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Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija1 Vispārīga informācija

Par šo instrukciju

Oriģinālās lietošanas instrukcijas valoda ir vācu 

valoda. Visas pārējās šajā instrukcijā iekļautās 

valodas ir oriģinālās ekspluatācijas instrukcijas 

tulkojums.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ietilpst 

produkta komplektācijā. Tā vienmēr jāglabā pro-

dukta tuvumā. Precīza šajā instrukcijā sniegto 

norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums pro-

dukta atbilstošai izmantošanai un pareizi veiktai 

apkopei.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā sniegtā 

informācija atbilst produkta izpildījumam un dro-

šības tehnikas pamata noteikumiem un standar-

tiem drukāšanas brīdī.

EK atbilstības deklarācija:

Viens EK atbilstības deklarācijas eksemplārs ir šīs 

ekspluatācijas instrukcijas sastāvdaļa.

Veicot ar mums nesaskaņotas tehniskas izmaiņas 

tur minētajās detaļās vai uzstādīšanas un eksplua-

tācijas pamācībā minēto ražojuma/ personāla dro-

šības skaidrojumu neievērošanas gadījumā šī 

deklarācija zaudē savu spēku.

2 Drošība
Šajā ekspluatācijas instrukcijā ir ietverti pamatno-

rādījumi, kas jāievēro produkta montāžas, darbī-

bas un apkopes gaitā. Tādēļ ar šajā instrukcijā 

sniegto informāciju pirms ražojuma montāžas un 

ekspluatācijas uzsākšanas noteikti jāiepazīstas 

montierim, kā arī atbildīgajam speciālistam/ope-

ratoram.

Jāievēro ne tikai šajā punktā minētie vispārīgie 

drošības norādījumi, bet arī turpmākajos instruk-

cijas punktos sniegtie īpašie drošības norādījumi, 

kuriem ir pievienots īpašs brīdinājuma apzīmē-

jums.

2.1 Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas 

norāžu apzīmējumi

Simboli:

Vispārīga brīdinājuma simbols

Elektriskās strāvas trieciena risks

NORĀDE

Signālvārdi:

APDRAUDĒJUMS!

Pēkšņa bīstama situācija.

Norādījumu neievērošana izraisa nāvi vai rada 

smagas fiziskas traumas.

BRĪDINĀJUMS!

Lietotājs var gūt (smagas) traumas. «Brīdinājums» 

nozīmē, ka, neievērojot norādījumus, pastāv 

iespēja gūt (smagas) traumas.

UZMANĪBU!

Pastāv draudi, ka ražojums/iekārta var tikt sabo-

jāta. «Uzmanību» attiecas uz iespējamiem ražo-

juma bojājumiem norāžu neievērošanas gadījumā.

PIEZĪME:

Svarīga norāde par produkta lietošanu. Tā pievērš 

uzmanību arī iespējamiem sarežģījumiem.

Obligāti jāievēro tieši uz ražojuma izvietotās norā-

des, piem.,

• griešanās virziena bultiņai,

• pieslēgumu apzīmējumi,

• tipa plāksnītei,

• brīdinājuma uzlīmei,

un tām jābūt labi salasāmām.

2.2 Personāla kvalifikācija

Personālam, kas atbild par montāžu, darbināšanu 

un apkopi, jābūt atbilstoši kvalificētam šo darbu 

veikšanai. Operatoram jānodrošina personāla 

atbildības joma, kompetence un kontrole. Ja per-

sonālam nav nepieciešamo zināšanu, tas attiecīgi 

jāapmāca un jāinstruē. Ja nepieciešams, iekārtas 

operatora uzdevumā to var veikt produkta ražo-

tājs.

2.3 Drošības noteikumu neievērošanas izraisītie riski

Neievērojot drošības norādījumus, tiek radīti 

draudi personām, videi un ražojumam/iekārtai. 

Neievērojot drošības norādījumus, spēku zaudē 

iespēja prasīt jebkādu bojājumu atlīdzību.

Atsevišķos gadījumos noteikumu neievērošana 

var izraisīt turpmāk norādītos riskus:

• personu apdraudējumu, kas rodas elektriskas, 

mehāniskas vai bakterioloģiskas iedarbības rezul-

tātā,

• vides apdraudējumu, no sūcēm izplūstot bīsta-

mām vielām,

• materiālos zaudējumus,

• svarīgu produkta/iekārtas funkciju atteici,

• noteikto tehniskās apkopes un labošanas metožu 

atteici.
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2.4 Apzināta darba drošība

Jāievēro šajā ekspluatācijas instrukcijā uzskaitītie 

drošības norādījumi, esošie vietējie nelaimes gadī-

jumu novēršanas noteikumi, kā arī iespējamie 

iekārtas operatora iekšējie darba, lietošanas un 

drošības noteikumi.

2.5 Operatora drošības noteikumi

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām 

(ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, kus-

tību vai garīgajām spējām vai personām ar nepie-

tiekamu pieredzi un/vai zināšanām par šīs ierīces 

lietošanu, izņemot, ja viņas šo ierīci lieto par viņu 

drošību atbildīgas personas klātbūtnē un uzrau-

dzībā vai arī šī persona viņām ir sniegusi norādīju-

mus par ierīces lietošanu. 

Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie ar ierīci 

nerotaļājas.

Ja produkta/iekārtas karstie vai aukstie kompo-

nenti rada apdraudējumu, pasūtītājam tie jānod-

rošina pret pieskaršanos.

Produkta darbības laikā nedrīkst noņemt aizsarg-

barjeru no kustīgajām daļām (piem., savienojuma 

elementa). 

Bīstamu (piem., eksplozīvu, indīgu, karstu) šķid-

rumu sūces (piem., vārpstas blīvējumā) jānovērš 

tā, lai tās neradītu apdraudējumu personām un 

apkārtējai videi. Jāievēro valsts likumā minētie 

noteikumi. 

• Neglabājiet produkta tuvumā viegli uzliesmojošus 

materiālus.

Jānovērš elektrotraumu gūšanas iespēja. Jāievēro 

vietējos vai vispārīgajos noteikumos minētie (pie-

mēram, IEC (Starptautiskās elektrotehniskās 

komisijas), VDE (Vācijas Elektrotehniskās, elektro-

niskās un informācijas tehnikas apvienības) un 

vietējo energoapgādes uzņēmumu sniegtie norā-

dījumi.

2.6 Montāžas un apkopes darbu drošības informācija

Uzņēmumu vadībai jānodrošina, lai visus montā-

žas un apkopes darbus veiktu pilnvarots un kvali-

ficēts personāls, kuram ir plašas un dziļas 

zināšanas par lietošanas pamācībā sniegto infor-

māciju.

Visus ar ražojumu/iekārtu saistītos darbus drīkst 

veikt tikai tad, kad tā ir izslēgta. Obligāti jāievēro 

uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā 

aprakstītā ražojuma/iekārtas izslēgšanas kārtība.

Tūlīt pēc darbu beigšanas no jauna jāpierīko vai 

jāpieslēdz visas drošības un aizsargierīces.

2.7 Patvaļīga rezerves daļu modificēšana un 

izgatavošana

Patvaļīga pārbūve un rezerves daļu izgatavošana 

apdraud produkta/ personāla drošību, un šādā 

gadījumā nav spēkā arī ražotāja sniegtās drošības 

garantijas. 

Izmaiņas ražojumā drīkst veikt tikai vienojoties ar 

ražotāju. Oriģinālās rezerves daļas un ražotāja 

apstiprinātais papildaprīkojums kalpo drošībai. 

Citu rezerves daļu izmantošana atceļ ražotāja 

atbildību par to lietošanas rezultātā izraisītajām 

sekām. 

2.8 Nepieļaujamas izmantošanas metodes

Piegādātā ražojuma darba drošība tiek garantēta 

tikai gadījumā, ja tiek izpildīti ierīces lietošanas 

pamācības 4. nodaļas norādījumi. Nekādā gadī-

jumā nedrīkst pārsniegt katalogā/datu lapā norā-

dītās robežvērtības.

3 Transportēšana un uzglabāšana
Uzreiz pēc produkta piegādes:

• Pārbaudiet, vai produktam transportēšanas laikā 

nav nodarīti bojājumi.

• Ja transportēšanas laikā radušies bojājumi, par 

tiem noteiktajā termiņā informējiet preces piegā-

dātāju. 

UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks!

Prasībām neatbilstoša produkta transportēšana 

un uzglabāšana lietošanas starplaikā var radīt 

iekārtas bojājumus.

• Vadības ierīce jāsargā no mitruma un mehānis-

kiem bojājumiem. 

• Ierīci nedrīkst pakļaut temperatūrām, kas pār-

sniedz -10 °C līdz +50 °C diapazonu.

4 Izmantošanas joma (izmantošana saskaņā ar 
noteikumiem)
CC vadības ierīce ir paredzēta automātiskai un 

komfortablai spiediena paaugstināšanas iekārtās 

(atsevišķu un vairāku sūkņu iekārtās).

Paredzētā izmantošanas joma ir daudzstāvu dzī-

vojamo ēku, viesnīcu, slimnīcu administratīvo un 

industriālo ēku ūdensapgāde.

Sūkņi darbojas klusi un ekonomiski, izmantojot 

kopā ar atbilstošiem signāldevējiem. Sūkņu jauda 

tiek pielāgota pastāvīgi mainīgajam apkures/

ūdens apgādes sistēmas pieprasījumam.

Prasībām atbilstoša ierīces izmantošana ietver arī 

šajā instrukcijā minēto norādījumu ievērošanu.

Jebkura cita veida izmantošana, kas neatbilst 

sūkņa lietošanas noteikumiem, ir uzskatāma par 

noteikumiem neatbilstošu.
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5 Produkta tehniskie dati

5.1 Modeļa koda atšifrējums  

5.3 Piegādes komplektācija

• CC Booster vadības ierīce

• Elektriskā shēma

• CC Booster uzstādīšanas un ekspluatācijas 

instrukcija

• Frekvences pārveidotāja uzstādīšanas un lietoša-

nas instrukcija (tikai CC ... FC izpildījumam)

• EN60204-1 atbilstošs pārbaudes protokols

Piemērs: CC  4 x 3,0 FC

CC
CCe

Comfort-Controller
Elektroniskiem sūkņiem paredzēts 
Comfort Controller

Booster Pielietojums spiediena paaugstināšanā

4 x Sūkņu skaits, 1-6

3,0 Maksimālā motora nominālā jauda P2 [kW]

FC ar frekvences pārveidotāju 
(Frequency Converter)

5.2 Tehniskie parametri

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

Frekvence [Hz]: 50/60 Hz

Vadības spriegums [V]: 24 VDC; 230 VAC

Maks. strāvas patēriņš [A]: Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti

Aizsardzības pakāpe: IP 54

Maks. elektrotīkla drošinātājs [A]: Skatiet pieslēguma plānu

Apkārtējā gaisa temperatūra [°C]: 0 līdz +40 °C

Elektriskā drošība: II piesārņojuma pakāpe
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5.4 Piederumi 

Piederumi jāpasūta atsevišķi:

6 Apraksts un darbības princips

6.1 Produkta apraksts (1. att.)

6.1.1 Darbības apraksts 

Komforta regulēšanas sistēma, kuru vada prog-

rammējama vadības sistēma ar atmiņu (SPS), ir 

paredzēta spiediena palielināšanas iekārtu vadīša-

nai un regulēšanai ar līdz pat sešiem sūkņiem. Sis-

tēmas spiedienu starpība tiek regulēta atkarībā no 

slodzes, izmantojot atbilstošus signāldevējus. 

Regulators iedarbojas uz frekvences pārveidotāju 

(CC-FC izpildījums), kas savukārt ietekmē pamat-

slodzes nodrošinājuma sūkņa apgriezienu skaitu. 

Mainoties apgriezieniem, mainās padeves apjoms 

un līdz ar to arī spiediena palielināšanas iekārtas 

nominālā jauda.

Apgriezienu skaita regulēšanu veic tikai pamat-

slodzes nodrošinājuma sūknim Atkarībā no slo-

dzes pieprasījuma neregulējamie slodzes maksi-

muma nodrošinājuma sūkņi attiecīgi automātiski 

ieslēdzas vai atslēdzas un pamatslodzes nodroši-

nājuma sūknis veic laidenu pieskaņošanos iestatī-

tajai uzdotajai vērtībai.

Katrs CCe izpildījuma sūknis ir aprīkots ar (iebū-

vētu) frekvences pārveidotāju. 

Izvēles aprīkojums Apraksts

Ziņojuma modulis Releja izvades modulis, kas veic atsevišķu darbības un traucē-
juma ziņojumu nosūtīšanu

DDC un vadības modulis Ieejas spaiļu mezgls bezpotenciāla vadības kontaktu DDC 
pieslēgšanai

GSM modulis Mobilo sakaru modulis iezvanei GSM tīklos

GPRS modulis Mobilo sakaru modulis iezvanei GPRS tīklos

Interneta serveris Pieslēgmodulis savienojumam ar tīmekli vai ethernet datu 
pārneses tīklu

Komunikācijas modulis «ProfiBus DP» Kopnes komunikācijas modulis «Profibus DP» tīkliem.

