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Návod na montáž a obsluhu1 Všeobecne

O tomto dokumente

Originál návodu na obsluhu je v nemčine. Všetky 

ďalšie jazykové verzie tohto návodu sú prekladom 

originálu návodu na obsluhu.

Návod na montáž a obsluhu je súčasťou výrobku. 

Musí byť vždy k dispozícii v blízkosti výrobku. 

Presné dodržanie tohto pokynu je predpokladom 

pre správne používanie a obsluhu výrobku.

Návod na montáž a obsluhu zodpovedá vyhoto-

veniu výrobku a stavu bezpečnostno-technických 

noriem položeným za základ v čase tlače.

Vyhlásenie o zhode ES:

Kópia vyhlásenia o zhode ES je súčasťou tohto 

návodu na obsluhu.

Pri technickej zmene tu uvedených konštrukčných 

typov, ktorá nami nebola odsúhlasená, alebo pri 

nedodržaní vyhlásení uvedených v návode na 

obsluhu, ktoré sa týkajú bezpečnosti výrobku/

personálu stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

2 Bezpečnosť
Tento návod na obsluhu obsahuje základné 

pokyny, ktoré treba dodržiavať pri inštalácii, pre-

vádzke a údržbe. Preto je nevyhnutné, aby si tento 

návod na obsluhu pred montážou a uvedením do 

prevádzky mechanik, ako aj príslušný odborný 

personál/prevádzkovateľ, bezpodmienečne prečí-

tal.

Okrem všeobecných bezpečnostných pokynov, 

uvedených v tomto hlavnom bode „Bezpečnosť“, 

je nevyhnutné dodržiavať aj špeciálne bezpeč-

nostné pokyny uvedené v nasledujúcich hlavných 

bodoch s varovnými symbolmi.

2.1 Označovanie upozornení v návode na obsluhu

Symboly:

Všeobecný výstražný symbol

Nebezpečenstvo elektrického napätia

UPOZORNENIE

Signálne slová:

NEBEZPEČENSTVO!

Akútne nebezpečná situácia.

Nerešpektovanie má za následok smrť alebo ťažké 

zranenia.

VAROVANIE!

Používateľ môže utrpieť (ťažké) poranenia. „Varo-

vanie“ znamená, že pri nedodržaní príslušného 

upozornenia môže pravdepodobne dôjsť 

k (ťažkému) ublíženiu na zdraví.

OPATRNE!

Existuje nebezpečenstvo poškodenia produktu/

zariadenia. „Opatrne“ sa vzťahuje na možné škody 

na produkte v dôsledku nerešpektovania upozor-

nenia.

INFORMÁCIA:

Užitočná informácia pre manipuláciu 

s produktom. Upozorňuje tiež na možné prob-

lémy.

Upozornenia priamo umiestnené na výrobku, ako 

napr.

• šípka so smerom otáčania,

• označenie pre prípojky,

• typový štítok,

• varovná nálepka,

sa musia bezpodmienečne dodržiavať a udržiavať 

v úplne čitateľnom stave.

2.2 Kvalifikácia personálu

Personál pre montáž, obsluhu a údržbu musí preu-

kázať príslušnú kvalifikáciu pre tieto práce. Oblasť 

zodpovednosti, kompetencie a kontrolu perso-

nálu musí zabezpečiť prevádzkovateľ. Ak personál 

nedisponuje potrebnými vedomosťami, musí sa 

vykonať jeho vyškolenie a poučenie. V prípade 

potreby môže prevádzkovateľ požiadať o vyškole-

nie personálu výrobcu produktu.

2.3 Riziká pri nedodržaní bezpečnostných pokynov

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov môže 

mať za následok ohrozenie osôb, životného pros-

tredia a produktu/zariadenia. Nerešpektovaním 

bezpečnostných pokynov sa strácajú akékoľvek 

nároky na náhradu škody.

Ich nerešpektovanie môže so sebou v jednotlivom 

prípade prinášať napríklad nasledovné ohrozenia:

• ohrozenie osôb účinkami elektrického prúdu, 

mechanickými a bakteriologickými vplyvmi,

• ohrozenie životného prostredia presakovaním 

nebezpečných látok,

• vecné škody,

• zlyhanie dôležitých funkcií produktu/zariadenia,

• zlyhanie predpísaných postupov údržby a opravy.

2.4 Bezpečná práca

Je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné pokyny 

uvedené v tomto návode na obsluhu, existujúce 

národné predpisy týkajúce sa prevencie úrazov, 

ako aj prípadné interné pracovné, prevádzkové 

a bezpečnostné predpisy prevádzkovateľa.
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2.5 Bezpečnostné pokyny pre prevádzkovateľa

Tento prístroj nie je určený na používanie osobami 

(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslo-

vými a duševnými schopnosťami, s nedostatkom 

skúseností a/alebo s nedostatkom vedomostí. 

Výnimkou sú prípady, kedy na takéto osoby 

dohliadajú osoby zodpovedné za bezpečnosť 

alebo im tieto osoby poskytnú inštrukcie o použí-

vaní prístroja. 

Je nutné dohliadať na deti, aby sa s prístrojom 

nehrali.

Ak horúce alebo studené komponenty produktu/

zariadenia predstavujú nebezpečenstvo, musia 

byť na mieste inštalácie zabezpečené proti 

dotyku.

Ochrana pred dotykom pre pohybujúce sa kompo-

nenty (napr. spojka) sa pri produkte, ktorý je 

v prevádzke, nesmie odstrániť. 

Priesaky (napr. tesnenie hriadeľa) nebezpečných 

čerpaných médií (napr. výbušné, jedovaté, horúce) 

musia byť odvádzané tak, aby pre osoby a životné 

prostredie nevznikalo žiadne nebezpečenstvo. Je 

nutné dodržiavať národné zákonné ustanovenia. 

• Ľahko zápalné materiály sa musia v zásade udržia-

vať mimo produktu.

Je nevyhnutné vylúčiť ohrozenia vplyvom elek-

trickej energie. Nariadenia miestnych alebo vše-

obecných predpisov [napr. IEC, VDE atď.] 

a nariadenia miestnych dodávateľských energe-

tických podnikov sa musia rešpektovať.

2.6 Bezpečnostné pokyny pre montážne a údržbové 

práce

Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby všetky 

montážne a údržbové práce vykonával oprávnený 

a kvalifikovaný odborný personál, ktorý dôklad-

ným štúdiom návodu na obsluhu získal dosta-

točné informácie.

Práce na produkte/zariadení sa môžu vykonávať 

len vtedy, keď je odstavené. Postup pre odstave-

nie produktu/zariadenia z prevádzky, ktorý je 

popísaný v návode na montáž a obsluhu, je nutné 

bezpodmienečne dodržať.

Bezprostredne po ukončení prác musia byť všetky 

bezpečnostné a ochranné zariadenia opäť 

namontované, resp. uvedené do funkcie.

2.7 Svojvoľná prestavba a výroba náhradných dielov

Svojvoľná prestavba a výroba náhradných dielov 

ohrozujú bezpečnosť výrobku/personálu a spôso-

bujú stratu platnosti uvedených vyhlásení 

výrobcu, ktoré sa týkajú bezpečnosti. 

Zmeny na produkte sú prípustné len po dohode 

s výrobcom. Originálne náhradné diely 

a výrobcom schválené príslušenstvo prispievajú k 

bezpečnosti. Použitím iných dielov zaniká zodpo-

vednosť za škody, ktoré na základe toho vzniknú. 

2.8 Neprípustné spôsoby prevádzkovania

Bezpečnosť prevádzky dodaného produktu je 

zaručená len pri používaní podľa predpisov, zod-

povedajúc odseku 4 návodu na obsluhu. Hraničné 

hodnoty uvedené v katalógu/údajovom liste 

nesmú byť v žiadnom prípade nedosiahnuté, resp. 

prekročené.

3 Preprava a prechodné uskladnenie
Ihneď po obdržaní výrobku:

• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo 

k poškodeniu produktu,

• V prípade poškodení vzniknutých pri preprave 

informujte prepravcu a v rámci danej lehoty pod-

niknite nevyhnutné opatrenia. 

OPATRNE! Nebezpečenstvo vecných škôd!

Neodborná preprava a neodborné prechodné 

uskladnenie môžu na výrobku spôsobiť vecné 

škody.

• Spínací prístroj sa musí chrániť pred vlhkosťou 

a mechanickým poškodením. 

• Nesmie sa vystaviť teplotám mimo rozsahu 

–10°C až +50 °C.

4 Účel použitia (použitie v súlade s určením)
Spínací prístroj CC slúži na automatickú a kom-

fortnú reguláciu zariadení na zvyšovanie tlaku 

(zariadenia so samostatnými a viacerými čerpad-

lami).

Oblasť použitia je zásobovanie vodou vo výško-

vých obytných budovách, hoteloch, nemocni-

ciach, administratívnych a priemyselných budo-

vách.

V spojení s vhodnými signálnymi snímačmi pra-

cujú čerpadlá tichšie a úspornejšie. Výkon čerpa-

diel sa prispôsobuje neustále sa meniacej potrebe 

vo vykurovacích systémoch/v systémoch zásobo-

vania vodou.

K použitiu v súlade s určeným účelom patrí aj 

dodržiavanie tohto návodu.

