdyną ir prireikus jį sure-
montuokite.

E062 Vandens trū-
kumas

Suveikė apsauga nuo vandens trūkumo Patikrinkite įtėkį/priėmimo rezervuarą; 
siurbliai vėl pradeda veikti savaime.

E080.1 – 
E080.6

Siurblių 1...6 
avarinė signa-
lizacija

Apvijos virštemperatūris (WSK/PTC) Išvalykite aušinimo briaunas; varikliai 
skirti naudoti +40 °C aplinkos tempera-
tūroje (taip pat žr. siurblio montavimo ir 
naudojimo instrukciją).

Suveikė variklio apsauga (viršsrovis arba 
trumpasis jungimas įvade)

Patikrinkite siurblį ir įvadą (pagal siurblio 
montavimo ir naudojimo instrukciją).

Aktyvintas siurblio dažnio keitiklio bendrasis 
pranešimas apie sutrikimą (tik CCe mode-
lyje)

Patikrinkite siurblį ir įvadą (pagal siurblio 
montavimo ir naudojimo instrukciją).

E082 DK klaida Dažnio keitiklis signalizuoja klaidą Peržiūrėkite 4.3.5.2 meniu arba dažnio 
jutiklio klaidą ir atlikite DK naudojimo 
instrukcijoje nurodytus veiksmus.

Elektros jungties sutrikimas Patikrinkite ir, jei reikia, sutaisykite ryšį 
su dažnio keitikliu

Suveikė dažnio keitiklio variklio apsauga 
(pvz., DK tinklo įvado trumpasis jungimas, 
prijungto siurblio perkrova).

Patikrinkite tinklo įvadą ir prireikus jį 
suremontuokite; patikrinkite siurblį 
(pagal siurblio montavimo ir naudojimo 
instrukciją).

E100 Baterijų klaida Baterijos krova sumažėjo iki minimalaus 
lygio, tolesnis buferinis laikrodžio naudoji-
mas nėra užtikrinamas

Pakeiskite bateriją (žr. 9 skyrių)
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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

Digital 
unterschrieben von 
Holger Herchenhein 
Datum: 2017.10.16 
07:44:40 +02'00'



(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