Komunikācijas modulis «CanOpen» Kopnes komunikācijas modulis «CanOpen» tīkliem

Komunikācijas modulis «LON» Kopnes komunikācijas modulis «LON» tīkliem

Komunikācijas modulis «Modbus RTU» Kopnes komunikācijas modulis «ModBus» tīkliem

Komunikācijas modulis «BACnet» Kopnes komunikācijas modulis «BACnet» tīkliem

PTC relejs Izvērtēšanas relejs, paredzēts PTC pretestību pievienošanai 
(motora kontrole)

Signāla pārveidotājs U/I Pārveidotājs, paredzēts sprieguma signālu (0/2-10V) 
pievienošanai regulēšanas ieejai

Sadales skapja klimata iekārta Sadales skapja apsilde/dzesēšana

Sadales skapja apgaismojums Sadales skapja iekšējais apgaismojums

Kontaktligzda Sadales skapja kontaktligzda (ar drošinātāju)

Palaides atvieglošana Sūkņu palaides atvieglošana

Enerģijas mērījums Regulēšanas ierīces elektrisko raksturlielumu mērīšanas 
modulis (piem. enerģijas patēriņš)

Sprieguma pārveidotājs SPS strāvas padeve saglabājas arī tīkla strāvas pārtraukuma 
gadījumā

Strāvas padeves tīkla pārslēgšana Modulis, kas veic pārslēgšanu uz papildu strāvas padeves tīklu

Papildu spiediena mērījums 2. Spiediena sensors + 2. Kļūdas gadījumam paredzēta analogā 
ieeja

Priekšspiediena mērījums Iekārtas priekšspiediena mērījums/rādījums

Līmeņa relejs Nepietiekama ūdens daudzuma elektrodu izvērtēšanai 
paredzēts relejs

Aizsardzība pret pārspriegumu Ierīces, kas nodrošina iekārtas un sensorikas aizsardzību pret 
pārspriegumu

Fāzu kontrole Fāzu relejs un vai fāzu lukturis

Specifisks korpusa modelis Materiāls; aizsardzības veids; drošība pret vandālismu; uzstā-
dīšanas vieta

Vedēja sekotāja režīms 2 iekārtas vedēja/sekotāja režīmā

Redundances frekvences pārveidotājs

Redundances vadība

Vārsta vadība
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6.1.2 Regulēšanas ierīces uzbūve

Regulēšanas ierīces uzbūve ir atkarīga no pieslē-

dzamo sūkņu jaudas un izpildījuma (CC, CC-FC, 

CCe) (skatiet: 1a att. - CC tiešā palaide; 1b att. 

- CC zvaigznes-trīsstūra palaide, 1c att. - CC-FC 

tiešā palaide; 1d att. - CC-FC zvaigznes-trīsstūra 

palaide, 1e att. - CCe). Tas sastāv no šādiem ele-

mentiem:

• Galvenais slēdzis: vadības ierīces ieslēgšana/

izslēgšana (1. poz.)

• Skārienjutīgais displejs: darbības datu un darbības 

stāvokļa rādījums (skatiet izvēlnes), mainot fona 

apgaismojuma krāsas Iespēja veikt izvēlnes vie-

numu atlasi un parametru ievadi ar skārienjutīgo 

virsmu. (2. poz.).

• Programmējama vadības sistēma ar atmiņu: 

modulāras uzbūves SPS ar sprieguma pārveido-

tāju. Attiecīgā konfigurācija (skatiet apakšā) ir 

atkarīga no sistēmas (3. poz.)

SPS konfigurācija )(skatiet 2. att.):   

• Frekvences pārveidotājs: frekvences pārveidotājs 

no slodzes atkarīgai pamatslodzes nodrošinājuma 

sūkņa apgriezienu skaita regulēšanai – uzstādīts 

tikai izpildījumam CC-FC (4. poz.)

• Motora filtrs: filtrs, kas nodrošina sinusoīdu 

motora spriegumu un maksimumsprieguma vēr-

tību slāpēšanu – uzstādīts tikai izpildījumam 

CC-FC (5. poz.)

• Piedziņu un frekvences pārveidotāja aizsardzība: 

sūkņa motoru un frekvences pārveidotāja aizsar-

dzība. Iekārtām ar P2 ≤ 4,0 kW: motora aizsardzī-

bas slēdzis. CCe izpildījumam: kabeļa aizsardzības 

slēdzis, kas nodrošina sūkņa strāvas padeves 

kabeļa aizsardzību. (6. poz.)

• Relejs/releju kombinācijas: sūkņu ieslēgšanai 

paredzēts relejs. Iekārtām ar P2 ≥ 5,5 kW iekļauts 

arī termiskais relejs, kas nodrošina aizsardzību pret 

pārspriegumu (iestatīšanas vērtība: 0,58 * IN), un 

laika relejs zvaigznes-trīsstūra pārslēgšanai 

(7. poz.)

• Slēdzis «Manuāli-0-Automātiski» Slēdzis sūkņa 

darbības režīmu «Manuāls» (pieejams arī avārijas/ 

testa režīms, pieslēdzot tīklam, motora aizsar-

dzība), «O» (sūknis izslēgts – nav iespējams 

pieslēgt SPS) un «Auto» (sūknis aktivizēts auto-

mātiskam darbības režīmam, izmantojot SPS) pār-

slēgšanai (8. poz.)

katra CC izpildījuma sūkņa apgriezienu skaitu 

(0-100%) manuālā režīmā var iestatīt ar manuālo 

regulatoru 

6.2 Funkcijas un lietošana

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Strādājot pie atvērtas vadības ierīces, pastāv strā-

vas trieciena gūšanas risks, ja tiek aizskartas 

strāvu vadošās daļas. 

Darbus drīkst veikt tikai speciālisti!

NORĀDE:

Pēc vadības ierīces pieslēgšanas elektriskās strā-

vas tīklam, kā arī pēc katra strāvas padeves pār-

traukuma, vadības ierīce ieslēdzas tajā pašā 

darbības režīmā, kāds tai bija iestatīts pirms strā-

vas padeves pārtraukuma.

6.2.1 Vadības iekārtu darbības veidi

Vadības iekārtu standarta darbības režīms ar frek-

vences pārveidotājiem - izpildījums CC-FC (ska-

tiet 3. att.)

Elektroniskais signāldevējs (mērījumu intervālu 

var iestatīt izvēlnē 4.3.2.3) nosūta vadības lieluma 

faktisko vērtību kā 4 4 līdz 20 mA strāvas signālu. 

Regulators, izmantojot vēlamo/faktisko vērtību, 

nodrošina konstantu sistēmas spiedienu (uzdotās 

pamatvērtības › iestatīšanu skatiet izvēlnē 3.1). 

Ja nav aktīvs ziņojums «Ārējais izsl.» un nav kon-

statēts traucējums, no slodzes atkarīgais pamat-

slodzes nodrošinājuma sūknis ar apgriezienu 

skaita regulēšanu darbu uzsāk brīdī, kad faktiskā 

vērtība ir zemāka par sākuma līmeņa vērtību œ . 

Komponente 2. att.

Poz.

CC-FC CC CC CC

1-3 

Sūkņi

4-5 

Sūkņi

6 

Sūkņi

1-6 

Sūkņi

1-6 

Sūkņi

1-6 

Sūkņi

Centrālā vienība (CPU) 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Analogais modulis 2E/1A 2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Analogais modulis 4A 3 — — — — 1x 2x

Digitālais modulis 4E/4A 4 — ‡ — — — —

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

COM saskarne 6 ‡ ‡ ‡ — — —

Sprieguma pārveidotājs 
230 V —> 24 V

7 ‡ ‡ ‡ ‡ — —

Sprieguma pārveidotājs 
400 V —> 24 V

8 — — — — ‡ ‡
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Ja šis sūknis nespēj nodrošināt nepieciešamo 

jaudu, vadības sistēma aktivizē slodzes maksi-

muma nodrošinājuma sūkni, bet turpmāka piepra-

sījuma kāpuma gadījumā – pārējos slodzes 

maksimuma nodrošinājuma sūkņus (sākuma līme-

nis: Ÿ). Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņi 

darbojas ar noteiktu apgriezienu skaitu, bet 

pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa apgriezienu 

skaits tiek iestatīts atbilstoši uzdotajai vērtībai ¢.
Brīdī, kad pieprasījums samazinās tiktāl, ka vadības 

sūknis darbojas zemākajā jaudas intervālā un pie-

prasījuma nodrošināšanai vairs nav nepieciešams 

slodzes maksimuma nodrošinājuma sūknis, tas 

tiek deaktivizēts (apstāšanās līmenis: ¡). pamat-

slodzes nodrošinājuma sūknis pārslēdzas patstā-

vīgi nulles daudzuma izraisītas apstāšanās 

(apstāšanās līmenis: ž). Ja spiediens atkārtoti 

pazeminās zem sākuma līmeņa œ, viens no sūk-

ņiem atkārtoti uzsāk darbību.

Nepieciešamos slodzes maksimuma nodrošinā-

juma sūkņa aktivizācijas vai deaktivizācijas para-

metru iestatījumus (pārslēgšanas līmenis Ÿ/¡; 
aiztures laiki) atradīsit 4.3.3.2 izvēlnē. Turklāt šeit 

ir arī iespējams atlasīt vienādu izslēgšanas līmeni 

visiem sūkņiem vai arī katram sūknim iestatīt indi-

viduālu izslēgšanās līmeni. Sistēma piedāvā sūk-

nim atbilstošus izslēgšanas līmeņus. Šim mērķim 

izvēlnē 1.2 nepieciešams ievadīt Qnenn un H0.

Lai novērstu spiediena maksiumumvērtības, kuras 

rodas, pievienojot, vai pazeminātas spiediena vēr-

tības, kuras rodas atvienojot slodzes maksimuma 

nodrošinājuma sūkni, šo pārslēgšanas procesu 

laikā pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa apgrie-

zienu skaitu var pazemināt vai palielināt. Šī t. s. 

maksimumslodzes filtra attiecīgos iestatījumus 

var veikt 4.3.5.1. izvēlnē, 2. lapā.

Vadības iekārtu standarta darbības režīms bez 

frekvences pārveidotāja - izpildījums CC (skatiet 

3. att.)

Vadības ierīcēm (strāvas tīklam pievienotām ierī-

cēm) bez vai ar traucētu frekvences pārveidotāju 

regulēšanas vērtību nosaka, veicot vēlamās/fak-

tiskās vērtības salīdzinājumu. Tā kā pamatslodzes 

nodrošinājuma sūknim nevar veikt no slodzes 

atkarīgu apgriezienu skaita pielāgošanu, sistēma 

darbojas kā divu punktu regulators, izmantojot 

œ/ž un Ÿ/¡.
Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa aktivi-

zācija un deaktivizācija notiek iepriekš aprakstītajā 

veidā.

Pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa deaktivizāci-

jai 4.3.3.1 izvēlnē var iestatīt atsevišķu pārslēgša-

nas līkni ž.

Vadības iekārtu standarta darbības režīms - izpil-

dījums CC (skatiet 5. att.)

CCe izpildījuma vadības iekārtām var iestatīt 

2 darbības režīmus. Šādā gadījumā tiek izmantoti 

vadības ierīces CC...FC aprakstītie iestatīšanas 

parametri.

Kaskādes režīms procesa ziņā atbilst CC...FC izpil-

dījuma vadības ierīču standarta režīmam (skatiet 

3. att.), turklāt slodzes maksimuma nodrošinājuma 

sūkņi tiek vadīti ar maksimālo apgriezienu skaitu. 

Vario režīmā (skatiet 5. att.) sūknis uzsāk darbību 

kā no slodzes atkarīgs pamatslodzes nodrošinā-

juma sūknis ar regulējamu apgriezienu skaitu. Ja 

šis sūknis ar maksimālo apgriezienu skaitu vairs 

nevar uzturēt jaudas pieprasījumu, nākamais sūk-

nis uzsāk darbību un veic apgriezienu skaita regu-

lēšanu. Iepriekšējais pamatslodzes nodrošinājuma 

sūknis ar maks. apgriezienu skaitu turpina darbu 

kā slodzes maksimuma nodrošinājuma sūknis (5b 

att.). Šis process ar pieaugošu slodzi tiek atkārtots, 

līdz ir sasniegts maksimālais sūkņu skaits (šeit: 

3 sūkņi – skatiet 5c att.)

Samazinoties pieprasījumam, vadošais sūknis tiek 

izslēgts, sasniedzot minimālo apgriezienu skaitu 

un vadību pārņem sūknis, kas iepriekš darbojās kā 

slodzes maksimuma nodrošinājuma sūknis.

Nulles daudzuma izslēgšana

Ja zemākajā frekvenču diapazonā ar nemainīgu 

spiedienu darbojas tikai viens sūknis, cikliski (ies-

tatāms) tiek veikta nulles daudzuma pārbaude ar 

iestatāmu uzdoto vērtību un iestatāmu laika 

intervālu(izvēlne 4.3.3.5). Gadījumā, kad, atjauno-

jot lielāko uzdoto vērtību, spiediens nepazeminās, 

ir konstatēts nulles daudzums un pamatslodzes 

nodrošinājuma sūknis izslēdzas pēc iestatāma aiz-

tures laika beigām (izvēlne 4.3.3.1). 

Darbojoties bez frekvences pārveidotāja, pamat-

slodzes nodrošinājuma sūknis tiek izslēgts, 

sasniedzot 2. izslēgšanas līmeni (skatiet augšā) 

un pēcdarbības laika noildzi.

Ja spiediens ir zemāks par pamatslodzes nodroši-

nājuma sūkņa ieslēgšanas līmeni, tas ieslēdzas 

atkārtoti.

Sūkņu maiņa

Lai panāktu pēc iespējas vienmērīgāku visu sūkņu 

noslogojumu un savstarpēji izlīdzinātu sūkņu dar-

bības laikus, pēc var izmantot dažādus mehānis-

mus. Atbilstošos iestatījumus var veikt izvēlnē 

4.3.4.2. 

Ja sūkņa nomaiņu iestata atkarībā no darba 

stundu skaita, sistēma pamatslodzes nodrošinā-

juma sūkni nosaka ar darba stundu skaitītāja un 

sūkņu diagnostikas (traucējumi, aktivizācija) palī-

dzību  (kalpošanas laika optimizācija). Šī nomaiņas 

mehānisma iestatāmais laiks norāda maksimālo 

atļauto darbības laika atšķirību.
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Cikliskā sūkņu nomaiņas sistēma pēc iestatītā 

laika noildzes veic pamatslodzes nodrošinājuma 

sūkņa nomaiņu. Darba stundas netiek ņemtas 

vērā. 