Každé iné použitie sa považuje za použitie, ktoré je 

v rozpore s určením produktu.
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5 Údaje o výrobku

5.1 Typový kľúč 

5.3 Rozsah dodávky

• Spínací prístroj CC-Booster

• Schéma zapojenia

• Návod na montáž a obsluhu CC-Booster

• Návod na montáž a obsluhu frekvenčného meniča 

(len pre vyhotovenie CC ... FC)

• Kontrolný protokol podľa EN60204-1

napr.: CC 4 x 3,0 FC

CC
CCe

Comfort-Controller
Comfort Controller pre elektronické čer-
padlá

Booster Použitie – zvyšovanie tlaku

4 x Počet čerpadiel 1-6

3,0 Maximálny výkon motora P2 [kW]

FC S frekvenčným meničom 
(Frequency Converter)

5.2 Technické údaje

Napätie napájania zo siete [V]: 3~400 V (L1, L2, L3, PE)

Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz

Riadiace napätie [V]: 24VDC; 230VAC

max. príkon prúdu [A]: Pozri typový štítok

Druh ochrany: IP 54

max. istenie na strane siete [A]: Pozri schému zapojenia

Teplota okolia [°C]: 0 až +40 °C

Elektrická bezpečnosť: Stupeň znečistenia II
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5.4 Príslušenstvo 

Príslušenstvo sa musí objednať zvlášť:

6 Popis a funkcia

6.1 Popis a funkcia výrobku (obr. 1)

6.1.1 Popis funkcie 

Systém regulácie Comfort riadený programova-

teľným riadením (PLC) slúži na riadenie a reguláciu 

zariadení na zvyšovanie tlaku až so 6 samostat-

nými čerpadlami. Pritom sa reguluje tlakový roz-

diel systému v závislosti od záťaže pomocou prís-

lušných signálnych snímačov. Regulátor pôsobí na 

frekvenčný menič (vyhotovenie CC-FC), ktorý 

potom ovplyvňuje otáčky čerpadla základného 

zaťaženia. S počtom otáčok sa mení prietok a tým 

aj menovitý výkon zariadenia na zvyšovanie tlaku.

Len čerpadlo základného zaťaženia je s reguláciou 

otáčkami. V závislosti od požiadavky zaťaženia sa 

automaticky pripájajú resp. odpájajú neregulo-

vané čerpadlá špičkového zaťaženia, pričom čer-

padlo základného zaťaženia zaisťuje jemnú regu-

láciu na nastavenú požadovanú hodnotu.

Pri vyhotovení CCe má každé čerpadlo jeden 

(integrovaný) frekvenčný menič. 

Voliteľná výbava Popis

Signalizačný modul Výstupný modul relé na vydanie samostatných prevádzkových 
a poruchových hlásení

DDC a riadiaci modul Konštrukčná skupina vstupných svoriek pre pripojenie bezna-
päťových riadiacich kontaktov

Modul GSM Modul mobilnej siete pre voľbu do sietí GSM

Modul GPRS Modul mobilnej siete pre voľbu do sietí GPRS

WebServer Pripájací modul pre spojenie s internetom resp. 
s ethernetovým prenosom dát

Komunikačný modul „ProfiBus ZČ“ Komunikácia cez zbernicu pre siete „Profibus ZČ“

Komunikačný modul „CanOpen“ Modul na komunikáciu cez zbernicu pre siete „CanOpen“

Komunikačný modul „LON“ Modul na komunikáciu cez zbernicu pre siete „LON“

Komunikačný modul „ModBus RTU“ Modul na komunikáciu cez zbernicu pre siete „ModBus“

Komunikačný modul „BACnet“ Modul na komunikáciu cez zbernicu pre siete „BACnet“

Relé PTC Vyhodnocovacie relé pre pripojenie odporov PTC (kontrola 
motora)

Menič signálu U/I Menič pre pripojenie napäťových signálov (0/2-10V) ako 
nastavovacieho vstupu

Klimatizácia skriňového rozvádzača Chladenie/vyhrievanie skriňového rozvádzača

Osvetlenie skriňového rozvádzača Vnútorné osvetlenie skriňového rozvádzača

Zásuvka Zásuvka v skriňovom rozvádzači (zaistená)

Jemný rozbeh Jemný rozbeh čerpadiel

Meranie energie Modul pre zaznamenávanie elektrických veličín (napr. spot-
reba energie) regulačného prístroja

Záložný sieťový adaptér Napájacie napätie PLC zostáva v prípade výpadku siete zacho-
vané

Prepojenie siete Konštrukčná skupina pre prepínanie na redundantnú napájaciu 
sieť

Redundantné meranie tlaku 2. Tlakový snímač + 2: Analógový vstup pre prípad chyby

Meranie predtlaku Meranie/zobrazenie predtlaku zariadenia

Relé výšky hladiny Relé na vyhodnocovanie elektród pre nedostatok vody

Ochrana proti prepätiu Zariadenia na ochranu prístroja a senzoriky proti prepätiu

Kontrola fáz Relé na kontrolu fáz a/alebo žiarovky relé

Vyhotovenie telesa v závislosti od použitia Materiál; druh ochrany; ochrana proti vandalizmu; miesto 
inštalácie

Prevádzka master-slave 2 prístroje v režime master/slave

Redundantný FM

Redundantné riadenie

Ovládanie ventilov
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6.1.2 Konštrukcia regulačného prístroja

Konštrukcia regulačného prístroja závisí od 

výkonu pripájaných čerpadiel a od vyhotovenia 

(CC, CC-FC, CCe) (pozri: obr. 1a CC priamy rozbeh; 

obr. 1b CC rozbeh hviezda-trojuholník, obr. 1c 

CC-FC priamy rozbeh; obr. 1d CC-FC rozbeh 

hviezda-trojuholník, obr. 1e CCe). Pozostáva 

z nasledujúcich hlavných prvkov:

• Hlavný spínač: Zapnutie/vypnutie spínacieho prí-

stroja (pol. 1)

• Dotykový displej: Zobrazenie prevádzkových úda-

jov (pozri menu) a prevádzkového stavu meniacou 

sa farbou osvetlenia pozadia. Možnosť výberu 

menu a zadania parametrov pomocou dotykového 

displeja. (pol. 2)

• Riadenie programovateľnou pamäťou: PLC s modu-

lárnou konštrukciou so sieťovým adaptérom. Prís-

lušná konfigurácia (pozri nižšie) je závislá od sys-

tému (pol. 3)

Konfigurácia PLC (pozri obr. 2): 

• Frekvenčný menič: Frekvenčný menič pre regulá-

ciu otáčok čerpadla základného zaťaženia, závislú 

od zaťaženia – k dispozícii len pre vyhotovenie 

CC-FC (pol. 4).

• Motorový filter: Filter pre zabezpečenie sínuso-

vého napätia motora a pre potlačenie špičiek 

napätia – k dispozícii len pri vyhotovení CC-FC 

(pol. 5)

• Istenie pohonov a frekvenčného meniča: Istenie 

motorov čerpadla a frekvenčného meniča. Pri prí-

strojoch s P2 ≤ 4,0 kW: Motorový istič. Vo vyhoto-

vení CCe: Istič vedenia pre istenie sieťovej prípojky 

čerpadla. (pol. 6)

• Stýkače/kombinácie stýkačov: Stýkače pre pripo-

jenie čerpadiel. Pri prístrojoch s P2 ≥ 5,5 kW vrá-

tane tepelného spúšťača poistky proti nadmer-

nému prúdu (nastavená hodnota: 0,58 * IN) 

a časové relé pre prepínanie hviezda-trojuholník 

(pol. 7)

• Spínač Manuálne-0-Automaticky: Spínač na 

voľbu prevádzkového režimu „Manuálne“ 

(núdzová/testovacia prevádzka na sieti, ochrana 

motora k dispozícii), „O“ (čerpadlo vypnuté – nie 

je možné pripájanie prostredníctvom PLC) 

a „Auto“ (možná automatická prevádzka pomo-

cou PLC) (pol. 8)

Vo vyhotovení CCe možno pomocou manuálneho 

regulátora v manuálnej prevádzke nastaviť počet 

otáčok pre každé čerpadlo (0-100 %) 

6.2 Funkcia a ovládanie

NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!

Pri prácach na otvorenom spínacom prístroji exis-

tuje nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom 

kvôli kontaktu s konštrukčnými dielmi vedúcimi 

napätie. 

Práce smie vykonávať iba odborný personál!

INFORMÁCIA:

Po pripojení spínacieho prístroja k napájaciemu 

napätiu, ako aj po každom prerušení napájania sa 

spínací prístroj vráti späť do prevádzkového 

režimu, ktorý bol nastavený pred prerušením 

napájania.

6.2.1 Prevádzkové režimy spínacích prístrojov

Normálna prevádzka spínacích prístrojov 

s frekvenčným meničom – vyhotovenie CC-FC 

(pozri obr. 3)

Elektronický signálny snímač (rozsah merania sa 

nastavuje v menu 4.3.2.3) prenáša skutočné hod-

noty regulačných veličín ako prúdový signál 

4...20 mA. Regulátor potom na základe porovná-

vania požadovanej/skutočnej hodnoty udržiava 

konštantný systémový tlak (nastavenie základnej 

požadovanej hodnoty ›pozri menu 3.1). 

Ak sa nevyskytlo žiadne hlásenie „Externé vyp.“ 

resp. porucha, pri nedosiahnutí prahu pripojenia 

œ sa spustí čerpadlo základného zaťaženia 

s reguláciou otáčkami. 

Komponenty Obr. 2

Pol.

CC-FC CC CC CC

1-3 

Čerpadlá

4-5 

Čerpadlá

6 

Čerpadlá

1-6 

Čerpadlá

1-6 

Čerpadlá

1-6 

Čerpadlá

Centrálna jednotka (CPU) 1 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
Analógový modul 2 vstupy 
/ 1 výstup

2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Analógový modul 4 
výstupy

3 — — — — 1x 2x

Digitálny modul 4E/4A 4 — ‡ — — — —

Digitálny modul 8E/8A 5 — — ‡ — — —

Rozhranie COM 6 ‡ ‡ ‡ — — —

Sieťový adaptér 230 V —
> 24 V

7 ‡ ‡ ‡ ‡ — —

Sieťový adaptér 400 V —
> 24 V

8 — — — — ‡ ‡
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Ak toto čerpadlo nedokáže pokryť požadovaný 

príkon, regulačný systém zapne čerpadlo špičko-

vého zaťaženia resp. pri naďalej stúpajúcej 

potrebe ďalšie čerpadlá špičkového zaťaženia 

(prah pripojenia: Ÿ). Čerpadlá špičkového zaťaže-

nia bežia s konštantnými otáčkami, otáčky čer-

padla základného zaťaženia sú vždy regulované na 

požadovanú hodnotu ¢.
Ak potreba klesne tak, že regulujúce čerpadlo pra-

cuje v dolnom rozsahu svojho výkonu a na pokry-

tie potreby už nie potrebné čerpadlo špičkového 

zaťaženia, čerpadlo špičkového zaťaženia sa 

vypne (prah odpojenia: ¡). Čerpadlo základného 

zaťaženia sa samostatne vypne prostredníctvom 

odpojenia pri nulovom množstve (prah odpojenia: 

ž). Ak tlak opäť klesne pod prah pripojenia œ, 
čerpadlo sa opäť spustí.