Atlasot impulsa nomaiņas veidu, pamatslodzes 

nodrošinājuma sūkņa nomaiņa (pēc visu sūkņu 

apstāšanās) tiek veikta katra pieprasījuma gadī-

jumā. Arī šai gadījumā darba stundas netiek ņem-

tas vērā.

Ar šo punktu sūkni var iestatīt par fiksētu pamat-

slodzes nodrošinājuma sūkni.

Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņu 

nomaiņu, nodrošinot kalpošanas laika optimizā-

ciju, veic neatkarīgi no pamatslodzes nodrošinā-

juma sūkņa nomaiņas veida. T. i. sūkņa 

pieprasījuma gadījumā kā pirmo vienmēr aktivizē 

sūkni ar vismazāko darbības laiku, bet pazemināta 

pieprasījuma gadījumā šo sūkni izslēdz pēdējo.

Rezerves sūknis

Izvēlnē 4.3.4.1. sūkni var iestatīt par rezerves 

sūkni. Šī darbības režīma aktivizācija nosaka brīdis, 

kurā viens sūknis netiks izmantots normālā darba 

režīmā. To ieslēdz tikai brīdī, ja traucējuma dēļ 

nedarbojas kāds cits sūknis. Rezerves sūknim tiek 

veikta dīkstāves pārbaude un tas tiek aktivizēts arī 

pārbaudes darbības laikā. Darbības laika optimizā-

cija nodrošina lai katram sūknim vienreiz būtu 

rezerves sūkņa statuss.

Sūkņu testa režīms

Lai novērstu ilgstošu dīkstāvi, ir paredzēta cikliska 

sūkņu darbināšana pārbaudes režīmā. Izvēlnē 

4.3.4.3 šim mērķim var iestatīt laika intervālu starp 

divām pārbaudes darbībām un šo darbību ilgumu.

Sūkņu testa režīms tiek deaktivizēts, ja tā iestatī-

jums ir 0 stundas.

Testa režīms tiek veikts tikai brīdī, kad iekārta ir 

miera stāvoklī (pēc nulles daudzuma izslēgšanas).

Ar izvēles pogu var atlasīt, vai testa režīms tiks 

veikts arī gadījumā, ja vadības ierīce darbojas 

režīmā «Ārējais izsl.».

CCe izpildījumam var iestatīt testa režīmā nepie-

ciešamo sūkņa apgriezienu skaitu. 

Vairāku sūkņu iekārtas pārslēgšanās traucējuma 

gadījumā

Vadības ierīces ar frekvences pārveidotāju - 

CC-FC izpildījums:

traucējuma gadījumā pamatslodzes nodrošinā-

juma sūknis tiek deaktivizēts un kopā ar frekven-

ces pārveidotāju tiek aktivizēts cits sūknis. 

Frekvences pārveidotāja traucējums pārslēdz 

vadības ierīci uz ekspluatācijas veidu «Automā-

tisks, bez frekvences pārveidotāja» ar atbilstošo 

regulēšanas darbību.

Vadības ierīces bez frekvences pārveidotāja - CC 

izpildījums:

traucējuma gadījumā pamatslodzes nodrošinā-

juma sūknis tiek deaktivizēts un viens no slodzes 

maksimuma nodrošinājuma sūkņiem turpina dar-

bību kā pamatslodzes nodrošinājuma sūknis. 

CCe izpildījuma vadības ierīces:

traucējuma gadījumā pamatslodzes nodrošinā-

juma sūknis tiek deaktivizēts un vadības funkcijas 

turpina veikt cits sūknis.

Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa traucē-

jums vienmēr izraisa tā deaktivāciju un nākamā 

slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa aktivi-

zāciju (nepieciešamības gadījumā tiek aktivizēts 

arī rezerves sūknis).

Nepietiekams ūdens daudzums

Pieplūdes spiediena devējs, pieplūdes rezervuāra 

pludiņslēdzis vai papildu līmeņa relejs regulēšanas 

sistēmai, izmantojot atvērēja kontaktu, var pārrai-

dīt ziņojumu par nepietiekamu ūdens daudzumu. 

Sūkņi tiek deaktivizēti pēc 3.1 izvēlnē iestatītā 

aiztures laika. Deaktivizācija nenotiek, ja ziņojuma 

ieeja tiek aizvērta aiztures laika intervālā.

Nepietiekama ūdens daudzuma izraisītas izslēg-

šanas gadījumā iekārtas atkārtota darbības uzsāk-

šana patstāvīgi notiek 10 sekundes pēc ziņojuma 

ieejas aizvēršanas (sūknēšanas režīmā - bez aiztu-

res).

Traucējuma ziņojums tiek apstiprināts patstāvīgi 

pēc atkārtotas darbības uzsākšanas, bet to var 

apskatīt ziņojumu vēsturē.

Maksimālā un minimālā spiediena kontrole

Izvēlnē 4.3.2.2 var iestatīt robežvērtības iekārtas 

drošai darbībai. 

Maksimālā spiediena pārsniegšana izraisa tūlītēju 

visu sūkņu izslēgšanos. Brīdī, kad spiediena fak-

tiskā vērtība atbilst aktivizācijas sliekšņa vērtībai, 

pēc 1 minūtes tiek atsākts normāls darba režīms. 

Ja 24 stundu konstatējot 3 pārspiediena izraisītas 

izslēgšanas, tiek aktivizēta SSM. 

SSM aktivizējas nekavējoties, ja spiediena vērtība 

ir zemāka par minimālo. Sūkņu izslēgšana neno-

tiek (caurules sūces kontrole). 

Lai nodrošinātu maksimālā un minimālā spiediena 

kontroli, iepriekš minētajā gadījumā var ievadīt 

histerēzi laika ilgumam līdz kļūdu apstrādes sistē-

mas nostrādei. Šādā gadījumā jānodrošina iespēja 

ignorēt īslaicīgas spiediena maksimumvērtības vai 

pazeminātas vērtības.

Ārējā izslēgšana

Vadības ierīci var deaktivizēt ārēji, izmantojot 

atvērēja kontaktu. Šai funkcijai ir prioritāte, tiek 

izslēgti visi sūkņi. 
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Darbība sensora kļūdas gadījumā

Vadības ierīces darbību sensora kļūdas (piem. vada 

pārrāvuma) gadījumā var iestatīt izvēlnē 4.3.2.3. 

Sistēma pēc izvēles tiek izslēgta, darbojas ar 

visiem sūkņiem un maksimālu apgriezienu skaitu 

vai darbojas ar vienu sūkni, kura apgriezienu skaitu 

var iestatīt izvēlnē 4.3.5.1 (tikai izpildījumam 

CC-FC un CCe).

Sūkņu darba režīms

veicot vadību ar SPS, izvēlnē 1.1 var atlasīt attie-

cīgā sūkņa darbības veidu (manuāli, izslēgts, auto-

mātiski). Lai nodrošinātu pareizu funkcionēšanu, 

avārijas darbības slēdzim (att. 1, a-e, poz. 8) jābūt 

ieslēgtam pozīcijā «Auto».

Iekārtām ar CCe izpildījumu ekspluatācijas veida 

apgriezienu skaitu «Manuāli» var iestatīt attiecī-

gajā izvēlnē.

Avārijas režīms

Ja pārstāj darboties vadība, sūkņu darbību ir 

iespējams aktivizēt atsevišķi, ar slēdzi «manuāli-

0-automātiski» (att. 1a-e; 8. poz.), tos pievieno-

jot strāvas padeves tīklam (vai ar katram sūknim 

individuāli iestatāmu apgriezienu skaitu, izmanto-

jot manuālo regulatoru  – tikai CCe izpildījumam). 

Šai funkcijai ir priekšrocība attiecībā pret vadības 

veiktu sūkņa pieslēgšanu.

Uzdotās vērtības pārslēgšana

Vadības sistēma var darboties ar trim dažādām 

uzdotajām vērtībām. To iestatīšana notiek izvēl-

nēs no 3.1 līdz 3.3.

1. uzdotā vērtība ir uzdotā pamatvērtība. Pārslēg-

šanās uz 2. vai 3. uzdoto vērtību notiek atbilstoši 

laikam (izvēlnes 3.2 un 3.3) vai aizverot ārējās 

digitālās ieejas (atbilstoši principshēmai). 3. uzdo-

tajai vērtībai ir prioritāte attiecībā pret 2. uzdoto 

vērtību (skatiet arī loģikas plānuPieslēgšana elek-

trotīklam «Uzdotās vērtības pārslēgšana»).

Attālināta uzdotās vērtības pāriestatīšana

Uzdotās vērtības pāriestatīšanu var veikt ar atbil-

stošām spailēm (atbilstoši pieslēguma plānam) 

izmantojot analogu strāvas signālu (papildu strā-

vas signāls). Šo ekspluatācijas veidu var aktivizēt 

izvēlnē 3.4. Šajā izvēlnē notiek signāla veida atla-

sīšana (0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V vai 2-10 V). 

Ieejas signāls vienmēr tiek attiecināts uz sensora 

mērījuma intervālu (piem. 16 bar sensors: 20 mA 

vai 10 V atbilst 16 bar).

Manuālās vadības režīms

Manuālās vadības režīmu var iestatīt ar atbilsto-

šām spailēm (atbilstoši pieslēguma plānam), 

izmantojot analogu strāvas signālu (papildu strā-

vas signāls). Šo ekspluatācijas veidu var aktivizēt 

izvēlnē 4.3.3.4. Šajā izvēlnē notiek signāla veida 

atlasīšana (0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V vai 2-10 V). 

Ieejas signālu (0/4 mA vai 0/2 V atbilst fmin; 

20 mA vai 10 V atbilst fmax) vienmēr attiecina 

uz atļauto frekvenču intervālu (izvēlne 4.3.5.1).

CC un CC...FC izpildījumos ir iespējams tikai viena 

sūkņa režīms. CCe izpildījumam izvēlnē 4.3.3.4 var 

iestatīt viena sūkņa vai vairāku sūkņu darbības 

režīmu.

Kopējā bojājuma signāla loģiskās ķēdes nomaiņa 

(SSM)

Izvēlnē 4.3.2.4 var iestatīt vēlamo SSM loģisko 

ķēdi. Šajā gadījumā iespējams atlasīt negatīvas 

vērtības loģiku (kļūdas gadījumā – krītoša līkne) 

vai pozitīvas vērtības loģiku (kļūdas gadījumā – 

kāpjoša līkne).

Kopējā bojājuma funkcija (SBM)

Izvēlnē 4.3.2.4 var iestatīt vēlamo SMB funkciju. 

Šeit var atlasīt «Stand-By» (vadības ierīce ir darba 

gatavībā) un «on» (darbojas vismaz viens sūknis).

Cauruļu uzpilde

Lai novērstu spiediena maksimumvērtības, kas 

rodas, uzpildot tukšas caurules, caurules, kurās ir 

neliels spiediens, var aktivizēt funkciju «Cauruļu 

uzpilde» (izvēlne 4.3.3.6). 

Šai gadījumā pēc atkārtotas sistēmas iedarbināša-

nas (tīkla sprieguma pievienošana; ārējā ieslēg-

šana, piedziņu ieslēgšana) spiediena kritumu 

kontrolē atbilstoši iepriekš iestatītajam līmenim. 

Ja faktiskais spiediens ir zemāks par šo vērtību 

(izpildījumam CC-FC un CCe ar samazinātu 

apgriezienu skaitu), tiek ieslēgts tikai vien sūknis. 

Iekārta darbojas šajā stāvoklī līdz spiediens atkal 

pārsniedz iepriekš iestatīto līmeni, vai ir sasniegts 

maksimālais cauruļu uzpildes darbības ilgums (ies-

tatāms). Pēc tam regulators turpina darbu auto-

mātiskā režīmā.
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6.2.2 Motora aizsardzība

Aizsardzība pret pārkaršanu

Motori ar WSK (Wicklungs-Schutz-Kontakt – 

tinuma aizsardzības kontakts) paziņo vadības ierī-

cei par tinuma pārkaršanu, atverot bimetāla kon-

taktu. WSK pieslēgšana notiek atbilstoši 

pieslēgšanas plānam.

Traucējumus motoros, kuri aizsardzībai pret pār-

karšanu ir aprīkoti ar no temperatūras atkarīgu 

pretestību (PTC), var uztvert ar papildaprīkojuma 

kontroles relejiem. 

Aizsardzība pret pārslodzes strāvu

Vadības ierīcēm ar jaudu līdz 4,0 kW (ieskaitot), 

aizsardzību nodrošina, izmantojot motora aizsar-

dzības slēdžus ar termiskiem un elektromagnētis-

kiem relejiem. Palaides strāva jāiestata tieši.

Vadības ierīcēm ar jaudu līdz 5,5 kW aizsardzību 

nodrošina ar termiskajiem pārslodzes relejiem. Šie 

releji ir uzstādīti motora relejos. Palaides strāva ir 

jāiestata un, atkarībā no izmantotās Y-∆ sūkņu 

palaides veida, tā ir 0,58 * Inom.

Visas motora aizsardzības ierīces nodrošina 

motora aizsardzību, darbojoties frekvences pār-

veidotāju vai, izmantojot strāvas tīkla padevi. 

Vadības ierīces konstatētie sūkņa traucējumi 

izraisa attiecīgā sūkņa deaktivizāciju un SSM akti-

vizāciju. Pēc traucējuma cēloņa novēršanas jāveic 

traucējuma apstiprinājums.

Motora aizsardzība darbojas arī manuālā režīmā, 

izraisot attiecīgā sūkņa deaktivizāciju.