Nastavenia parametrov potrebné pre pripojenie 

resp. odpojenie čerpadla špičkového zat'aženia 

(úroveň pripojenia Ÿ/¡; doby oneskorenia) 

možno vykonať v menu 4.3.3.2. Pritom možno 

zvoliť rovnaké úrovne odpojenia pre všetky čer-

padlá alebo úrovne odpojenia špecifické pre dané 

čerpadlo. Systém ponúka úroveň odpojenia špeci-

fickú pre čerpadlo. K tomu je v menu 1.2 potrebné 

zadanie Qmen a H0.

Pre zabránenie vzniku tlakových špičiek pri pripo-

jení resp. náhlemu poklesu tlaku pri odpojení čer-

padla špičkového zaťaženia sa počas týchto spí-

nacích procesov môže počet otáčok čerpadla 

základného zaťaženia znížiť resp. zvýšiť. Príslušné 

nastavenia frekvencií tohto tzv. filtra „peak“ sa 

môžu vykonať v menu 4.3.5.1. – strana 2.

Normálna prevádzka spínacích prístrojov 

s frekvenčným meničom – vyhotovenie CC (pozri 

obr. 4)

Pri spínacích prístrojoch bez frekvenčného meniča 

(napájanie zo siete) resp. s poškodeným frekvenč-

ným meničom sa rovnako vytvára regulačná veli-

čina prostredníctvom porovnania požadovaných 

a aktuálnych hodnôt. Keďže prispôsobenie počtu 

otáčok čerpadla základného zaťaženia v závislosti 

od zaťaženia nie je možné, systém pracuje ako 

dvojbodový regulátor medzi œ/ž resp. Ÿ/¡.
Pripojenie a odpojenie čerpadla špičkového zaťa-

ženia sa uskutočňuje vyššie popísaným spôso-

bom.

Pre odpojenie čerpadla základného zaťaženia 

možno v menu 4.3.3.1 nastaviť osobitný spínací 

prah ž.

Normálna prevádzka spínacích prístrojov vo vyho-

tovení CCe (pozri obr. 5)

Pri spínacích prístrojoch vo vyhotovení CCe sa 

môžu zvoliť 2 prevádzkové režimy. Pritom sa pou-

žijú parametre nastavenia popísané pri spínacom 

prístroji CC...FC.

Kaskádový režim svojím priebehom zodpovedá 

normálnej prevádzke spínacích prístrojov vo 

vyhotovení CC...FC (pozri obr. 3), pričom čerpadlá 

špičkového zaťaženia sú riadené s maximálnym 

počtom otáčok. 

Pri režime Vario (pozri obr. 5) sa spustí jedno čer-

padlo ako čerpadlo základného zaťaženia závislé 

od zaťaženia, s reguláciou otáčkami (obr. 5a). Ak 

toto čerpadlo pri maximálnom počte otáčok už 

nedokáže pokryť požadovaný príkon, spustí sa 

ďalšie čerpadlo a toto prevezme reguláciu otáčok. 

Predchádzajúce čerpadlo základného zaťaženia 

ďalej pracuje s max. počtom otáčok ako čerpadlo 

špičkového zaťaženia (obr. 5b). Tento postup sa 

so zvyšujúcim zaťažením opakuje až do maximál-

neho počtu čerpadiel (tu 3 čerpadlá – pozri 

obr. 5c).

Ak klesne potreba, regulujúce čerpadlo sa po 

dosiahnutí minimálneho počtu otáčok vypne 

a doterajšie čerpadlo špičkového zaťaženia pre-

vezme reguláciu.

Odpojenie pri nulovom množstve

Pri prevádzke čerpadla v dolnom rozsahu frekven-

cie a pri konštantnom tlaku sa cyklicky (nastavi-

teľné) vykonáva test nulového množstva násled-

kom nastaviteľného zvýšenia požadovanej 

hodnoty počas nastaviteľnej doby (menu 4.3.3.5). 

Ak tlak po znížení vyššej požadovanej hodnoty 

znovu neklesne, ide o nulové množstvo a čerpadlo 

základného zaťaženia sa po uplynutí nastaviteľnej 

doby dobehu (menu 4.3.3.1) vypne. 

Pri prevádzke bez frekvenčného meniča sa čer-

padlo základného zaťaženia po dosiahnutí 2. 

úrovne vypínania (pozri hore) a po ubehnutí doby 

dobehu vypne.

Ak tlak klesne pod hladinu zapínania čerpadla zák-

ladného zaťaženia, toto sa znovu zapne.

Výmena čerpadiel

Pre dosiahnutie čo najrovnomernejšieho vyťaženia 

všetkých čerpadiel a pre prispôsobenie dôb pre-

vádzky čerpadiel sa voliteľne používajú rôzne 

mechanizmy výmeny čerpadiel. Príslušné nasta-

venia možno vykonať v menu 4.3.4.2. 

Ak sa zvolí výmena čerpadiel v závislosti od počtu 

prevádzkových hodín, systém s pomocou počí-

tadla prevádzkových hodín a diagnostiky čerpadla 

(poruchy, aktivácia) stanoví čerpadlo základného 

zaťaženia (optimalizácia doby chodu). Nastavi-

teľný čas potrebný pre tento mechanizmus 

výmeny vyjadruje maximálne prípustný rozdiel 

doby chodu.
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Cyklická výmena čerpadiel po ukončení nastave-

ného času vykoná výmenu čerpadla základného 

zaťaženia. Prevádzkové hodiny pritom nie sú 

zohľadnené. 

Výberom impulzu mechanizmu výmeny sa pri kaž-

dej požiadavke (po každom zastavení všetkých 

čerpadiel) vymení čerpadlo základného zaťaženia. 

Aj tu zostávajú prevádzkové hodiny nezohľad-

nené.

Prostredníctvom bodu predvoľba čerpadla sa čer-

padlo môže stále definovať ako čerpadlo základ-

ného zaťaženia.

Nezávisle od mechanizmu výmeny čerpadiel zák-

ladného zaťaženia sa čerpadlá špičkového zaťaže-

nia vymieňajú podľa optimalizácie doby chodu. T. 

j. pri vyžiadaní čerpadla sa čerpadlo s najnižšou 

dobou prevádzky vždy zapne ako prvé a pri zníže-

nom odbere ako posledné.

Záložné čerpadlo

V menu 4.3.4.1 sa čerpadlo môže definovať ako 

záložné čerpadlo. Aktivácia tohto prevádzkového 

režimu vedie k tomu, že toto čerpadlo nie je regu-

lované v normálnej prevádzke. Toto sa zapne iba 

vtedy, ak nejaké čerpadlo vypadne z dôvodu 

poruchy. Záložné čerpadlo ale podlieha kontrole 

odstavenia a je zahrnuté do testovacieho chodu. 

Optimalizáciou doby chodu čerpadiel sa zaistí, že 

každé čerpadlo sa niekedy definuje ako záložné 

čerpadlo.

Testovací chod čerpadla

Aby sa zabránilo dlhším dobám nečinnosti, vyko-

náva sa cyklický testovací chod čerpadiel. V menu 

4.3.4.3 sa môže stanoviť doba medzi 2 testovacím 

chodmi a trvanie testovacieho chodu.

Nastavením intervalu testovacieho chodu na 

0 hodín sa testovací chod čerpadla deaktivuje.

Testovací chod sa vykoná iba pri zastavení zaria-

denia (po odpojení pri nulovom množstve).

Prostredníctvom výberového tlačidla sa môže 

zvoliť, či sa testovací chod sa vykoná len vtedy, ak 

je spínací prístroj v stave „externé Vyp“.

Vo vyhotovení CCe sa môžu nastaviť otáčky čer-

padla pre testovací chod. 

Prepínanie zariadenia s viacerými čerpadlami 

v prípade poruchy

Spínacie prístroje s frekvenčným meničom – 

vyhotovenie CC-FC:

Pri poruche čerpadla základného zaťaženia sa toto 

čerpadlo vypne a na frekvenčný menič sa pripojí 

iné čerpadlo. Porucha frekvenčného meniča spí-

nací prístroj prepne do prevádzkového režimu 

„Automatický bez frekvenčného meniča“ 

s príslušným správaním regulácie.

Spínacie prístroje bez frekvenčného meniča – 

vyhotovenie CC:

Pri poruche čerpadla základného zaťaženia sa toto 

čerpadlo vypne a jedno z čerpadiel špičkového 

zaťaženia sa reguluje ako čerpadlo základného 

zaťaženia. 

Spínacie prístroje vo vyhotovení CCe:

Pri poruche čerpadla základného zaťaženia sa toto 

čerpadlo vypne a iné čerpadlo prevezme funkciu 

regulácie.

Porucha niektorého z čerpadiel špičkového zaťa-

ženia vedie vždy k ich odpojeniu a pripojeniu ďal-

šieho čerpadla špičkového zaťaženia (príp. aj 

záložného čerpadla).

Nedostatok vody

Prostredníctvom hlásenia čidla vstupného tlaku, 

plavákového spínača nátokovej nádrže alebo voli-

teľného relé výšky hladiny je možné regulačnému 

systému odovzdať prostredníctvom rozpínacieho 

kontaktu hlásenie o nedostatku vody. Po uplynutí 

doby oneskorenia nastavenej v menu 3.1 sa čer-

padlá vypnú. Ak sa vstup hlásenia v rámci doby 

oneskorenia opäť zatvorí, nedôjde k odpojeniu.

Opätovný nábeh zariadenia po vypnutí z dôvodu 

nedostatku vody nasleduje automaticky 10 s po 

zatvorení vstupu hlásenia (pri sacej prevádzke 

okamžite).

Poruchové hlásenie sa po opätovnom nábehu 

automaticky zresetuje, pričom sa uloží do pamäte 

histórie.

Monitorovanie maximálneho a minimálneho tlaku

V menu 4.3.2.2 sa môžu nastaviť hraničné hod-

noty pre bezpečnú prevádzku zariadenia. 

Prekročenie maximálneho tlaku vedie 

k okamžitému vypnutiu všetkých čerpadiel. Po 

klesnutí tlaku pod prah pripojenia sa po 1 minúte 

znovu uvoľní normálna prevádzka. Ak v priebehu 

24 hodín dôjde k 3 vypnutiam z dôvodu pretlaku, 

aktivuje sa SSM. 

Nedosiahnutie minimálneho tlaku vedie okamžite 

k aktivácii SSM. Čerpadlá sa nevypnú (zistenie 

prasknutia rúry). 

Pre monitorovanie maximálneho a minimálneho 

tlaku vo v. u. menu sa môže zadať hysteréza pre 

časový interval až k aktivácii spracovania chyby. 

Týmto je daná možnosť skryť krátkodobé tlakové 

špičky resp. poklesy tlaku.

Externé Vyp.

Prostredníctvom rozpínacieho kontaktu je možné 

externe deaktivovať regulačný prístroj. Táto funk-

cia má prednosť, vypnú sa všetky čerpadlá. 
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Prevádzka pri chybe snímača

Pre prípad chyby snímača (napr. pretrhnutie drôtu) 

sa reakcia spínacieho prístroja môže nastaviť 

v menu 4.3.2.3. Systém sa voliteľne vypne, beží so 

všetkými čerpadlami s maximálnymi otáčkami 

alebo beží s jedným čerpadlom s otáčkami nasta-

viteľnými v 4.3.5.1. (len vyhotovenie CC-FC 

a CCe).

Prevádzkový režim čerpadiel

V menu 1.1. sa môže stanoviť prevádzkový režim 

príslušného čerpadla pri ovládaní prostredníctvom 

PLC (Manuálny, Vyp, Automatický). Pre správnu 

funkciu sa spínač núdzovej prevádzky (obr. 1 a-e; 

pol. 8) musí nachádzať v polohe „Automaticky“.

Pri prístrojoch vo vyhotovení CCe sa otáčky 

v prevádzkovom režimu „Manuálne“ môžu nasta-

viť v rovnakom menu.

Núdzová prevádzka

Pre prípad, že riadenie má výpadok, existuje mož-

nosť čerpadlá uviesť do prevádzky jednotlivo pro-

stredníctvom spínača Manuálne-0-Automaticky 

(obr. 1 a-e, pol. 8) v sieti (resp. prostredníctvom 

manuálneho regulátora s otáčkami nastaviteľnými 

individuálne pre každé čerpadlo – len vyhotovenie 

CCe). Táto funkcia má prednosť pred zapnutím 

čerpadla prostredníctvom riadenia.

Prepnutie pri požadovanej hodnote

Regulačný systém môže pracovať s 3 rôznymi 

požadovanými hodnotami. Ich nastavenie sa 

vykonáva v menu 3.1. až 3.3.

Požadovaná hodnota 1 je základná požadovaná 

hodnota. Prepnutie na požadovanú hodnotu 2 

resp. 3 sa vykoná buď podľa času (menu 3.2. a 3.3.) 

resp. zatvorením externých digitálnych vstupov 

(podľa schémy zapojenia). Požadovaná hodnota 3 

má prioritu pred požadovanou hodnotou 2 (pozri 

tiež plán logického obvodu v časti Elektrické pri-

pojenie „Prepnutie pri požadovanej hodnote“).

Diaľková regulácia požadovanej hodnoty

Prostredníctvom príslušných svoriek (podľa 

schémy zapojenia) sa môže vykonať diaľková 

regulácia požadovanej hodnoty cez analógový 

signál prúdu (voliteľný napäťový signál). Tento 

prevádzkový režim sa môže zvoliť v menu 3.4. 

Výber typu signálu (0-20 mA alebo 4-20 mA resp. 

0-10 V alebo 2-10 V) sa tiež vykoná v tomto 

menu. Vstupný signál sa vždy vzťahuje na rozsah 

merania snímača (napr. 16 bar snímač: 20 mA resp. 

10 V zodpovedá 16 bar).

Manuálna prevádzka

Prostredníctvom príslušných svoriek (podľa 

schémy zapojenia) sa môže realizovať manuálna 

prevádzka cez analógový signál prúdu (voliteľný 

napäťový signál). Tento regulačný režim možno 

zvoliť v menu 4.3.3.4. Výber typu signálu 

(0-20 mA alebo 4-20 mA resp. 0-10 V alebo 

2-10 V) sa tiež vykonáva v tomto menu. 

Vstupný signál sa vždy vzťahuje na prípustný roz-

sah frekvencie (menu 4.3.5.1) (0/4 mA resp. 0/2 V 

zodpovedá fmin ; 20 mA resp. 10 V zodpovedá 

fmax).

Vo vyhotoveniach CC a CC...FC je možná len pre-

vádzka s jedným čerpadlom. Vo vyhotovení CCe sa 

v menu 4.3.3.4 môže zvoliť prevádzka s jedným 

čerpadlom alebo s viacerými čerpadlami.

Zmena logiky zberného poruchového hlásenia 

(SSM)

V menu 4.3.2.4 sa môže nastaviť požadovaná 

logika SSM. Tu sa môže voliť medzi negatívnou 

logikou (klesajúca detekcia v prípade chyby) alebo 

pozitívnou logikou (stúpajúca detekcia v prípade 

chyby).

Funkcia zberného prevádzkového hlásenia (SBM)

V menu 4.3.2.4 sa môže nastaviť požadovaná 

funkcia SBM. Tu sa môže voliť medzi „Stand-by“ – 

pohotovostný režim (spínací prístroj je pripravený 

na prevádzku) a „on“ (minimálne jedno čerpadlo je 

v prevádzke)

Naplnenie rúr

Pre zabránenie tlakovým špičkám pri napĺňaní 

prázdnych potrubí alebo potrubí pod nízkym tla-

kom sa môže aktivovať funkcia naplnenia rúr 

(menu 4.3.3.6). 

V tomto prípade sa po novom štarte systému (pri-

pojenie sieťového napätia, externé Zap, pohony 

Zap) monitoruje pokles tlaku pod úroveň nasta-

venú vo v. u. menu. Ak sa aktuálny tlak nachádza 

pod touto hodnotou, pripojí sa len jedno čerpadlo 

(pri vyhotovení CC-FC a CCe so zníženými otáč-

kami). Prístroj pracuje v tom režime dovtedy, kým 

sa tlak znovu nezvýši nad vyššie uvedenú úroveň 

resp. kým nebude dosiahnutá maximálna doba 

prevádzky (nastaviteľná) naplnenia rúr. Regulátor 

potom pracuje v automatickom režime.
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6.2.2 Ochrana motora

Ochrana proti prehriatiu

Motory s WSK (ochranný kontakt vinutia) hlásia 

spínaciemu zariadeniu prehriatie vinutia otvore-

ním dvojkovového kontaktu. Prípojka WSK sa 

vykoná podľa schémy zapojenia.

Poruchy motorov, ktoré sú vybavené ochranou 

proti prehriatiu odporom nezávislým od teploty 

(PTC), sa môžu snímať voliteľným vyhodnocova-

cím relé. 

Ochrana proti nadmernému prúdu

Motory na spínacích prístrojoch až do 4,0 kw vr. sú 

chránené motorovým ističom s termickým 

a elektromagnetickým iniciátorom. Spúšťací prúd 

sa musí nastaviť priamo.

Motory na spínacích prístrojoch od 5,5 kW sú 

chránené tepelným relé proti preťaženiu. Tieto 

relé sú nainštalované priamo na stýkačoch 

motora. Spúšťací prúd sa musí nastaviť a pri pou-

žitom rozbehu Y-∆ čerpadiel je 0,58 * Imen.

Všetky ochranné zariadenia motora chránia motor 

v prevádzke s frekvenčným meničom alebo pri 

napájaní zo siete. Poruchy čerpadiel, ktoré sa 

vyskytujú na spínacom prístroji, vedú k odpojeniu 

príslušného čerpadla a k aktivácii SSM. Po odstrá-

není príčiny poruchy je potrebné potvrdenie poru-

chy.

Ochrana motora je aktívna aj v núdzovom režime 

a vedie k odpojeniu príslušného čerpadla.

Pri vyhotovení CCe sa motory čerpadiel chránia 

samostatne mechanizmom integrovaným do 

frekvenčného meniča. Chybové hlásenia frek-

venčného meniča sa spracujú v spínacom prístroji 

tak, ako je to popísané vyššie.

6.2.3 Ovládanie spínacieho prístroja

Ovládacie prvky

• Hlavný spínač Zap/Vyp (dá sa zatvoriť v polohe 

„Vyp“)

• Dotykový displej (grafický) zobrazuje prevádz-

kové stavy čerpadiel, regulátora a frekvenčného 

meniča. Okrem tohto sa prostredníctvom displeja 

môžu nastaviť všetky parametre spínacích prístro-

jov. Osvetlenie pozadia sa mení v závislosti od 

prevádzkového stavu: ZELENÁ – spínací prístroj 

O.K.; ČERVENÁ – porucha; ORANŽOVÁ – porucha 

ešte pretrváva, ale už bola potvrdená.