CCe izpildījuma sūkņu motoru aizsardzību nodro-

šina frekvences pārveidotājā iebūvētie mehā-

nismi. Frekvences pārveidotāju kļūdas ziņojumu 

apstrāde vadības iekārtā notiek atbilstoši iepriek-

šējam aprakstam.

6.2.3 Vadības ierīces izmantošana

Vadības elementi

• Galvenais slēdzis Iesl./izsl. (aizslēdzams pozīcijā 

«Izsl.»)

• Skārienjutīgais displejs rāda sūkņu, vadības un 

frekvences pārveidotāja darbības stāvokļus. Tur-

klāt visus vadības ierīces parametrus var iestatīt, 

izmantojot displeju. Fona apgaismojums mainās 

atkarībā no darbības stāvokļa: ZAĻŠ – vadības 

ierīce darba kārtībā; SARKANS – traucējums; 

ORANŽS – traucējums nav novērsts, bet ir apstip-

rināts.

Vadības elementus skārienjutīgajā displejā attēlo 

atbilstoši situācijai un tos var atlasīt. Parametru 

ievades lauki ir iekļauti treknā rāmītī. Programm-

taustiņus attēlo 3D veidā.
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Papildus vienkārša teksta indikācijai tiek izmantoti 

šādi grafiskie simboli:

Parametru simboli

Simbols Funkcija/apraksts Pieejamība

Izslēgšanas laiks, piemēram, uzdotās vērtības pārslēgšanai Visi

Ieejas signāls Visi

Faktiskās vērtības ieslēgšanās punkts Visi

Ieslēgšanas laiks, piemēram, uzdotās vērtības pārslēgšanai Visi

Iestatīšanas laiks/laika intervāls, piem., sūkņa pārbaudes laikā Visi

Pēcdarbības laiks aizsardzībai nepietiekama ūdens daudzuma gadījumā Visi

Aiztures laiks Visi

Spiediena celšanas ilgums (nulles daudzuma pārbaude) Visi

Spiediena celšanas vērtība (nulles daudzuma pārbaude) Visi

Pulksteņa laiks, Visi

Frekvences intervāls uzdotās vērtības nulles daudzuma pārbaudei Visi

Uzdotā vērtība Visi

Faktiskā vērtība Visi



Latviski

12 WILO SE 11/2018

Darbības režīmi

Vadības elementi

Simbols Funkcija/apraksts Pieejamība

Vadības ierīces darbības režīms ir traucēts 
(FP traucējums, sūkņi darbojas kaskādes slēgumā)

CC-FC

Vadības ierīces darbības režīms ir traucēts 
(sensora kļūda, nav ievadīta faktiskā vērtība)

Visi

Vadības ierīce ir izslēgta ar «Ārējais izsl.» Visi

Vadības ierīce darbojas ārējā manuālas vadības režīmā Visi

CCe – kaskādes veida sūkņu darbības režīms CCe

CCe – Vario veida sūkņu darbības režīms CCe

Tiek veikta cauruļu uzpildes funkcija Visi

Simbols Funkcija/apraksts Pieejamība

Galvenās izvēlnes izsaukšana Visi

Pārvietoties atpakaļ uz sākuma ekrānu Visi

Pārlapot vienas izvēlnes līmenī Visi

Pāriet uz augstāka līmeņa izvēlni Visi

Parādītais stāvoklis - lietotājs ir pieteicies

Parādītais stāvoklis - lietotājs ir atteicies

Izslēgts Visi

Ieslēgts Visi

Automātiskais režīms Visi

Manuālā vadības līmeņa izsaukšana, piem., vienam sūknim Visi

Manuālais režīms, piem., viens sūknis Visi
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Simbols Funkcija/apraksts Pieejamība

Informācijas pieprasījums Visi

Parametru iestatījumu pieprasījums Visi

Darbība Visi

Gaidstāve Visi

Aktivizējot SSM, pazeminās signāla intensitāte Visi

Aktivizējot SSM, palielinās signāla intensitāte Visi

Signāla veids 0...20mA vai 0...10V Visi

Signāla veids 4...20mA vai 2...10V Visi

Maksimumslodzes izslēgšana ar vienādu spiediena līmeni visiem sūkņiem CC
CC-FC

Maksimumslodzes izslēgšana ar mainīgu spiediena līmeni katram sūknim CC
CC-FC

Pārlapot (iepriekšējā vērtība), piem., traucējumu ziņojumu vēsturi Visi

Ātra pārlapošana vai vērtības nomaiņa Visi

Pārlapot (nākamā vērtība), piem., traucējumu ziņojumu vēsturi Visi

Ātra pārlapošana vai vērtības nomaiņa Visi

Atsevišķa sūkņa režīms (manuālas vadības režīms) CCe

Vairāku sūkņu darbības režīms (manuālas vadības režīms) CCe

Valodas izvēle Visi
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Sūkņu simboli

Simbols Funkcija/apraksts Pieejamība

Sūknis ir atlasīts FP režīmam un nedarbojas. CC-FC

Sūknis ir atlasīts FP režīmam un darbojas. CC
CC-FC

Sūknis ir atlasīts manuālajam režīmam un nedarbojas. CC-FC

Sūknis ir atlasīts manuālajam režīmam un darbojas. Visi

Sūknis ir atlasīts pievienošanai strāvas tīklam un nedarbojas. CC
CC-FC

Sūknis ir atlasīts pievienošanai strāvas tīklam un darbojas. CC
CC-FC

CCe – Sūknis darbojas regulējamā režīmā un griežas ar minimālu apgriezienu skaitu. CCe

Sūknis darbojas neregulējamā režīmā ar maksimālo apgriezienu skaitu CCe

Sūknis ir darba gatavībā un nedarbojas. CCe

Ar simbola nomaiņu tiek apzīmēta sūkņa kļūda CCe

Sūknis ir rezerves sūknis. Visi

Šim sūknim patlaban tiek veikta sūkņa pārbaudes darbība. Visi

Nav aktivizēta rezerves sūkņa funkcija Visi

Rezerves sūknis tiek izmantots Visi
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Izvēlnes struktūra

Vadības sistēmas izvēlnes struktūra ir šāda:

* pieejams tikai, veicot apkopi

Atsevišķo izvēlnes punktu aprakstu skatiet 

2. tabulā

Galvenais ekrāns 0
(Sūkņa statuss, faktiskā vērtība, 
uzdotā vērtība)

1...6 1 sūknis
(ekspluatācijas veids, ekspluatācijas 
dati, informācija)

1.1. Sūkņa ekspluatācijas veids
(manuāli, izsl., automātiski)

1.2. Sūkņa ekspluatācijas dati
(tips, vārpstas jauda, nominālā 
strāva, spriegums, frekvence, 
Q un H0)

1.3. Sūkņa informācija
(darba stundas dienā/kopā, 
pārslēgšanas intervāli)

2. diagramma
(faktiskā regulēšanas vērtība, 
FP frekvence)

2.1. Palaides iestatījums
(Diagrammas atjaunošanas 
frekvence, s)

3. uzdotā vērtība
(1. līdz 3. uzdotā vērtība, 
ārējā uzdotā vērtība)

1. uzdotā vērtība 3.1
(1. uzdotā vērtība; tiltslēga laiks, 
nodrošinot aizsardzību darbībai bez 
ūdens)

2. uzdotā vērtība 3.2
(2. uzdotā vērtība; automātisks 
uzdotās vērtības pārslēgšanas 
intervāls)

3. uzdotā vērtība 3.3
(3. uzdotā vērtība; automātisks 
uzdotās vērtības pārslēgšanas 
intervāls)

Ārējā uzdotā vērtība 3.4

Galvenā izvēlne 4
(pieteikšanās/attiekšanās, bojā-
juma signāli, parametru iestatījumi, 
paroles ievade, iekārtas informācija)

Pieteikšanās/atteikšanās 4.1

Traucējumu ziņojumi 4.2
(2 lapas: jaunākie ziņojumi, saraksts, 
SMS iestatījumi)

Traucējumu ziņojumu saraksts 4.2.1

Parametru iestatīšanas izvēles 4.3
(2 lapas)

Sistēma 4.3.1
(automātiski ar/bez FP, 
piedziņas iesl./izsl.)

Ekspluatācijas parametri 4.3.2 Uzdotās vērtības 4.3.2.1
Pārnests uz 3. izvēlni

Robežvērtības 4.3.2.2

Sensors 4.3.2.3

SMB/SSM loģika 4.3.2.4
(gaidstāve/darbība/traucējums)
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Atsevišķo izvēlnes punktu aprakstu skatiet 

2. tabulā

Regulatora parametrs 4.3.3 Pamatslodzes nodrošinājuma sūknis 
4.3.3.1
(2 lapas: pārslēgšanas līmeņa/
laiku ievade)

Slodzes maksimuma nodrošinājuma 
sūknis 4.3.3.2
(pārslēgšanas līmeņa/laiku ievade)

PID regulators 4.3.3.3
(iestatījums)

Manuālas vadības režīms 4.3.3.4
(Signāla tipa On/Off iestatīšana)

Nulles daudzuma pārbaude 4.3.3.5
(2 lapas: iestatījums/statuss)

Cauruļu piepildīšanas funkcija 
4.3.3.6
(iestatījums)

Sūkņu parametri 4.3.4 Sūkņu skaits 4.3.4.1
(skaits, ar/bez rezerves sūkņa)

Sūkņa nomaiņa 4.3.4.2
(Nomaiņas režīms, laiki)

Sūkņu testa režīms 4.3.4.3
(Laiki pārbaude)

Sūkņa darbības režīms 4.3.4.4
(Kaskāde, Vario)

FP 4.3.5 FP parametri 4.3.5.1
(2 lapas: FP iestatījumi)

FP statuss 4.3.5.2
(2 lapas: stāvokļu ziņojumi)

Laiks 4.3.6
(datuma un laika iestatījums)

Displeja iestatījumi 4.3.7
(bojājuma izraisīts displeja signāls 
iesl./izsl.)

Dublējums/atjaunošana 4.3.7.1
(parametru kopu saglabāšana/
dublēšana)

Valoda 4.3.7.2
(Displeja valodas iestatīšana)

GT12 iestatījumi 4.3.7.3
(displeja kontrasta un gaišuma ies-
tatīšana)

Telemetrija 4.3.8.1
(5 lapas: SMS ziņu sūtītājs, prioritā-
tes, apstiprināšanas iespējas, staci-
jas nosaukums, kontakttālruņi)

Parole 4.4 Lietotāja parole 1.4.4.1
(1. lietotāja paroles nomaiņa)

Lietotāja parole 2.4.4.2
(2. lietotāja paroles nomaiņa)

Vadības ierīces informācija 4.5
(Iekārtas veids, dati, 
pieteikšanās/atteikšanās)

Vadības ierīces dati 4.5.1
(2 lapas: iekārtas numurs, ražošanas 
gads, pieslēguma plāna numurs, 
programmatūras versijas)

Pieteikšanās/atteikšanās 4.5.2
Pārnests uz 4.1. izvēlni
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2. tabula, izvēlnes apraksts       

Izvēlnes nr. Displejs Apraksts Iestatījumu parametri/
funkcijas

Rūpnīcas 
iestatījums

redzams pāriestata

1. lietotājs un citi: * 1. lietotājs un citi: *

Izsaukums 2. lietotājs un citi: ** 2. lietotājs un citi: **

ierosinātāj Serviss: *** Serviss: ***

0  Sākuma ekrāns Svītriņas blakus sūkņa simboliem 

apzīmē sūkņa faktisko apgriezienu 
skaitu (CCe, CC-FC). Lielais simbols 

vidusdaļā apzīmē faktisko sūkņa eks-

pluatācijas režīmu - kaskāde vai Vario 
(CCe)

nav -

1  1...6 sūknis * 1...6 sūkņa ekspluatācijas veida ( ), 
sūkņa parametru ( ) un ekspluatā-

cijas datu ( ) izsaukšana.

(sūkņu skaits ir atkarīgs no iekārtas)
Sūkņiem, kas darbojas ar frekvences 

pārveidotāju, papildus tiek rādīta arī 

sūkņa FAKTISKĀ strāva un FAKTISKĀ 
frekvence (tikai CC-FC).

nav -

1.1  

CC
CC-FC

Sūkņa ekspluatācijas veids * Sūkņa ekspluatācijas veida iestatī-

šana:

Manuālais režīms 

(pievienošana strāvas tīklam)
Izsl. (off) 

(aktivizāciju neveic ar vadību)

Automātiski (auto) 
(FP/pieslēgšana strāvas tīklam ar 

vadību)

Ekspluatācijas veids ** Manuālais 

režīms/
Izsl. (off)/

Automātiski 

(auto)

1.1 CCe Sūkņa ekspluatācijas veids * Sūkņa ekspluatācijas veida iestatī-

šana:

Manuālais režīms 

(nepārtraukts režīms)

Izsl. (off) 
(aktivizāciju neveic ar vadību)

Automātiski (auto) 

(ekspluatāciju nodrošina vadību)

Apgriezienu skaita iestatīšana manu-

ālās vadības režīmā

Ekspluatācijas veids

Apgriezienu skaits 

manuālās vadības 
režīmā

**

**

Manuālais 

režīms/

Izsl. (off)/
Automātiski 

(auto)

min/

50 % /
maks

1.2   Sūkņa ekspluatācijas dati * Sūkņu informācijas rādījums:
tips (Pump type), vārpstas jauda P2, 

nominālā strāva, nominālais sprie-

gums, nominālā frekvence (50/

60 Hz), maksimālā sūknēšanas 
plūsma un nulles sūknēšanas 

augstums.

NORĀDE:

Ekspluatācijas uzsākšanas laikā 

sūkņa informācijas ievadi veiciet tikai 
1. sūknim, dati no 1. sūkņa tiek auto-

mātiski pārnesti uz 2...6 sūkni.