Ovládacie prvky sa na dotykovom displeji zobrazia 

podľa kontextu a je možný priamy výber. Zadáva-

cie polia pre parametre sú označené hrubým 

rámom. Programovacie tlačidlá (softkey) majú 3D 

optiku.
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Okrem krátkych textov sa používajú tieto sym-

boly:

Symboly parametrov

Symbol Funkcia/popis Disponibilita

Doba vypnutia napr. pre prepnutie pri požadovanej hodnote Všetky

Vstupný signál Všetky

Spínací bod aktuálnej skutočnej hodnoty Všetky

Doba zapnutia napr. pre prepnutie pri požadovanej hodnote Všetky

Nastavený čas/časový interval napri pri testovacom chode čerpadla Všetky

Doba dobehu pre ochranu proti nedostatku vody Všetky

Doba oneskorenia Všetky

Doba zvyšovania tlaku (test nulového množstva) Všetky

Hodnota zvyšovania tlaku (test nulového množstva) Všetky

Čas Všetky

Frekvenčné pásmo okolo požadovanej hodnoty pre test nulového množstva Všetky

Požadovaná hodnota Všetky

Skutočná hodnota Všetky
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Prevádzkové režimy

Ovládacie prvky

Symbol Funkcia/popis Disponibilita

Spínací prístroj je v poruchovej prevádzke (prevádzka FM, čerpadlá bežia 
v kaskádovitom zapojení)

CC-FC

Spínací prístroj je v poruchovej prevádzke (chyba snímača, chýbajúca skutočná 
hodnota)

Všetky

Spínací prístroj je vypnutý prostredníctvom Externé Vyp Všetky

Spínací prístroj je v externej manuálnej prevádzke Všetky

CCe – kaskádový prevádzkový režim čerpadla CCe

CCe – Vario prevádzkový režim čerpadla CCe

Funkcia plnenia potrubia sa práve realizuje Všetky

Symbol Funkcia/popis Disponibilita

Vyvolanie hlavného menu Všetky

Návrat na hlavnú obrazovku Všetky

Listovanie v rámci jednej úrovne menu Všetky

Prechod do nadradenej úrovne menu Všetky

Zobrazený stav – obsluha je prihlásená

Zobrazený stav – obsluha je odhlásená

Vypnuté Všetky

Zapnuté Všetky

Automatická prevádzka Všetky

Vyvolanie úrovne ovládania napr. čerpadla Všetky

Manuálna prevádzka napr. čerpadla Všetky
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Symbol Funkcia/popis Disponibilita

Vyvolanie informácií Všetky

Vyvolanie nastavení parametrov Všetky

Prevádzka Všetky

Stand-By (pohotovostný režim) Všetky

Klesajúci signál pri aktivácii SSM Všetky

Stúpajúci signál pri aktivácii SSM Všetky

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

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

Odpojenie špičkového zaťaženia pri rovnakej úrovni tlaku pre všetky čerpadlá CC
CC-FC

Odpojenie špičkového zaťaženia pri premennej úrovni tlaku jednotlivých čerpadiel CC
CC-FC

Listovanie (predchádzajúca hodnota) napr. v histórii poruchových hlásení Všetky

Rýchle listovanie resp. zmena hodnoty Všetky

Listovanie (nasledujúca hodnota) napr. v histórii poruchových hlásení Všetky

Rýchle listovanie resp. zmena hodnoty Všetky

Prevádzka s jedným čerpadlom (manuálna prevádzka) CCe

Prevádzka s viacerými čerpadlami (manuálna prevádzka) CCe

Výber jazyka Všetky
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Symboly čerpadiel

Symbol Funkcia/popis Disponibilita

Čerpadlo je zvolené pre prevádzku s FM a nebeží. CC-FC

Čerpadlo je zvolené pre prevádzku s FM a beží. CC
CC-FC

Čerpadlo je zvolené pre manuálnu prevádzku a nebeží. CC-FC

Čerpadlo je zvolené pre manuálnu prevádzku a beží. Všetky

Čerpadlo je zvolené pre prevádzku s napájaním zo siete a nebeží. CC
CC-FC

Čerpadlo je zvolené pre prevádzku s napájaním zo siete a beží. CC
CC-FC

CCe – Čerpadlo pracuje regulované a beží s minimálnymi otáčkami. CCe

Čerpadlo pracuje neregulované s maximálnymi otáčkami. CCe

Čerpadlo je pripravené na prevádzku a nebeží. CCe

Zmenou symbolu nad ikonou sa zobrazí chyba čerpadla. CCe

Čerpadlo je záložné čerpadlo. Všetky

Na tomto čerpadle sa práve vykonáva testovací chod. Všetky

Funkcia záložného čerpadla je aktivovaná Všetky

Záložné čerpadlo sa používa Všetky
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Štruktúra menu

Štruktúra menu regulačného systému je vybudovaná nasledovne:

* k dispozícii len pre servis

Popis jednotlivých bodov menu je uvedený 

v tabuľke 2.

Hlavná obrazovka 0
(stav čerpadla, skutočná hodnota, 
požadovaná hodnota)

Čerpadlo 1...6 1
(prevádzkový režim, prevádzkové 
údaje, informácie)

Prevádzkový režim čerpadla 1.1
(manuálne, vyp, automaticky)

Prevádzkové údaje čerpadla 1.2
(Typ, výkon hriadeľa, menovitý prúd, 
menovité napätie, menovitá frek-
vencia, Q a H0)

Informácie o čerpadle 1.3
(prevádzkové hodiny za deň/cel-
kom, spínacie cykly)

Diagram 2
(skutočná hodnota regulačnej veli-
činy, frekvencia FM)

Nastavenie spúšťača 2.1
(rýchlosť snímania pre diagramu 
v sek.)

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

Požadovaná hodnota 1.3.1
(požadovaná hodnota 1; doba pre-
mostenia pre ochranu proti chodu 
nasucho)

Požadovaná hodnota 2.3.2
(požadovaná hodnota 2; interval 
automatického prepnutia pri poža-
dovanej hodnote)

Požadovaná hodnota 3.3.3
(požadovaná hodnota 3; interval 
automatického prepnutia pri poža-
dovanej hodnote)

Externá požadovaná hodnota 3.4

Hlavné menu 4
(prihlásenie/odhlásenie, poruchové 
hlásenia, nastavenia parametrov, 
pridelenie hesla, informácie o zaria-
dení)

Prihlásenie/odhlásenie 4.1

Poruchové hlásenia 4.2
(2 strany: aktuálne hlásenia, 
zoznam, nastavenia SMS)

Zoznam poruchových hlásení 4.2.1

Menu nastavenia parametrov 4.3
(2 strany)

Systém 4.3.1
(automatika s/bez FM, pohony zap/
vyp)

Prevádzkové parametre 4.3.2 Požadované hodnoty 4.3.2.1
odkazuje na menu 3

Hraničné hodnoty 4.3.2.2

Snímač 4.3.2.3

Logika SBM/SSM 4.3.2.4
(pohotovostný režim/prevádzka, 
porucha)
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Popis jednotlivých bodov menu je uvedený 

v tabuľke 2.

Parametre regulátora 4.3.3 Čerpadlo základného zaťaženia 
4.3.3.1
(2 strany: zadanie úrovne/časov
spínania)

Čerpadlo špičkového zaťaženia 
4.3.3.2
(zadanie úrovne/časov
spínania)

Regulátor PID 4.3.3.3
(nastavenie)

Manuálna prevádzka 4.3.3.4
(nastavenie typu signálu, On/Off)

Test nulového množstva 4.3.3.5
(2 strany: nastavenie/stav)

Funkcia plnenia potrubia 4.3.3.6
(nastavenie)

Parametre čerpadla 4.3.4 Počet čerpadiel 4.3.4.1
(počet; so záložným čerpadlom/bez 
záložného čerpadla)

Výmena čerpadiel 4.3.4.2
(režim výmeny, časy)

Testovací chod čerpadla 4.3.4.3
(časy, test)

Prevádzkový režim čerpadla 4.3.4.4
(kaskádový, Vario)

FM 4.3.5 Parametre FM 4.3.5.1
(2 strany: nastavenie pre FM)

Stav FM 4.3.5.2
(2 strany: stavové hlásenia)

Čas 4.3.6
(nastavenie dátumu a času)

Nastavenia displeja 4.3.7
(zvuková signalizácia displeja pri 
poruchových hláseniach zap/vyp)

Zálohovanie/obnova 4.3.7.1
(zálohovanie/obnova záznamov 
parametrov)

Jazyk 4.3.7.2
(nastavenie jazyka displeja)

Nastavenia GT12 4.3.7.3
(nastavenie kontrastu a jasu disp-
leja)

Telemetria 4.3.8.1
(5 strán: hlásenie SMS, priority, 
možnosti potvrdenia, názov stanice, 
telefónne čísla)

Heslo 4.4 Užívateľské heslo 1.4.4.1
(zmena hesla pre užívateľa 1)

Užívateľské heslo 2.4.4.2
(zmena hesla pre užívateľa 2)

Informácie o spínacom prístroji 4.5
(typ a údaje o zariadení, prihlásenie/
odhlásenie)

Údaje o spínacom prístroji 4.5.1
(2 strany: číslo zariadenia, rok 
výroby, číslo schémy zapojenia, ver-
zie softvéru)

Prihlásenie/odhlásenie 4.5.2
odkazuje na menu 4.1
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Tabuľka 2, popis menu   

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***

0 Hlavná obrazovka Ukazovatele vedľa symbolov čer-

padla zobrazujú aktuálne otáčky čer-
padla (CCe, CC-FC). Veľký symbol 

v strede udáva aktuálny prevádzkový 

režim čerpadla kaskáda alebo Vario 
(CCe).

žiadne -

1 Čerpadlo 1...6 * Vyvolanie prevádzkového režimu 
( ), parametrov čerpadla ( ) 

a prevádzkových údajov( ) čerpa-

diel 1…6.
(Počet čerpadiel je špecifický pre jed-

notlivé zariadenia)

Pri čerpadle bežiacom na frekvenč-
nom meniči sa zobrazí aj SKUTOČNÝ 

prúd a SKUTOČNÁ frekvencia čer-

padla (len CC-FC).