Sūkņa tips

Vārpstas jauda P2 [kW]

Nominālā strāva IN [A]

Nominālais spriegums 
UN [V]

Nominālā frekvence fN 
[Hz]

Q maks [m³/h]

Nulles sūknēšanas 

augstums [m]

**

**

**

**

**

**

**

Atkarīgs no 
iekārtas

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   Sūkņa informācija * Kopējo darba stundu skaits (Opera-

ting hours total) (kopš ekspluatācijas 
uzsākšanas), dienas darba stundu 

skaits (Operating hours day) un 

kopējais pārslēgšanas darbību skaits 
(Switch cycles total) (ieslēgšanās 

reižu skaits kopš ekspluatācijas 

uzsākšanas).

nav

2  Diagramma * Mērījuma vērtību diagramma, kurā 

noteiktā laika intervālā tiek attēlots 

faktiskais spiediens un FP frekvence 
(CC-FC - Hz, CCe - %).

Simulācijas režīma un ierosmes iesta-
tījumu izsaukšana.

nav -

2.1 Ierosmes iestatījums * Mērījuma vērtību diagrammas laika 
intervāla iestatījums (ierosmes laiks)

Ierosmes laiks 
(Trigger time) [s]

* 0...180

3  Uzdoto vērtību izvēlne * 1. līdz 3. uzdotās vērtības (Set value) 

iestatījumu un ārējās uzdotās vērtī-
bas (External set value) pieprasījums

nav -

3.1 1. uzdotā vērtība 1. uzdotās vērtības  (Set value 1) 

(uzdotā pamatvērtība) un pēcdarbī-

bas laika iestatīšana aizsardzībai pret 
darbību bez ūdens

 :

pēcdarbības laiks aizsardzībai pret 

darbību bez ūdens

1. uzdotā vērtība [bar]

tTLS [s]

**

**

0,0…4,0

Sensors

0…180

3.2  2. uzdotā vērtība * 2. uzdotās vērtības  (Set value 1) un 

arī 2. uzdotās vērtības  (Set value 2) 

aktivizācijas laiku iestatīšana

2. uzdotā vērtība [bar]

Iesl. [st:min]

Izsl. [st:min]

**

**

**

0,0…4,0…

Sensors

00:00…23:59

00:00…23:59

3.3  3. uzdotā vērtība * 3. uzdotās vērtības  (Set value 1) un 

arī 3. uzdotās vērtības  (Set value 2) 

aktivizācijas laiku iestatīšana

3. uzdotā vērtība [bar]

Iesl. [st:min]

Izsl. [st:min]

**

**

**

0,0…4,0…

Sensors

00:00…23:59

00:00…23:59

Izvēlnes nr. Displejs Apraksts Iestatījumu parametri/
funkcijas

Rūpnīcas 
iestatījums

redzams pāriestata

1. lietotājs un citi: * 1. lietotājs un citi: *

Izsaukums 2. lietotājs un citi: ** 2. lietotājs un citi: **

ierosinātāj Serviss: *** Serviss: ***

Trigger

Setpoint
1

Setpoint
2

Setpoint
3
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3.4  Ārējā uzdotā vērtība * Ārējās uzdotās vērtības aktivizācija 

(External set value) un signāla veida 
izvēle (0 ... 20 mA vai 4 ... 20 mA),

Ārējās uzdotās vērtības (External set 

value) rādījums

NORĀDE:
ārējā uzdotā vērtība (External set 

value) tiek attiecināta uz atlasītā 

sensora darbības diapazonu.

Ārējā uzdotā vērtība 

iesl./izsl.

Signāla veids

**

**

iesl./izsl.

0..20mA/

4…20mA

4  Galvenā izvēlne * Bojājuma signālu (Error messages), 

parametru iestatījumu (Parametrer), 
paroles iestatījumu (Password), 

iekārtas informācijas un pieteikša-

nās/atteikšanās informācijas (Info) 
pieprasījums

nav

4.1    Pieteikšanās/atteikšanās * Pieteikšanās paroles ievade (User1, 

User2, Service), pieteikšanās statusa 

rādījums, iespēja atteikties, nospie-
žot pieteikšanās simbolu

 Atteikšanās (Logout)

Paroles ievade * 0000…FFFF

4.2

 

CCe

Bojājuma signāli * Aktīvā bojājuma signāla rādījums 

(vairāku ziņojumu gadījumā, tie cik-

liski mainās)

Traucējumu lokālā atiestate, bojā-

jumu signālu (Error messages) 
saraksta (List) un SMS iestatījumu 

(SMS) izsaukšana

Atiestatīšana

Saraksts

SMS

*

*

*

-

-

-

Sūkņa traucējumu atiestate * Šeit iespējams iestatīt, vai sūkņa 

traucējumu ziņojumi (pēc cēloņa 

novēršanas) tiek vai netiek automā-
tiski atiestatīti.

Aiztures laika iestatīšana līdz pirm-
reizējai bojājumu signālu ieejas kon-

trolei pēc sistēmas aktivizācijas.

ar/bez apstiprinājuma

Aiztures laiks [s]

**

***

ar/bez

0 … 20 …120

4.2.1  Bojājuma signālu saraksts * Bojājuma signālu vēstures rādījums 
(35 atmiņas vietas) ar datuma/laika 

norādi; 

Bojājuma signālu vēstures pārlapo-
šana ar 

 augšup

 lejup

Bojājuma signālu pār-
skatīšana

* -

Izvēlnes nr. Displejs Apraksts Iestatījumu parametri/
funkcijas

Rūpnīcas 
iestatījums

redzams pāriestata

1. lietotājs un citi: * 1. lietotājs un citi: *

Izsaukums 2. lietotājs un citi: ** 2. lietotājs un citi: **

ierosinātāj Serviss: *** Serviss: ***

External 
setpoint

List
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4.3

 

Parametru iestatīšanas izvēlne 

(1. lappuse no 2)

* Sistēmas (System), ekspluatācijas 

parametru (Operating parameters), 
regulatora parametru (Controller 

parameters) un sūkņa parametru 

(Pump parameters) izvēlnes izsauk-
šana

nav -

Parametru iestatīšanas izvēlne 

(2. lappuse no 2)

* FP (FC), laika (Time&Date), displeja 

(Display) iestatījumu un SMS iestatī-

jumu (Telemetry) izvēlņu izsaukšana 
(izņemot CC)

FP redzams tikai CC-FC un CCe

nav -

4.3.1

 

CC-FC

Sistēma * Piedziņu (Drives) pieslēgšana un 

izslēgšana

Frekvences pārveidotāja (FC) pie-
slēgšana un izslēgšana

 
  NORĀDE:

Galvenajā ekrānā parādās simbols, 

kas apzīmē ekspluatāciju ar FP trau-
cējumu

Sistēma

FP

**

**

iesl./izsl.

iesl. /izsl.

4.3.1
 

CCe

CC

Sistēma * Piedziņu (Drives) pieslēgšana un 
izslēgšana

Frekvences pārveidotāja (FC) pie-

slēgšana un izslēgšana

Sistēma ** iesl./izsl.

4.3.2

 

Ekspluatācijas parametri * Izvēlņu pieprasījums uzdoto vērtību 

(Set values), robežvērtību (Limit 

values), sensora (Sensor) un SBM/
SSM releju loģisko ķēžu ekspluatāci-

jas parametru (Logic SMB/SSM) iesta-

tīšanai 

nav -

4.3.2.1

 

Uzdotās vērtības * „Uzdoto vērtību» (Set value) izsauk-

šana aktivizē pārvietošanos uz izvēlni 

nr. 3

4.3.2.2

 

Robežvērtības * Regulēšanas lielumu atļauto robež-

vērtību ievade. Šīm robežvērtībām 

var iestatīt laika aizturi līdz trauksmes 
aktivizācijai.

P maks. [bar]

P min. [bar]

P histerēze [bar]

t histerēze [s]

**

**

**

**

0,0…10,0…

Sensors

0,0…sensors

0,0…10,0

0…5…60

Izvēlnes nr. Displejs Apraksts Iestatījumu parametri/
funkcijas

Rūpnīcas 
iestatījums

redzams pāriestata

1. lietotājs un citi: * 1. lietotājs un citi: *

Izsaukums 2. lietotājs un citi: ** 2. lietotājs un citi: **

ierosinātāj Serviss: *** Serviss: ***

Parameters

System

System

Operating 
parameters

Setpoints

Limit values
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4.3.2.3

 

Sensors * Sensora darbības diapazona izvēle[1; 

2,5; 4; 6; 8; 10; 16; 25 vai 40 bar] kā arī 
iekārtas darbība sensora kļūdas gadī-

jumā (visu sūkņu izslēgšana, visu 

sūkņu darbība ar maks.
apgriezienu skaitu vai viena sūkņa 

darbība ar iepriekš iestatītu apgrie-

zienu skaitu (tikai CC-FC un CCe)
(skatiet izvēlni 4.3.5.1, 2. lappusi)

Darbības diapazons 

[bar]

Darbība sensora kļūdas 

gadījumā:

**

**

16.0

Stop / 

Maksimāls / 
Mainīgs

4.3.2.4
 

SSM-/SBM releja darbības veids * Palaišanas signāla un bojājuma sig-
nāla releja darbības veida izvēle

 Darbība

 Gatavība

 (NC) krītoša līkne

 (NO) kāpjoša līkne

SBM 

SSM

**

**

Darbība/
gatavība

NC/NO

4.3.3
 

Regulatora parametri 
(1. lappuse no 2)

* Izvēlnes izsaukšana pamatslodzes 
darbības (Base load pump), maksi-

mumslodzes darbības (Peak load 

pump), PID regulatora (PID controller) 
un manuālās vadības (Regulator ope-

ration) režīma regulēšanas parametru 

iestatīšanai

nav -

Regulatora parametri 
(2. lappuse no 2)

* Izvēlnes izsaukšana nulles daudzuma 
pārbaudes (Zeroflow test), cauruļu 

uzpildes funkcijas (Tube filling func-

tion) un sūkšanas režīma (Suction 
mode) parametru iestatīšanai

Nulles daudzuma pārbaude redzama 
tikai CC-FC un CCe

Sūkšanas režīms. * IESL./IZSL.

4.3.3.1
 

CC-FC

Pamatslodzes nodrošinājuma 
sūknis

* Pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa 
(Base load pump) ieslēgšanas/izslēg-

šanas spiediena kā arī ieslēgšanas un 

izslēgšanas aiztures laika iestatīšana/
rādījums

(visu vērtību ievade % atbilstoši 
regulēšanas lieluma 1. uzdotajai vēr-

tībai)

Stop bez FP redzama tikai CC-FC un 
CCe

Palaide [%]

Stop [%]

Stop bez FP [%]

T izsl. [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

100…110…125

1…10…60

4.3.3.1
 

CCe

CC

Pamatslodzes nodrošinājuma 
sūknis

* Pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa 
(Base load pump) ieslēgšanas/izslēg-

šanas spiediena kā arī ieslēgšanas un 

izslēgšanas aiztures laika iestatīšana/
rādījums

(visu vērtību ievade % atbilstoši 
regulēšanas lieluma 1. uzdotajai vēr-

tībai)

Palaide [%]

Stop [%]

T izsl. [s]

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…10…60

Izvēlnes nr. Displejs Apraksts Iestatījumu parametri/
funkcijas

Rūpnīcas 
iestatījums

redzams pāriestata

1. lietotājs un citi: * 1. lietotājs un citi: *

Izsaukums 2. lietotājs un citi: ** 2. lietotājs un citi: **

ierosinātāj Serviss: *** Serviss: ***

Sensor

Logic 
SBM/SSM

Controller 
parameter

Base-load 
pump

Base-load 
pump
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4.3.3.2

 

CC

CC-FC

Slodzes maksimuma nodrošinā-

juma sūknis, vispārīgi

* Slodzes maksimuma nodrošinājuma 

sūkņa (Peak load pump) ieslēgšanas/
izslēgšanas spiediena kā arī ieslēgša-

nas un izslēgšanas aiztures laika ies-

tatīšana/rādījums (visu vērtību ievade 
% no 1. uzdotās vērtības)

Izvēles iespēja:
vienāds izslēgšanas spiediens visiem 

slodzes maksimuma nodrošinājuma 

sūkņiem
specifisks izslēgšanas spiediens kat-

ram slodzes maksimuma nodrošinā-

juma sūknim

Palaide [%]

Stop [%]

T iesl. [s]

T izsl. [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…3…60

1…3…60

4.3.3.2

CC

CC-FC

Slodzes maksimuma nodrošinā-

juma sūknis, specifiski

* Slodzes maksimuma nodrošinājuma 

sūkņu specifisko izslēgšanas spie-
dienu rādījums/iestatījums (ievade % 

no regulēšanas vērtības 1. uzdotās 

vērtības)

Stop 1 … 5 [%] ** atkarīgs no 

sistēmas

4.3.3.2

CCe

Slodzes maksimuma nodrošinā-

juma sūknis, vispārīgi

* Slodzes maksimuma nodrošinājuma 

sūkņa (Peak load pump) ieslēgšanas/

izslēgšanas spiediena kā arī ieslēgša-
nas un izslēgšanas aiztures laika ies-

tatīšana/rādījums (visu vērtību ievade 

% no uzdotās vērtības)

Palaide [%]

Stop [%]

T iesl. [s]

T izsl. [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

0,1…3…60

0,1…0,5…60

4.3.3.3
 

PID regulators * Proporcionālās vērtības, rimšanas 
perioda un iepriekšiestatīšanas laika 

iestatīšana

KP:

TI [s]

TD [s]

AutoPID

**

**

**

*

0,0…25,0…999,9

0,0…5,0…999,9

0,0…1,0…999,9

4.3.3.4

 

CCe
CC-FC

Manuālās vadības režīms * Sūkņu ekspluatācijas iestatījumi ar 

ārējo analogo vērtību. Var atlasīt ana-
logā signāla iestatījumu diapazonu 

un ekspluatāciju ar vienu vai visiem 

sūkņiem (tikai CCe)

Manuālās vadības 

režīms 

Signāla veids

Atsevišķa/vairāku 

sūkņu ekspluatācijas 

režīms

**

**

**

iesl./izsl.

0..20mA/

4…20mA

E/M

4.3.3.5

 

CCe

CC-FC

Nulles daudzuma pārbaude * Pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa 

izslēgšanai paredzētais nulles dau-
dzuma pārbaudes (Zeroflow test) 

parametrs

Aiztures laiks [min]

Vēlamā spiediena 

palielināšana [bar]

Joslas platums [bar]

Ilgums [s]

**

**

**

**

1…3

0,1…0,3…1,0

0,1…0,2…0,5

1…180

Izvēlnes nr. Displejs Apraksts Iestatījumu parametri/
funkcijas

Rūpnīcas 
iestatījums

redzams pāriestata

1. lietotājs un citi: * 1. lietotājs un citi: *

Izsaukums 2. lietotājs un citi: ** 2. lietotājs un citi: **

ierosinātāj Serviss: *** Serviss: ***

Peak-load 
pump

PID controller

Manual 
control 
mode

Zero-flow test



Latviski

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-Control CC-Booster 23

4.3.3.6

 

Cauruļu piepildīšanas funkcija * Cauruļu piepildīšanas funkcijas (Tube 

filling function) aktivizācija, lai veiktu 
kontrolētu cauruļu uzpildi, veicot 

iekārtas ekspluatācijas uzsākšanu un 

atkārtotu palaidi

Cauruļu piepildīšanas 

funkcija 

Ilgums [s]

Ieslēgšanas līmenis [%]

**

**

**

iesl./izsl.

0...10…60

0,0…50,0…99,9

4.3.4

 

Sūkņa parametri * Izvēlņu aktivizācija sūkņu skaita 

(Number of pumps), sūkņu nomaiņas 
(Pump change) parametru vai sūkņu 

pārbaudes gājiena (Pump test) un 

sūkņu ekspluatācijas režīma (Pump 
node) (tikai CCe) iestatīšanai

nav -

4.3.4.1
 

Sūkņu skaits * Sistēmas sūkņu skaita (1...6) norāde 
un iestatījums ekspluatācijai ar/bez 

rezerves sūkņa (Spare pump)

Sūkņu skaits

Rezerves sūknis

**

**

1...3…6

ar/bez

4.3.4.2

 

Sūkņu maiņa * Sūkņa nomaiņas veida un nomaiņas 

laika iestatījums (atbilstoši darba 
stundām (Oper. hours), ieslēgšanas 

impulsam (Impulse), cikliski (Exch. 

cycle)). Ir iespējams iestatīt fiksētu 
pamatslodzes nodrošinājuma sūkni. 

Šim mērķim jāievada attiecīgā sūkņa 

nr. 
Cikliskas sūkņu maiņas brīdī var akti-

vizēt nomaiņas intervāla sūkni.

Darba stundas [h]

Maiņas cikls [min]

Fiksētā iestatījuma 
sūkņa numurs

Nomaiņas intervāla 
slodzes maksimuma 

nodrošinājuma sūknis

**

**

**

**

1…24…99

1…360…1440

0…6

jā/nē

4.3.4.3

 

Sūkņu testa režīms   * Sūkņa testa režīma intervāla un 

ieslēgšanas ilguma iestatīšana sūkņa 

testa režīma laikā. Iestatījums, kas 
nosaka, vai testa režīmu (Test run) 

jāveic arī ar «Ārējais izsl.» (External 

off).

Sūkņa pārbaudes iespēja:

nospiežot taustiņu «TEST», tiek 
veikta sūkņa pārbaude iepriekš norā-

dītajā ieslēgšanas ilguma intervālā 

(šī funkcija darbojas tikai gadījumā, 
ja piedziņu iestatījums ir «izsl.» – 

izvēlne 4.3.1 ). 

Nospiežot taustiņu atkārtoti, tiek 
aktivizēts nākamais sūknis pēc kār-

tas.

CC-FC un CCe var iestatīt sūkņa 
apgriezienu skaitu (Kick RPM) testa 

režīmā.

Var norādīt intervālu, kādā jāveic 
sūkņu testa režīms.

Testa režīma intervāls 

[h]

Ieslēgšanas ilgums [s]

Ar «Ārējais izsl.»

Testa režīms

Testa apgriezienu 

skaits

Izsl. [st:min]

Iesl. [st:min]

**

**

**

*

**

**

**

0/6…99

1…10…30

jā/nē

-

0.0..50.0..100.0

00:00..23:59

00:00..23:59

Izvēlnes nr. Displejs Apraksts Iestatījumu parametri/
funkcijas

Rūpnīcas 
iestatījums

redzams pāriestata

1. lietotājs un citi: * 1. lietotājs un citi: *

Izsaukums 2. lietotājs un citi: ** 2. lietotājs un citi: **

ierosinātāj Serviss: *** Serviss: ***

Pipe fill 
function

Pump 
parameters

Number of 
pumps

Pump cycling

Pump test run
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4.3.4.4

 

CCe

Sūkņa ekspluatācijas režīms * Ekspluatācijas režīma iestatīšana: 

Kaskāde vai Vario

Režīms ** Kaskāde/Vario

4.3.5
 

CC-FC

Frekvences pārveidotājs * FP parametru (FC parameters) iesta-
tīšanai un FP statusa (FC status) rādī-

jumam nepieciešamo izvēlņu 

izsaukšana

nav -

4.3.5

 

CCe

Frekvences pārveidotājs * FP parametru (FC parameters) iesta-

tīšanai nepieciešamās izvēlnes 

izsaukšana

nav -

4.3.5.1

 

CC-FC

FP Parametri (1. lappuse no 2) * Maksimālās un minimālās izejas frek-

vences, kā arī frekvences pārveido-

tāja iedarbošanās laika un frekvences 
pārveidotāja veida iestatīšana (pie-

dziņām šai gadījumā jābūt izslēgtām)

fmax [Hz]

fmin [Hz]

tRamp+ [s]

tRamp-  [s]

FP tips

**
**

**
**

*

25…50…60

20…35…50

1…5…60

1…5…60

FC202 / 

VLT2800 / 

VLT6000

FP Parametri (2. lappuse no 2) * FP frekvenču iestatīšana, lai maksi-

mumslodzes pievienošanas (FC Peak 

filter +) vai izslēgšanas (FC Peak filter 
-) laikā novērstu straujas regulēšanas 

vērtību izmaiņas

FP frekvences iestatīšana, ar kādu 

regulējamam sūknim jādarbojas sen-

sora bojājuma (At sensor error) gadī-

jumā

fmaksimumfiltrs+ [Hz]

fmaksimumfiltrs-  [Hz]

fsensora bojājums [Hz]

**
**

**

20,5…50…60

20,5…35…60

20,5…40…60

Izvēlnes nr. Displejs Apraksts Iestatījumu parametri/
funkcijas

Rūpnīcas 
iestatījums

redzams pāriestata

1. lietotājs un citi: * 1. lietotājs un citi: *

Izsaukums 2. lietotājs un citi: ** 2. lietotājs un citi: **

ierosinātāj Serviss: *** Serviss: ***

Pump mode

FC

FC

FC 
parameters
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4.3.5.1

 

CCe

FP Parametri (1. lappuse no 2) * Maksimālās un minimālās izejas frek-

vences, kā arī frekvences pārveido-
tāja iedarbošanās laika un frekvences 

pārveidotāja veida iestatīšana (pie-

dziņām šai gadījumā jābūt izslēgtām)

Umax [V]

Umin [V]

tRamp+ [s]

tRamp-  [s]

**
**

**
**

0…2…4

8.0…10.0

0,0…60

0,0…60

FP Parametri (2. lappuse no 2) * Strāvas vērtību intervāla iestatīšana 

analogajās izejās uz e sūkņiem

FP frekvences iestatīšana, ar kādu 

regulējamam sūknim jādarbojas sen-
sora bojājuma (At sensor error) gadī-

jumā

fsensora bojājums [Hz] ** 0,0…80.0…100.0

4.3.5.2
 

CC-FC

FP statuss (1. lappuse no 2) * Kopnes savienojuma un frekvences 
pārveidotāja statusa ziņojumu rādī-

jums

nav -

FP statuss (2. lappuse no 2) * Frekvences pārveidotāja brīdinājuma 

ziņojumu rādījums.

(spriegums (Voltage warning), strāva 
(Current warning), temperatūra 

(Thermal warning))

nav -

4.3.6 Ppulksteņa laiks, * Faktiskā laika (laiks (Time), datums 
(Date)) kā arī nedēļas dienas 

(Weekday) iestatījums 

(1 = pirmdiena; 2 = otrdiena ... 
0... = svētdiena)

Laiks [hh:mm:ss]

Datums: [dd.mm.gg]

Nedēļas diena

*

*

*

00:00:00
…23:59:59

-

0 … 6

4.3.7 Displeja iestatījumi * Akustiskā signāla (Hooter active) 

ieslēgšana/izslēgšana (bojājuma sig-

nāli), displeja iestatīšanas apakšiz-
vēlnes (GT12 Settings) izsaukšana 

(gaišums un kontrasts ir sistēmekrāni 

un tādēļ netiek attēloti), recepšu 
dublēšanai/atjaunošanai (Backup/

Restore) un  valodas (Language) ies-

tatījumu veikšanai

Akustisks signāls ** aktīvs/neaktīvs

4.3.7.1 Dublējums/atjaunošana ** Recepšu saglabāšanas (Backup) 

iespēja vai recepšu (SPS parametru 
kopas) atpakaļielāde (Restore) dis-

pleja atmiņā/no displeja atmiņas.

Dublējums

Atjaunošana

**

*

-

-

Izvēlnes nr. Displejs Apraksts Iestatījumu parametri/
funkcijas

Rūpnīcas 
iestatījums

redzams pāriestata

1. lietotājs un citi: * 1. lietotājs un citi: *

Izsaukums 2. lietotājs un citi: ** 2. lietotājs un citi: **

ierosinātāj Serviss: *** Serviss: ***

FC 
parameters

FC status

Time and date

Display

Backup
Restore
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4.3.7.2 Valoda * Displeja tekstu aktīvās valodas iesta-

tīšana

Valoda * Latviski

4.3.7.3 Valodas parametri * Pēc sistēmas aktivizācijas attēlotā 

valodas izvēles rādījuma ilguma ies-
tatījums

Rādījuma ilgums [s] ** 0…10…30

4.3.8.1    SMS iestatījums (1. lappuse no 5) * SMS ziņu sūtītāja statusa rādījums, 

uztveres gatavība, SMS nosūtīšanas 
statuss, SMS uztvērējs, apstiprinā-

juma statuss

 :

 bojājumu signālu lokāla atiestatīšana

Atiestatīšana ** -

SMS iestatījums (2. lappuse no 5) * 4 iespējamo zvana numuru (SMS call 

No.) prioritātes (0...4) noteikšana

Apstiprinājuma nepieciešamības 

nosacījums

1 zvanīšanas numura 

prioritāte

2 zvanīšanas numura 

prioritāte

3 zvanīšanas numura 

prioritāte

4 zvanīšanas numura 

prioritāte

**

**

**

**

0…1…4

0…4

0…4

0…4

SMS iestatījums (3. lappuse no 5) * Sūtījuma atkārtojuma laika (Repetit. 
of sending) un maksimālā SMS skaita 

(Max. number of SMS) par notikumu, 

kā arī zvanīšanas numuru iestatījums

NORĀDE:

Šī lapa parādās tikai tad, ja 2. lapā ir 
iestatīts «Ar apstiprinājumu».

Sūtījuma atkārtošanas 
laiks [min]

Maks. SMS skaits

**

**

1…15…999

1…2…10

SMS iestatījums (4. lappuse no 5) * Telemetrijai kā arī SIM kartes PIN 

nepieciešamā stacijas nosaukuma 
ievade

Stacijas nosaukums 

[teksts, 16 zīmes]

PIN

**

**

„Wilo SMS ziņu 

sūtītājs»

0000…
…SIM-

PIN…9999

SMS iestatījums (5. lappuse no 5) * Viena no 4 iespējamo zvanīšanas 

numuru (dalībnieka nr. 1-4) kā arī 

mobilā sakaru tīkla operatora SMS 
centra numura ievade (dalībnieka 

nr. 5); 

Dalībnieku saraksta pārlapošana:

 augšup

 lejup

Zvanīšanas numurs 1-5

[skaitļi, 16 zīmes]

** Atkarīgs no 

iekārtas

Izvēlnes nr. Displejs Apraksts Iestatījumu parametri/
funkcijas

Rūpnīcas 
iestatījums

redzams pāriestata

1. lietotājs un citi: * 1. lietotājs un citi: *

Izsaukums 2. lietotājs un citi: ** 2. lietotājs un citi: **

ierosinātāj Serviss: *** Serviss: ***

Language

Telemetry
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Lietotāju līmeņi

Vadības ierīces lietošana un parametru uzstādī-

šanu aizsargā trīspakāpju drošības sistēma. Pēc 

atbilstošās paroles ievades (izvēlne 4.1 līdz 4.5.2) 

tiek atbloķēts sistēmas atbilstošas lietotāja līme-

nis (rādījumu nodrošina indikatori, kas atrodas 

blakus līmeņa apzīmējumam). Nospiežot pieteik-

šanās pogu, lietotājs iekļūst iekārtā.

User 1:

šajā līmenī (tipiski: lokālais lietotājs, piemēram, 

īpašnieks) ir aktivizēts gandrīz visu izvēlnes pun-

ktu rādījums. Parametru ievade ir ierobežota. 