žiadne -

1.1 

CC

CC-FC

Prevádzkový režim čerpadla * Nastavenie prevádzkového režimu 

čerpadla:

Manuálna prevádzka (napájanie 

zo siete)

Vyp (žiadny štart prostredníc-
tvom riadenia)

Automatická prevádzka (FM/

napájanie zo siete prostredníctvom 
riadenia)

Prevádzkový režim ** Manuálna 

prevádzka /

Vyp/
Automatický

1.1 CCe Prevádzkový režim čerpadla * Nastavenie prevádzkového režimu 
čerpadla:

Manuálna prevádzka (kon-
štantná prevádzka)

Vyp (žiadny štart prostredníc-

tvom riadenia)
Automatická prevádzka (pre-

vádzka prostredníctvom riadenia)

Nastavenie otáčok v manuálnej pre-

vádzke

Prevádzkový režim

Otáčky v manuálnom 

režime

**

**

Manuálna pre-
vádzka /

Vyp/

Automatický

min/

50 % /
max

1.2  Prevádzkové údaje čerpadla * Zobrazenie informácií o čerpadle:

Typ, výkon hriadeľa P2, menovitý 
prúd, menovité napätie, menovitá 

frekvencia (50/60 Hz), maximálny 

prietok a nulová dopravná výška.

INFORMÁCIA:

Zadanie informácií o čerpadle pri 
uvedení do prevádzky je potrebné 

uskutočniť len pre čerpadlo 1, údaje 

sa z čerpadla 1 automaticky prenesú 
na čerpadlo 2...6.

Typ čerpadla 

(pump type)

Výkon hriadeľa P2 [kW]

Menovitý prúd IN [A]

Menovité napätie UN [V]

Menovitá frekvencia fN 

[Hz]

Q max [m³/h]

Nulová dopravná výška 

[m]

**

**

**

**

**

**

**

Špecifické pre 

zariadenie

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  Informácie o čerpadle * Zobrazenie celkového počtu pre-

vádzkových hodín od uvedenia do 
prevádzky (operating hours total), 

počtu prevádzkových hodín za deň 

(operating hours day) a celkového 
počtu spínacích cyklov (počet zap-

nutí od uvedenia do prevádzky) 

(switch cycles total).

Žiadne

2 Diagram * Diagram meraných hodnôt pre chro-

nologické zobrazenie skutočného 

tlaku a frekvencie FM (CC-FC v Hz, 
CCe v %).

Vyvolanie nastavení spúšťača 
a simulačného režimu.

žiadne -

2.1 Nastavenie spúšťača * Nastavenia časového základu (čas 
spúšťača – trigger time) diagramu 

meraných hodnôt

Čas spúšťača [s] * 0...180

3  Menu požadovaných hodnôt * Vyvolanie nastavení požadovaných 

hodnôt 1-3 (set value), ako aj exter-
nej požadovanej hodnoty (external 

set value)

žiadne -

3.1 Požadovaná hodnota (set value) 1 Nastavenie 1. požadovanej hodnoty 

(základná požadovaná hodnota) 

a doby dobehu pre ochranu proti 
chodu nasucho

 :

Doba dobehu pre ochranu proti 

chodu nasucho

Požadovaná hodnota 1 

[bar]

tTLS [s]

**

**

0,0…4,0…

Snímač

0…180

3.2  Požadovaná hodnota (set value) 2 * Nastavenie 2. požadovanej hodnoty 

ako aj časov prepnutia na požado-

vanú hodnotu 2

Požadovaná hodnota 2 

[bar]

On [hod:min]

Off [hod:min]

**

**

**

0,0…4,0…

Snímač

00:00…23:59

00:00…23:59

3.3  Požadovaná hodnota (set value) 3 * Nastavenie 3. požadovanej hodnoty 

ako aj časov prepnutia na požado-

vanú hodnotu 3

Požadovaná hodnota 3 

[bar]

On [hod:min]

Off [hod:min]

**

**

**

0,0…4,0…

Snímač

00:00…23:59

00:00…23:59

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***

Trigger

Setpoint
1

Setpoint
2

Setpoint
3
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3.4  Externá požadovaná hodnota 

(external set value)

* Aktivácia externej požadovanej hod-

noty a výber typu signálu (0 … 20 mA 
alebo 4 … 20 mA),

Zobrazenie externej požadovanej 

hodnoty

INFORMÁCIA:
Externá požadovaná hodnota sa 

vzťahuje na rozsah merania zvole-

ného snímača.

Externá požadovaná 

hodnota on/off

Typ signálu

**

**

on / off

0..20mA / 

4…20mA

4  Hlavné menu * Vyvolanie poruchových hlásení (Error 

Messages), nastavení parametrov 
(Parameter), nastavenia hesla (Pass-

word), informácií o zariadení (Info) 

a prihlásenie/odhlásenie

Žiadne

4.1    Prihlásenie/odhlásenie * Zadanie hesla pre prihlásenie (užíva-
teľ 1, užívateľ 2, servis – User 1, 

User 2, Service), zobrazenie stavu 

prihlásenia, možnosti odhlásenia 
stlačením symbolu prihlásenie

 Odhlásenie

Zadanie hesla * 0000…FFFF

4.2

 

CCe

Poruchové hlásenia * Zobrazenie aktuálneho poruchového 

hlásenia (pri viacerých hláseniach sa 
tieto cyklicky prepínajú)

Lokálny reset porúch (Reset), vyvola-
nie zoznamu poruchových hlásení 

(List) a nastavení SMS (SMS)

Reset

Zoznam

SMS

*

*

*

-

-

-

Vynulovanie poruchy čerpadla * Voľba, či sa poruchové hlásenia čer-

padla (po odstránení príčiny) majú 

automaticky zresetovať alebo nie.

Nastavenie doby oneskorenia až 

k prvému monitorovaniu vstupu 
poruchového hlásenia po spustení 

systému

bez potvrdenia/s 

potvrdením (Without/

With Acknowl.)

Doba oneskorenia [s] 
(Startup delay)

**

***

bez/s

0 … 20 …120

4.2.1  Zoznam poruchových hlásení 

(History – Error list)

* Zobrazenie histórie poruchových 

hlásení (35 miest v pamäti) 
s dátumom/časovým údajom; 

Listovanie v histórii poruchových 
hlásení pomocou 

 nahor

 nadol

Prezeranie porucho-

vých hlásení

* -

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***

External 
setpoint

List
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4.3

 

Menu nastavenia parametrov 

(strana 1 z 2)

* Vyvolanie menu systém (System), 

prevádzkové parametre (Operating 
parameters), parametre regulátora 

(Controller parameters) a parametre 

čerpadla (Pump parameters)

Žiadne -

Menu nastavenia parametrov 

(strana 2 z 2)

* Vyvolanie menu FM (nie pri CC) (FC), 

čas (Time and Date), nastavenia disp-

leja (Display) a nastavenia SMS (Tele-
metry)

FM viditeľné len pri CC-FC a CCe

Žiadne -

4.3.1

 

CC-FC

Systém * Pripojenie a odpojenie pohonov 

(Drives)

Zapojenie a odpojenie frekvenčného 
meniča

  INFORMÁCIA:

Na hlavnej obrazovke sa zobrazí 

symbol pre prevádzku s poškodeným 
FM.

Systém

FM

**

**

on / off

on / off

4.3.1
 

CCe

CC

Systém * Pripojenie a odpojenie pohonov 
(Drives)

Zapojenie a odpojenie frekvenčného 

meniča

Systém ** on / off

4.3.2

 

Prevádzkové parametre * Vyvolanie menu pre nastavenie pre-

vádzkových parametrov požadova-

ných hodnôt (Set values), hraničných 
hodnôt (Limit values), snímačov 

(Sensor) a logiky relé pre SBM/SSM 

(Logic SBM/SSM) 

žiadne -

4.3.2.1

 

Požadované hodnoty * Vyvolanie položky „Požadované 

hodnoty“ spôsobí presun do 

menu č. 3

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***

Parameters

System

System

Operating 
parameters

Setpoints
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4.3.2.2

 

Hraničné hodnoty * Zadanie prípustných hraničných 

hodnôt regulačných veličín. Pre tieto 
hraničné hodnoty sa môže zadať 

časové oneskorenie až po aktiváciu 

alarmu.

P-Max. [bar]

P-Min. [bar]

P-hysteréza 

(P-Hysteresis) [bar]

t-hysteréza 

(t-Hysteresis) [s]

**

**

**

**

0,0…10,0…

Snímač

0,0…snímač

0,0…10,0

0…5…60

4.3.2.3

 

Snímač * Voľba rozsahu merania snímača 

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

25 alebo 40 bar] ako aj správanie sa 
zariadenia pri chybe snímača (Sensor 

error) (odpojenie všetkých čerpadiel 

(Stop), prevádzka všetkých čerpadiel 
s max.

počtom otáčok (Maximum) resp. pre-

vádzka čerpadla s vopred nastave-
ným počtom otáčok (Variable) 

(len CC-FC a CCe)

(Pozri menu 4.3.5.1, strana 2)

Rozsah merania [bar]

Reakcia pri chybe sní-
mača:

**

**

16.0

Stop / 

Maximum / 

Variabilné

4.3.2.4

 

Spôsob činnosti relé SSM/SBM * Výber spôsobu činnosti pre zberné 

prevádzkové hlásenie (Operation 
SBM) a zberné poruchové hlásenie 

(Operation SSM)

 Prevádzka

 Pripravenosť

 (normálne spojené) 
klesajúca krivka

 (normálne rozpojené)
stúpajúca krivka

SBM 

SSM

**

**

Prevádzka / 

pripravenosť

Normálne spo-

jené / 
normálne 

rozpojené

4.3.3
 

Parametre regulátora 
(strana 1 z 2)

* Vyvolanie menu pre nastavenie para-
metrov regulátora spínania základ-

ného zaťaženia (Base load pump), 

špičkového zaťaženia Peak load 

pump), regulátora PID (PID Control-
ler) a manuálnej prevádzky 

(Regulator Operation)

Žiadne -

Parametre regulátora 

(strana 2 z 2)

* Vyvolanie menu pre nastavenie para-

metrov pre test nulového množstva 
(Zeroflow test), funkciu plnenia 

potrubia (Tube filling function) a pre 

saciu prevádzku (Suction mode)

Test nulového množstva viditeľný len 

pri CC-FC a CCe

Sacia prevádzka * ZAP / VYP

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***

Limit values

Sensor

Logic 
SBM/SSM

Controller 
parameter
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4.3.3.1