Šī lietotāja līmeņa paroli (4 simboli; skaitļi) var 

ievadīt 4.4.1 izvēlnē (rūpnīcas iestatījums: 1111).

4.4 Paroles izvēlne * Apakšizvēlņu izsaukšana, lai ievadītu 

1. un 2. paroli (Password)

nav -

4.4.1 Lietotāja 1 parole ** USER 1 paredzētās paroles ievade Parole User1 * 0000…1111

…FFFF

4.4.2 Lietotāja 2 parole * USER 2 paredzētās paroles ievade Parole User2 * 0000…2222
…FFFF

4.5 Vadības ierīces informācija * Vadības ierīces apzīmējuma rādījums

Vadības ierīces un programmatūras 
versiju kā arī pieteikšanās/atteikša-

nās datu pieprasījums

nav -

4.5.1 Vadības iekārtas dati 

(1. lappuse no 2)

* ID numura (ID-No), pieslēguma plāna 

(Circ. diagr.) numura un vadības ierī-

ces ražošanas gada (Constr. year) 
ievade/rādījums

Vadības iekārtas darba stundu 

(Oper. hours) rādījums

ID nr. 

[teksts, 10 simboli]

Pieslēguma plāna nr. 

[teksts, 10 simboli]

Ražošanas gads 

[mēnesis/gads]

Darba stundas

***

***

***

***

Atkarīgs no 

iekārtas

Vadības iekārtas dati 

(2. lappuse no 2)

* SPS programmatūras versijas (PLC) 

un skārienjutīgā displeja (Display) 
programmas versijas rādījums

nav -

4.5.2 Pieteikšanās/atteikšanās * „Paroles» izsaukšana aktivizē pārvie-

tošanos uz izvēlni nr. 4.1

Izvēlnes nr. Displejs Apraksts Iestatījumu parametri/
funkcijas

Rūpnīcas 
iestatījums

redzams pāriestata

1. lietotājs un citi: * 1. lietotājs un citi: *

Izsaukums 2. lietotājs un citi: ** 2. lietotājs un citi: **

ierosinātāj Serviss: *** Serviss: ***

Password

Password
User 1

Password
User 2

Info
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User 2:

šajā līmenī (parasti: lietotājs) ir aktivizēts visu 

izvēlnes punktu rādījums, izņemot simulācijas 

režīmu. Parametru ievade ir praktiski neierobe-

žota. 

Šī lietotāja līmeņa paroli (4 simboli; skaitļi) var 

ievadīt 4.4.2 izvēlnē (rūpnīcas iestatījums: 2222).

Pieeja lietotāja līmenim «Serviss» atļauta tikai 

WILO klientu servisam.

Displeja valodas izvēle

Pēc regulēšanas ierīces ieslēgšanas var atlasīt 

nepieciešamo displeja valodu. Šis izvēles ekrāns ir 

redzams izvēlnē 4.3.7.3 iestatītajā laika intervālā.

Valodas iestatījumu katrā brīdī var mainīt izvēlnē 

4.3.7.2.

7 Montāža un pieslēgums elektrotīklam

Montāža un pieslēgšana elektrotīklam jāveic 

atbilstoši vietējiem noteikumiem, un to drīkst 

veikt tikai speciālisti! 

BRĪDINĀJUMS! Miesas bojājumu risks!

Jāievēro spēkā esošie negadījumu profilakses 

noteikumi.

Brīdinājums! Elektriskās strāvas trieciena draudi!

Jānovērš elektrotraumu gūšanas iespēja.

Jāievēro vietējos vai vispārīgajos noteikumos 

minētie (piemēram, IEC (Starptautiskās elektro-

tehniskās komisijas), VDE (Vācijas Elektrotehnis-

kās, elektroniskās un informācijas tehnikas 

apvienības) un vietējo energoapgādes uzņēmumu 

sniegtie norādījumi.

7.1 Montāža

• Pie sienas uzstādāma konstrukcija, WM (wall mou-

nted): spiediena paaugstināšanas iekārtu WM 

vadības ierīces ir piestiprinātas pie kompaktās 

iekārtas. Ja sienas iekārtu vēlams piestiprināt 

atsevišķi no kompaktās iekārtas, šo procesu veic 

ar četrām Ø 8 mm skrūvēm. Šādā gadījumā ar pie-

mērotiem pasākumiem jānodrošina  aizsardzības 

pakāpe.

• Stāvus novietojama ierīce, BM (base mounted): 

Stāvus novietojamu ierīci brīvi novieto uz līdzenas 

virsmas (ar pietiekamu celtspēju). Standarta 

modelim 100 mm augstumā ir pieejams kabeļa 

ievietošanai paredzēts montāžas cokols. Citus 

cokolus var piegādāt pēc pieprasījuma.

7.2 Pieslēgšana elektrotīklam

BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas trieciena draudi

Pieslēgšanu elektrotīklam drīkst veikt vietējā 

energoapgādes uzņēmumā sertificēts elektro-

montieris saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem 

noteikumiem [piemēram, Vācijas Elektrotehnis-

kās, elektroniskās un informācijas tehnikas apvie-

nības (VDE) noteikumiem].

Elektrotīkla pieslēgums

Brīdinājums! Elektriskās strāvas trieciena draudi!

Sprieguma ievades daļā dzīvībai bīstams sprie-

gums saglabājas arī tad, ja ir izslēgts galvenais slē-

dzis.

• Elektrotīkla pieslēgumam, strāvas veidam un 

spriegumam jāatbilst uz vadības ierīces datu plāk-

snītes norādītajiem parametriem.

• Ar elektrotīklu saistītās prasības:

PIEZĪME:

Saskaņā ar EN / IEC 61000-3-11 standartu (ska-

tiet turpmāko tabulu) vadības ierīce un sūknis 

ar ... kW jaudu (1. aile) ir paredzēti lietošanai strā-

vas apgādes tīklā ar sistēmas pretestību Zmax pie 

maks. mājas pieslēguma ... Omi (2. aile) ar maksi-

mālo pieslēgumu skaitu ... (3. aile).

Ja tīkla pretestība un pārslēgšanās reižu skaits 

stundā pārsniedz  tabulā norādītās vērtības, vadī-

bas ierīce un sūknis neatbilstošu tīkla parametru 

rezultātā var izraisīt īslaicīgu sprieguma pazemi-

nāšanos, kā arī traucējumus izraisošas sprieguma 

svārstības.

Tādēļ var būt nepieciešams veikt pasākumus, lai 

vadības ierīci un sūkni varētu darbināt atbilstoši 

noteikumiem, izveidojot šo pieslēgumu. Atbil-

stošu informāciju varat saņemt, vēršoties vietējā 

elektroapgādes uzņēmumā (EAU) un pie ražotāja.
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NORĀDE:

tabulā norādīto maksimālo ieslēgšanās reižu 

skaitu stundā atkarībā no jaudas nosaka sūkņa 

rotors un to nedrīkst pārsniegt (vadības parametru 

iestatījumus pielāgojiet atbilstoši nepieciešamī-

bai; skatiet, piem., Pēcdarbības laiki).

• Elektrotīkla drošinātājs jāuzstāda atbilstoši norā-

dēm pieslēguma plānā  

• Strāvas padeves kabeļa galu izvadiet cauri kabeļu 

skrūvsavienojumiem un kabeļu ieejām, kabeļus 

uzstādiet atbilstoši apzīmējumiem uz spaiļu pane-

ļiem.

• Četrdzīslu kabeli (L1,L2,L3, PE) nodrošina pasūtī-

tājs. Strāvu pieslēdziet pie galvenā slēdža 

(1a-e att., 1. poz.) vai lielākas jaudas iekārtām 

pie spaiļu paneļiem atbilstoši pieslēguma plānam, 

PE pie zemējuma kopnes.

Jauda [kW]

(1. aile)

Sistēmas pretestība [Ω]

(2. aile)

Ieslēgšanās reizes stundā

(3. aile)

3~400 V 2,2 0,257 12

divpolu 2,2 0,212 18

Tiešā palaide 2,2 0,186 24

2,2 0,167 30

3,0 0,204 6

3,0 0,148 12

3,0 0,122 18

3,0 0,107 24

4,0 0,130 6

4,0 0,094 12

4,0 0,077 18

5,5 0,115 6

5,5 0,083 12

5,5 0,069 18

7,5 0,059 6

7,5 0,042 12

9,0 – 11,0 0,037 6

9,0 – 11,0 0,027 12

15,0 0,024 6

15,0 0,017 12

3~400 V 5,5 0,252 18

divpolu 5,5 0,220 24

S-D palaide 5,5 0,198 30

7,5 0,217 6

7,5 0,157 12

7,5 0,130 18

7,5 0,113 24

9,0 – 11,0 0,136 6

9,0 – 11,0 0,098 12

9,0 – 11,0 0,081 18

9,0 – 11,0 0,071 24

15,0 0,087 6

15,0 0,063 12

15,0 0,052 18

15,0 0,045 24

18,5 0,059 6

18,5 0,043 12

18,5 0,035 18

22,0 0,046 6

22,0 0,033 12

22,0 0,027 18

30,0 0,027 6

30,0 0,020 12

30,0 0,016 18

37,0 0,018 6

37,0 0,013 12

45,0 0,014 6

45,0 0,010 12
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Sūkņu pieslēgšana tīklam

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!

Ievērojiet sūkņu uzstādīšanas un ekspluatācijas 

instrukcijas norādes!

Jaudas pieslēgums

Sūkņu pieslēgums spaiļu paneļiem jāveic atbilstoši 

pieslēguma plānam, bet PE – zemējuma kopnei. 

Izmantojiet ekranētus motora kabeļus.

Kabeļu pārsegu uzlikšana uz EMS kabeļu skrūvsa-

vienojumiem

(CC ... WM)

(1)  vai    

(2)   

(3)   

Kabeļu pārsegu uzlikšana uz pārsegu spailēm

(CC ... BM)

NORĀDE:

Griezuma garums (’3.’ solis)

jāpielāgo precīzi atbilstoši

izmantoto spaiļu garumam!

  

   

 

NORĀDE

Gadījumā, ja nepieciešami sūkņa pieslēguma 

kabeļi ar lielāku garumu par rūpnīcas piegādāto 

kabeļa garumu, ievērojiet lietotāja pamācībā 

minēto EMS norādi (tikai CC-FC izpildījumam).

Aizsardzības pret pārkaršanu/sūkņa traucējuma 

pieslēgšana

Sūkņu tinuma aizsardzības kontaktus (WSK) vai 

traucējuma paziņojuma kontaktus (izpildījums 

CCe) var pievienot pie spailēm atbilstoši pieslē-

guma plānam.

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!

Nepieslēdziet spailēm ārēju spriegumu!
(1)

(2)

(3)

(4)
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Sūkņa vadības signāla pieslēgums (tikai izpildī-

jums CCe)

Sūkņu (0-10V) analogos vadības signālus var pie-

vienot spailēm atbilstoši pieslēguma plānam. 

Izmantojiet ekranētus vadus.

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!

Nepieslēdziet spailēm ārēju spriegumu!

Devējs (sensori)

Pievienojiet sensoru atbilstoši uzstādīšanas un 

ekspluatācijas instrukcijai pie spailēm saskaņā ar 

principshēmu.

Izmantojiet ekranētu kabeli, ievietojiet ekrānu 

vadības kārbā no vienas puses.

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!

Nepieslēdziet spailēm ārēju spriegumu!

Analogā IEEJA, attālinātā uzdotās vērtības pāries-

tatīšana/attālinātā apgriezienu skaita pāriestatī-

šana

Attālinātu uzdotās vērtības vai ekspluatācijas 

veida «Manuāls vadības režīms» apgriezienu 

skaita pāriestatīšanu var veikt ar attiecīgajām spa-

ilēm atbilstoši pieslēguma plānam, izmantojot 

analogo signālu (0/4...20 mA vai 0/2 ... 10 V). 

Izmantojiet ekranētu kabeli, ievietojiet ekrānu 

vadības kārbā no vienas puses.

Uzdotās vērtības pārslēgšana

Uzdotās vērtības pārslēgšanu no 1. uzdotās vērtī-

bas uz 2. vai 3. uzdoto vērtību var izraisīt ar bezpo-

tenciāla kontaktu (aizvērējs).

x: Kontakts aizvērts; o: Kontakts atvērts

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!

Nepieslēdziet spailēm ārēju spriegumu!

Ārēja ieslēgšana/izslēgšana

Pēc tiltslēga noņemšanas (uzmontēts rūpnīcā), 

izmantojot bezpotenciāla kontaktu (atvērējs) ar 

attiecīgajām spailēm un atbilstoši pieslēguma plā-

nam ir iespējams pievienot attālinātu ieslēgšanas/

izslēgšanas ierīci.

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!

Nepieslēdziet spailēm ārēju spriegumu!

Aizsardzība nepietiekama ūdens daudzuma gadī-

jumā

Pēc tiltslēga noņemšanas (uzmontēts rūpnīcā), 

izmantojot bezpotenciāla kontaktu (atvērējs) ar 

attiecīgajām spailēm ir iespējams pievienot ierīci 

aizsardzībai pret nepietiekamu ūdens daudzumu.

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!

Nepieslēdziet spailēm ārēju spriegumu!

Vispārīgs darbības ziņojums/vispārīgs bojājuma 

signāls (SBM/SSM)

Izmantojot attiecīgās spailes, atbilstoši pieslē-

guma plānam ir pieejami ārējiem ziņojumiem 

paredzēti bezpotenciāla kontakti (pārslēdzēji).

Bezpotenciāla kontakti, maks. kontakta noslodze 

250 V ~ /2 A

APDRAUDĒJUMS! Dzīvības apdraudējums, gūstot 

strāvas triecienu!

Dzīvībai bīstams spriegums pie šīm spailēm sagla-

bājas arī tad, ja ir izslēgts galvenais slēdzis.

Spiediena faktiskās vērtības rādījums

izmantojot attiecīgās spailes, atbilstoši pieslē-

guma plānam ir pieejams ārējai faktiskās vadības 

vērtības mērījuma/rādījumu ierīcei paredzēts 0 līdz 

10 V signāls. Šeit 0 līdz 10 V atbilst spiediena sen-

sora signālam, bet 0 – spiediena sensora beigu 

vērtībai, piem.,

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!

Nepieslēdziet spailēm ārēju spriegumu!

Loģiskās ķēdes plāns

Kontakts Funkcija

2. uzdotā 
vērtība

3. uzdotā 
vērtība

o o 1. uzdotā vērtība 
aktīva 

x o 2. uzdotā vērtība 
aktīva

o x 3. uzdotā vērtība 
aktīva

x x 3. uzdotā vērtība 
aktīva

Ārēja ieslēgšana/izslēgšana

Kontakts aizvērts: Automātika IESL.

Kontakts atvērts: Automātika IZSL., 
Ziņojums - simbols displejā

Kontakta noslodze: 24 V DC / 10 mA

Aizsardzība nepietiekama ūdens daudzuma gadījumā

Kontakts aizvērts: ūdens daudzums pietie-
kams

Kontakts atvērts: Nepietiekams ūdens dau-
dzums

Kontakta noslodze: 24 V DC / 10 mA

Sensors Rādījuma spiediena 

intervāls

Spriegums/

spiediens

16 bar 0 ... 16 bar 1 V = 1,6 bar
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Faktiskais frekvences rādījums

Vadības ierīcēm ar frekvences pārveidotāju (izpil-

dījumi CC-FC un CCe) attiecīgajās spailēs 

atbilstoši principshēmai tiek padots pamata slo-

dzes nodrošinājuma sūkņa  0 līdz 10 V signāls, kas 

nepieciešams faktiskās frekvences ārējās mērī-

juma/rādījuma ierīcei. 

Šādā gadījumā 0 līdz 10 V atbilst 0 līdz fmax frek-

vences intervālam.

UZMANĪBU! Izstrādājuma bojājumu risks!

Nepieslēdziet spailēm ārēju spriegumu!

NORĀDE

Papildu elektrisko ieeju/izeju montāžas norādes 

skatiet šo moduļu uzstādīšanas un ekspluatācijas 

instrukcijās.

8 Ekspluatācijas uzsākšana
BRĪDINĀJUMS! Draudi dzīvībai! 

Izmantošanas uzsākšanu drīkst veikt tikai kvalifi-

cēti speciālisti! 

Veicot nepareizu izmantošanas uzsākšanu, iespē-

jami 

draudi dzīvībai. Ekspluatācijas uzsākšanu uzticiet 

tikai kvalificētiem speciālistiem.

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Strādājot pie atvērtas vadības ierīces, pastāv strā-

vas trieciena gūšanas risks, ja tiek aizskartas 

strāvu vadošās daļas. 

Darbus drīkst veikt tikai speciālisti!

Iekārtas ekspluatācijas uzsākšanu iesakām uzticēt 

«WILO» klientu apkalpošanas dienestam.

Pirms iekārtas pirmās ieslēgšanas jāpārbauda, vai ir 

pareizi pieslēgti visi iekārtas vadi, jo īpaši zemē-

juma vads.

Pirms ekspluatācijas uzsākšanas ir jāpievelk visas 

pieslēguma spailes!

NORĀDE:

Papildus šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas ins-

trukcijā aprakstītajām darbībām jāveic arī kopējās 

iekārtas (DEA) uzstādīšanas un ekspluatācijas ins-

trukcijā minētie izmantošanas uzsākšanas pasā-

kumi.

8.1 Rūpnīcas iestatījums

Regulēšanas sistēma ir iepriekš iestatīta rūpnīcā.

Rūpnīcas iestatījumus var atjaunot «WILO» 

klientu dienests.

8.2 Motora griešanās virziena pārbaude

Īslaicīgi ieslēdzot katru sūkni darba režīmā 

»Manuālais darba režīms« (izvēlne 1.1), pārbau-

diet, vai strāvas tīklam pievienotā sūkņa griešanās 

virziens atbilst uz sūkņa korpusa redzamās bulti-

ņas virzienam. Slapjā rotora sūkņu nepareizo vai 

pareizo griešanās virzienu rāda termināļa kārbas 

kontroles gaismas diode (skatiet sūkņa uzstādīša-

nas un ekspluatācijas instrukciju).

Gadījumā, ja nepareizi griežas visi strāvas tīklam 

pievienotie sūkņi, apmainiet vietām jebkuras 

2 galvenā strāvas padeves kabeļa dzīslas.

Vadības ierīces bez frekvences pārveidotāja 

(CC izpildījums):

• Gadījumā, ja nepareizi griežas tikai viens strāvas 

tīklam pievienotais sūknis, motoriem  P2 ≤ 4 kW 

(tiešā palaide) apmainiet vietām jebkuras 2 fāzes 

motora spaiļu kārbā.

• Gadījumā, ja nepareizi griežas tikai viens strāvas 

tīklam pievienotais sūknis, motoriem P2 ≥ 5,5 kW 

(zvaigznes-trīsstūra palaide) apmainiet vietām 4 

fāzes motora spaiļu kārbā.. Turklāt jāsamaina vie-

tām arī divas tinuma sākuma un tinuma beigu 

fāzes (piem., V1 pret V2 un W1 pret W2).

Vadības ierīces ar frekvences pārveidotāju (CC-FC 

izpildījums):

• Strāvas tīklam pievienotu sūkņu darbības režīms: 

izvēlnē 1.1 iestatiet katra sūkņa režīmu uz »Manu-

ālais režīms«. Pēc tam rīkojieties kā ar vadības ierī-

cēm bez frekvences pārveidotāja.

• Frekvences pārveidotāja darbības režīms: eks-

pluatācijas veidam «Automātiski ar FP», katra 

atsevišķā sūkņa ekspluatācijas veidu izvēlnē 

1.1 iestatiet uz »Automātiski«. Pēc tam, uz īsu 

brīdi ieslēdzot atsevišķos sūkņus, pārbaudiet to 

griešanās virzienu frekvences pārveidotāja darbī-

bas režīmā. Gadījumā, ja nepareizi griežas visi 

sūkņi, apmainiet vietām jebkuras 2 frekvences 

pārveidotāja izejas fāzes.

8.3 Motora aizsardzības iestatīšana

• WSK/PTC: aizsardzībai pret paaugstinātu tempe-

ratūru iestatījums nav nepieciešams.

• Pārslodzes strāva: skatiet 6.2.2. sadaļu

8.4 Signāldevējs un papildu moduļi

Ievērojiet signāldevēja un papildu moduļu uzstā-

dīšanas un ekspluatācijas instrukcijas pamācības.
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9 Apkope
Apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai kva-

lificēti speciālisti!

APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!

Veicot darbus ar elektroierīcēm, ir iespējams dzī-

vībai bīstama strāvas trieciena gūšanas risks.

• Veicot jebkādus tehniskās apkopes un labošanas 

darbus, jāatvieno vadības ierīces sprieguma 

padeve un tas ir jānodrošina pret neatļautu atkār-

totu ieslēgšanu.

• Bojājumus pieslēguma kabelī drīkst novērst vienīgi 

kvalificēts elektriķis.

• Sadales skapim jābūt tīram.

• Gadījumā, ja sadales skapis un ventilators ir netīrs, 

tos nepieciešams iztīrīt. Ventilatoru filtru elementi 

jāpārbauda, jāiztīra un nepieciešamības gadījumā 

jānomaina.

• Motoriem, sākot ar 5,5 kW jaudu, regulāri jāpār-

bauda releju kontaktu apdegums un spēcīgāka 

apdeguma gadījumā jānomaina kontakti.

• Sistēma kontrolē un ziņo par reālā laika pulksteņa 

bufera baterijas uzlādes stāvokli. Šo bateriju ietei-

cams nomainīt ik pēc 12 mēnešiem. Lai to 

paveiktu, CPU modulī ievietoto bateriju jānomaina 

atbilstoši turpmākajām norādēm.

10 Traucējumi, cēloņi un to novēršana
Traucējumu novēršanu uzticiet tikai kvalificētiem 

speciālistiem! Ievērojiet 2. nodaļā norādītos drošī-

bas noteikumus.

10.1 Traucējumu rādījumi un apstiprināšana

Traucējuma gadījumā mainās skārienjutīgā dis-

pleja fona apgaismojums, tiek aktivizēts kopējais 

bojājuma signāls un traucējums parādās izvēlnē 

4.2 ar kļūdas koda numuru un kļūdas tekstu. 

Sistēmās ar tālvadības diagnostiku noteiktajam

(/-iem) saņēmējam(/-iem) tiek nosūtīts ziņojums.

Traucējuma apstiprinājumu var veikt izvēlnē 4.2, 

nospiežot taustiņu »RESET« vai izmantojot tālva-

dības diagnostiku.

Skārienjutīgā displeja fona apgaismojums nomai-

nās uz ZAĻU, ja traucējuma cēlonis ir novērsts 

pirms apstiprināšanas. Fona apgaismojums 

nomainās uz ORANŽU, ja traucējums vēl nav 

novērsts.

Sūknis ar traucējumu tiek atzīmēts galvenajā 

ekrānā ar mirgojošu sūkņa simbolu.

10.2 Traucējumu ziņojumu vēsture

Vadības ierīcē ir ierīkota traucējumu ziņojumu 

vēsture, kura darbojas pēc FIFO principa (First IN 

First OUT). Katrs traucējums tiek saglabāts ar 

laika norādi (datums/laiks). Vēsture ir paredzēta 

35 traucējumiem.

Traucējumu sarakstu (izvēlne 4.2.1) var izsaukt 

ar izvēlni 4.2.
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Saraksta ziņojumus var izsaukt ar taustiņiem »+« 

un »-«. Turpmākajā tabulā apkopots visu traucē-

juma ziņojumu saraksts

Ja traucējumu novērst neizdodas, lūdzam jūs vēr-

sties tuvākajā Wilo klientu servisā vai 

pārstāvniecībā.

Kods Kļūdas teksts Cēloņi Novēršana

E040 Sensora trau-
cējums

Spiediena sensors bojāts Nomainiet sensoru

Nav elektriskā savienojuma ar sensoru Izveidojiet elektrisko savienojumu

E060 Maks. izejas 
spiediens

Sistēmas izejas spiediens ir (piem., vadības 
traucējuma rezultātā) pārsniedzis izvēlnē 
4.3.2.2 iestatīto vērtību

Pārbaudiet vadības funkciju

Pārbaudiet montāžu

E061 Min. izejas 
spiediens

Sistēmas izejas spiediens ir (piem., vadības 
traucējuma rezultātā) kļuvis mazāks par 
izvēlnē 4.3.2.2 iestatīto vērtību

Pārbaudiet, vai iestatīšanas vērtība 
atbilst uzstādīšanas vietas prasībām

Pārbaudiet, nepieciešamības gadījumā 
nomainiet cauruļvadus

E062 Nepietiekams 
ūdens dau-
dzums

Nostrādājusi aizsardzība pret nepietiekamu 
ūdens daudzumu 

Pārbaudiet pieplūdi/rezervuāru, sūkņi 
patstāvīgi turpina darbu

E080.1 – 
E080.6

Sūknis 1 līdz 6, 
trauksme

Tinuma pārkaršana (WSK/PTC) Iztīriet dzesēšanas lameles, motori ir 
paredzēti +40 °C apkārtējās vides tem-
peratūrai (skatiet arī sūkņa montāžas un 
lietošanas pamācību)

Nostrādājusi motora aizsardzība (pārsprie-
gums vai īsslēgums strāvas padeves kabelī)

Pārbaudiet sūkni un strāvas padeves 
kabeli (atbilstoši sūkņa montāžas un lie-
tošanas pamācībai)

Ir aktivizēts sūkņa frekvences pārveidotāja 
kopējā bojājuma signāls (tikai CCe izpildīju-
mam)

Pārbaudiet sūkni un strāvas padeves 
kabeli (atbilstoši sūkņa montāžas un lie-
tošanas pamācībai)

E082 FU Error Frekvences pārveidotājs ziņo par kļūdu Nolasiet izvēlnē 4.3.5.2 vai frekvences 
pārveidotājā redzamo kļūdu un rīkojie-
ties atbilstoši norādēm FP ekspluatācijas 
instrukcijā

Traucēts elektriskais savienojums Pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā 
atjaunojiet savienojumu ar frekvences 
pārveidotāju.

Nostrādājusi frekvences pārveidotāja 
motora aizsardzība (piem., FP tīkla strāvas 
padeves kabelis, pievienotā sūkņa pārslo-
dze)

Pārbaudiet strāvas padeves kabeli un 
nepieciešamības gadījumā veiciet labo-
jumus, pārbaudiet sūkni (atbilstoši sūkņa 
montāžas un lietošanas pamācībai)

E100 Baterijas kļūda Baterijas uzlādes līmenis ir pazeminājies līdz 
minimumam; netiek nodrošināta turpmākā 
reālā laika pulksteņa buferizācija

Nomainiet bateriju (skatiet 9. nodaļu)
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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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/For integration in a pumping set /Pour integration dans un système de pompage
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(BG) -  (CS) - eština
   EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

     ,   
 .

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

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

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

          
  .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F_GQ_013-23

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

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

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

WILO SE ,       
        

   :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WILO SE          
            

    :

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

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

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

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

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

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

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

(RU) -  
    

   ,   
 .

F_GQ_013-23

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

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

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

WILO SE ,  ,       
,       

 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     2014/35/  ;  
    2014/30/

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Russia
WILO Rus ooo
123592 Moscow
T +7 496 514 6110
wilo@wilo.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wilo – International (Subsidiaries)

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com Oktober 2018



Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße	100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com