 

CC-FC

Čerpadlo základného zaťaženia * Zobrazenie/nastavenie zapínacieho 

(Start) a vypínacieho (Stop) tlaku, ako 
aj doby oneskorenia zapnutia 

a vypnutia čerpadla základného 

zaťaženia (T-Off)

(Zadanie všetkých hodnôt v % z 1. 

požadovanej hodnoty regulačnej 
veličiny)

Zastavenie bez FM (Stop without FU) 
viditeľné len pri CC-FC a CCe

Štart [%]

Zastavenie [%]

Zastavenie bez FU [%]

T-Vyp [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

100…110…125

1…10…60

4.3.3.1
 

CCe

CC

Čerpadlo základného zaťaženia * Zobrazenie/nastavenie zapínacieho 
a vypínacieho tlaku, ako aj doby one-

skorenia zapnutia a vypnutia čer-

padla základného zaťaženia

(Zadanie všetkých hodnôt v % z 1. 

požadovanej hodnoty regulačnej 
veličiny)

Štart [%]

Zastavenie [%]

T-Vyp [s]

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…10…60

4.3.3.2

 

CC
CC-FC

Čerpadlo špičkového zaťaženia, 

všeobecne

* Zobrazenie/nastavenie zapínacieho 

a vypínacieho tlaku (Start), (Stop), 

ako aj doby oneskorenia zapnutia 
a vypnutia čerpadiel špičkového 

zaťaženia (T-on), (T-off) (zadanie 

všetkých hodnôt v % z 1. požadova-
nej hodnoty regulačnej veličiny)

Možnosti výberu:
rovnaký vypínací tlak všetkých čer-

padiel špičkového zaťaženia

vypínací tlak špecifický pre jednotlivé 
čerpadlá špičkového zaťaženia

Štart [%]

Zastavenie [%]

T-Zap [s]

T-Vyp [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…110…125

1…3…60

1…3…60

4.3.3.2

CC

CC-FC

Čerpadlo špičkového zaťaženia, 
špecificky

* Zobrazenie/nastavenie špecifických 
vypínacích tlakov čerpadiel špičko-

vého zaťaženia (zadanie v % 

z 1. požadovanej hodnoty regulačnej 
veličiny)

Zastavenie 1 … 5 [%] ** v závislosti od 
systému

4.3.3.2

CCe

Čerpadlo špičkového zaťaženia, 

všeobecne

* Zobrazenie/nastavenie zapínacieho 

a vypínacieho tlaku (Start), (Stop), 

ako aj doby oneskorenia zapnutia 
a vypnutia čerpadiel špičkového 

zaťaženia (T-on), (T-off) (zadanie 

všetkých hodnôt v % z 1. požadova-
nej hodnoty regulačnej veličiny)

Štart [%]

Zastavenie [%]

T-Zap [s]

T-Vyp [s]

**

**

**

**

75…90…100

100…105…125

0,1…3…60

0,1…0,5…60

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***

Base-load 
pump

Base-load 
pump

Peak-load 
pump
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4.3.3.3

 

Regulátor PID * Nastavenie proporcionálnej hodnoty, 

integračnej časovej konštanty, deri-
vačnej časovej konštanty

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

Manuálna prevádzka * Nastavenia pre prevádzku čerpadiel 

prostredníctvom externej analógovej 
hodnoty. Možno zvoliť rozsah nasta-

vení analógového signálu a pre-

vádzky s jedným čerpadlom alebo so 
všetkými čerpadlami (len CCe)

Manuálna prevádzka 

Typ signálu

Prevádzka so samo-

statným čerpadlom/s 

viacerými čerpadlami

**

**

**

on / off

0..20mA / 

4…20mA

E/M

4.3.3.5

 

CCe
CC-FC

Test nulového množstva * Parametre pre test nulového množ-

stva (Parameter Zeroflow test) pre 

odpojenie čerpadla základného zaťa-
ženia

Doba oneskorenia [min]

Zvýšenie požadova-
ného tlaku [bar]

Šírka pásma [bar]

Trvanie [s]

**

**

**

**

1…3

0,1…0,3…1,0

0,1…0,2…0,5

1…180

4.3.3.6
 

Funkcia plnenia potrubia * Aktivácia funkcie plnenia potrubia 
pre kontrolované plnenie rúr pri uve-

dení do prevádzky a pri opätovnom 

nábehu zariadenia

Funkcia plnenia potrubia 

Trvanie [s]

Prah pripojenia [%]

**

**

**

on / off

0…10…60

0,0…50,0…99,9

4.3.4
 

Parametre čerpadla * Vyvolanie menu pre nastavenie 
počtu čerpadiel (Number of pumps), 

parametrov výmeny čerpadiel (Pump 

change) resp. testovacieho chodu 
(Pump test) a prevádzkového režimu 

čerpadla (Pump mode) (len CCe)

Žiadne -

4.3.4.1

 

Počet čerpadiel * Nastavenie počtu čerpadiel systému 

(1...6) a stanovenie prevádzky so 

záložným čerpadlom/bez záložného 

čerpadla

Počet čerpadiel

Záložné čerpadlo 

(Spare pump)

**

**

1...3…6

s / bez

4.3.4.2

 

Výmena čerpadiel * Stanovenie typu výmeny čerpadiel 

(podľa prevádzkových hodín (Oper. 
hours), pri spínacom impulze 

(Impulse), cyklicky (Exch. cycle)) 

a časov výmeny. Existuje možnosť 
pevne stanoviť čerpadlo základného 

zaťaženia (Preselection). K tomu sa 

musí zadať číslo tohto čerpadla. 
Pri voľbe cyklickej výmeny čerpadiel 

je možnosť pripojenia prídavného 

čerpadla.

Prevádzkové hodiny [h]

Cyklus výmeny [min]

Číslo pevne nastave-
ného čerpadla

Prídavné čerpadlo špič-
kového zaťaženia

**

**

**

**

1…24…99

1…360…1440

0…6

áno/nie

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***

PID controller

Manual 
control 
mode

Zero-flow
 test

Pipe fill 
function

Pump 
parameters

Number of 
pumps

Pump cycling
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4.3.4.3

 

Testovací chod čerpadla  * Nastavenie intervalu testovacieho 

chodu čerpadla a spínacej doby pri 
testovacom chode čerpadla. Voľba, či 

sa testovací chod (Test run) má usku-

točniť aj pri externom Vyp (with 
external OFF).

Možnosť testu čerpadla:
Pri stlačení tlačidla „TEST“ sa spustí 

jedno čerpadlo na vyššie nastavenú 

spínaciu dobu (táto funkcia je účinná 
len v tom prípade, ak pohony sú 

nastavené na „off“ – menu 4.3.1). 

Každé ďalšie stlačenie tlačidla spustí 
ďalšie čerpadlo podľa poradia.

Pri CC-FC a CCe sa počas testova-
cieho chodu môžu nastaviť otáčky 

čerpadla.

Môže sa zadať interval, v ktorom sa 
má uskutočniť testovací chod čer-

padla.

Interval testovacieho 

chodu [h]

Spínacia doba [s]

Pri externom Vyp

Testovací chod 
(Pump kick)

Testovacie otáčky 
(Kick RPM)

Off [hod:min]

On [hod:min]

**

**

**

*

**

**

**

0 / 6…99

1…10…30

áno/nie

-

0.0..50.0..100.
0

00:00…23:59

00:00…23:59

4.3.4.4

 

CCe

Prevádzkový režim čerpadla * Nastavenie prevádzkového režimu: 

Kaskáda alebo Vario

Režim ** Kaskáda / Vario

4.3.5

 

CC-FC

Frekvenčný menič * Vyvolanie menu pre nastavenie para-

metrov FM (FC parameters) a pre 
zobrazenie stavu FM (FC status)

žiadne -

4.3.5

 

CCe

Frekvenčný menič * Vyvolanie menu pre nastavenie para-

metrov FM (FC parameters)

žiadne -

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***

Pump test run

Pump mode

FC

FC
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4.3.5.1

 

CC-FC

Parametre FM (strana 1 z 2) * Nastavenie maximálnej a minimálnej 

výstupnej frekvencie (Frequency) 
a doby rampy (Ramp) frekvenčného 

meniča, stanovenie typu frekvenč-

ného meniča (pri tomto kroku sa 
musia vypnúť pohony)

fmax [Hz]

fmin [Hz]

trampa+ [s]

trampa-  [s]

Typ FM

**

**

**

**

*

25…50…60

20…35…50

1…5…60

1…5…60

FC202 / 

VLT2800 / 
VLT6000

Parametre FM (strana 2 z 2) * Nastavenie frekvencií FM pre elimi-

náciu skokov regulačných veličín pri 
pripojení a odpojení v dobe špičko-

vého zaťaženia

Nastavenie frekvencie FM, s ktorým 

má regulované čerpadlo bežať pri 

výpadku snímača.

fPeakfilter+ [Hz]

fPeakfilter-  [Hz]

fchyba snímača [Hz] 

(At sensor error)

**

**

**

20,5…50…60

20,5…35…60

20,5…40…60

4.3.5.1
 

CCe

Parametre FM (strana 1 z 2) * Nastavenie maximálnej a minimálnej 
výstupnej frekvencie a doby rampy 

frekvenčného meniča, stanovenie 

typu frekvenčného meniča (pri tomto 
kroku sa musia vypnúť pohony)

Umax [V] (Voltage)
Umin [V] (Voltage)

trampa+ [s] (Ramp)
trampa-  [s] (Ramp)

**

**

**

**

0…2…4
8.0…10.0

0,0…60
0,0…60

Parametre FM (strana 2 z 2) * Nastavenie rozsahu napätí pre analó-
gové výstupy e-čerpadiel

Nastavenie frekvencie FM, s ktorou 
má regulované čerpadlo bežať pri 

výpadku snímača.

fchyba snímača [Hz] 
(At sensor error)

** 0,0…80.0…100.0

4.3.5.2

 

CC-FC

Stav FM (strana 1 z 2) * Zobrazenie stavových hlásení zberni-

cového spojenia a frekvenčného 

meniča

Žiadne -

Stav FM (strana 2 z 2) * Zobrazenie výstražných hlásení frek-

venčného meniča
(napätie, prúd, teplota – 

Voltage warning, Current warning, 

Thermal warning)

Žiadne -

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***

FC 
parameters

FC 
parameters

FC status
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4.3.6 Čas * Nastavenie času (čas, dátum – Time, 

Date) a dňa v týždni (Weekday) 
(1= pondelok; 2 = utorok ... 0 = 

nedeľa)

Čas [hh:mm:ss]

Dátum: [dd.mm.rr]

Kalendárny deň

*

*

*

00:00:00

…23:59:59

-

0 … 6

4.3.7 Nastavenia displeja * Zapnutie/vypnutie húkačky (pri 
poruchových hláseniach) (Hooter 

active), vyvolanie podmenu pre 

nastavenie displeja (jas a kontrakt – 
toto sú systémové obrazovky – 

zobrazenie nie je potrebné) (GT 12 

Settings) a pre zálohovanie/obnovu 
receptov (Backup Restore) a pre 

nastavenie jazyka (Language)

Húkačka ** aktívna / 
neaktívna

4.3.7.1 Zálohovanie/obnova ** Možnosť uloženia (zálohovanie – 

Backup) resp. obnovy (Restore) 

receptov (záznamy parametrov PLC) 
do/z pamäte displeja.

Zálohovanie

Obnova

**

*

-

-

4.3.7.2 Jazyk * Stanovenie aktívneho jazyka pre 

displejové texty

Jazyk * English

4.3.7.3 Parametre jazyka * Nastavenie doby zobrazenia výberu 

jazyka po spustení systému

Doba zobrazenia [s] ** 0…10…30

4.3.8.1    SMS nastavenie (strana 1 z 5) * Zobrazenie stavu hlásení SMS (Initia-

lize, Standby), pripravenosti na prija-

tie (Not ready), stavu zasielania SMS, 
príjemcu SMS (SMS call No.), potvr-

denia stavu (Acknowledgement OK)

:

 Lokálny reset poruchových hlásení

Reset ** -

SMS nastavenie (strana 2 z 5) * Stanovenie priority (Announcing pri-

ority) (0...4) pre 4 možné telefónne 

čísla (SMS call No.)

Stanovenie povinnosti potvrdenia 

(With Acknowl.)

Priorita telefónneho 

čísla 1

Priorita telefónneho 

čísla 2

Priorita telefónneho 

čísla 3

Priorita telefónneho 
čísla 4

**

**

**

**

0…1…4

0…4

0…4

0…4

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***

Time and date

Display

Backup
Restore

Language

Telemetry
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SMS nastavenie (strana 3 z 5) * Nastavenie času pre opakovanie 

zasielania (Repetit. of sending) 
a maximálneho počtu SMS (Max. 

Number of SMS) na jednu udalosť 

a telefónne číslo

INFORMÁCIA:

Táto stránka sa zobrazí, len ak na 
strane 2 bolo stanovené „S potvrde-

ním“ (With Acknowl.).

Čas opakovania zasla-

nia [min]

Max. počet SMS

**

**

1…15…999

1…2…10

SMS nastavenie (strana 4 z 5) * Zadanie názvu stanice pre telemetriu 

(Station name), ako aj PIN kódu SIM 

karty (SIM-PIN)

Názov stanice 

[text, 16 znakov]

PIN

**

**

„SMS hlásenie 

Wilo“

0000…

…SIM-
PIN…9999

SMS nastavenie (strana 5 z 5) * Zadanie 4 možných telefónnych 
čísiel (User number) (účastnícke čísla 

1-4) ako aj čísla SMS centra poskyto-

vateľa (účastnícke číslo 5); 

Prelistovanie zoznamu účastníkov:

 nahor
 nadol

Telefónne čísla 1-5
[číselne, 16 znakov]

** Špecifické pre 
zariadenie

4.4 Menu heslo * Vyvolanie podmenu pre stanovenie 
hesiel 1 a 2 (Password User 1, 

Password User 2)

Žiadne -

4.4.1 Heslo pre užívateľa 1 ** Zadanie hesla pre USER1 (Password 

User 1)

Heslo užívateľ 1 * 0000…1111

…FFFF

4.4.2 Heslo pre užívateľa 2 * Zadanie hesla pre USER2 (Password 
User 2)

Heslo užívateľ 2 * 0000…2222
…FFFF

4.5 Informácie o spínacom prístroji * Zobrazenie označenia spínacích prí-

strojov
Vyvolanie údajov spínacích prístrojov 

a verzií softvéru ako aj prihlásenia/

odhlásenia

Žiadne -

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***

Password

Password
User 1

Password
User 2

Info
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Užívateľské úrovne

Ovládanie a nastavovanie parametrov spínacieho 

prístroja je chránené trojstupňovým bezpečnost-

ným systémom. Po zadaní príslušného hesla 

(menu 4.1 resp. 4.5.2) sa systém aktivuje na prís-

lušnej užívateľskej úrovni (zobrazenie indikátormi 

vedľa označení úrovní). Stlačením tlačidla prihlá-

senie sa užívateľ dostane do systému.

Užívateľ 1:

Na tejto úrovni (typicky: lokálny užívateľ, napr. 

domovník) je schválené zobrazenie takmer všet-

kých bodov menu. Zadávanie parametrov je 

obmedzené. 

Heslo (4-miestne; numerické) sa pre túto užíva-

teľskú úroveň môže zadávať v menu 4.4.1 (nasta-

venie z výroby: 1111).

Užívateľ 2:

Na tejto úrovni (typicky: prevádzkovateľ) je schvá-

lené zobrazenie všetkých bodov menu s výnimkou 

simulačného režimu. Zadávanie parametrov je 

možné takmer bez obmedzenia. 

Heslo (4-miestne; numerické) sa pre túto užíva-

teľskú úroveň môže zadávať v menu 4.4.2 (nasta-

venie z výroby: 2222).

Užívateľská úroveň Servis je určená pre servisnú 

službu WILO.

Výber jazyka displeja

Po zapnutí regulačného prístroja sa môže zvoliť 

používaný jazyk displeja. Táto výberová obra-

zovka je viditeľná na dobu, ktorá sa nastaví v menu 

4.3.7.3.

Ďalej je výber jazyka kedykoľvek možný prostred-

níctvom menu 4.3.7.2.

4.5.1 Údaje o spínacích prístrojoch 

(strana 1 z 2) (Switch box data)

* Zadanie/zobrazenie ID čísla (ID-No.), 

čísla schémy zapojenia (Circ. diagr.) 
a roku výroby spínacieho prístroja 

(Constr. year)

Zobrazenie prevádzkových hodín 
spínacieho prístroja (Oper. hours)

ID č. [text, 10-miestne]

Č. schémy zapojenia 

[text, 10-miestne]

Rok výroby [mesiac/

rok]

Prevádzkové hodiny

***

***

***

***

Špecifické pre 

zariadenie

Údaje o spínacích prístrojoch 
(strana 2 z 2) (Switch box data)

* Zobrazenie verzií softvéru (Software 
versions) programu PLC (PLC) 

a programu dotykového displeja 

(Display)

Žiadne -

4.5.2 Prihlásenie/odhlásenie * Vyvolanie položky „Heslo“ spôsobí 
presun do menu č. 4.1

Č. menu Displej Popis Nastavovacie 
parametre/funkcie

Nastavenie 
z výroby

dostupné pre nastavenie môže vyko-

vyvolanie

prostred-
níctvom:

Užívateľ 1 a vyššie: * Užívateľ 1 a vyššie: *

Užívateľ 2 a vyššie: ** Užívateľ 2 a vyššie: **

Servis: *** Servis: ***
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7 Inštalácia a elektrické pripojenie

Inštaláciu a elektrické pripojenie smie vykonať len 

odborný personál, a to pri dodržaní miestnych 

predpisov!

VAROVANIE! Nebezpečenstvo poranenia osôb!

Je nevyhnutné dodržiavať platné predpisy pre 

ochranu proti úrazom.

Varovanie! Nebezpečenstvo spôsobené zásahom 

elektrickým prúdom!

Je nevyhnutné vylúčiť ohrozenia vplyvom elek-

trickej energie.

Nariadenia miestnych alebo všeobecných predpi-

sov [napr. IEC, VDE atď.] a nariadenia miestnych 

dodávateľských energetických podnikov sa musia 

rešpektovať.

7.1 Inštalácia

• Inštalácia na stenu, WM (wall mounted): Pri zaria-

deniach na zvyšovanie tlaku sú spínacie prístroje 

WM namontované na kompaktné zariadenie. Ak je 

požadované upevnenie nástenného prístroja 

separátne od kompaktného zariadenia, upevnenie 

sa vykoná pomocou 4 skrutiek Ø 8 mm. Druh 

ochrany sa pritom musí zabezpečiť vhodnými 

opatreniami.

• Stojaci prístroj, BM (base mounted): Stojaci prístroj 

sa inštaluje voľne stojaci na rovnom povrchu 

(s dostatočnou nosnosťou). Štandardne je 

k dispozícii montážny podstavec výšky 100 mm 

pre prívod kábla. Iné podstavce na dopyt.

7.2 Elektrické pripojenie

VAROVANIE! Nebezpečenstvo spôsobené zása-

hom elektrickým prúdom!

Elektrické pripojenie musí vykonať elektroinštala-

tér schválený miestnym dodávateľom energie 

a podľa platných miestnych predpisov [napr. 

predpisov VDE (Zväz nemeckých elektrotechni-

kov)].

Pripojenie na sieť

Varovanie! Nebezpečenstvo spôsobené zásahom 

elektrickým prúdom!

Aj pri vypnutom hlavnom spínači je na strane 

napájania životu nebezpečné napätie.

• Typ siete, druh prúdu a napätia pripojenia na sieť 

musia zodpovedať údajom uvedeným na typovom 

štítku regulačného prístroja.

• Požiadavky na sieť:

INFORMÁCIA:

Podľa EN / IEC 61000-3-11 (pozri nasledujúcu 

tabuľku) sú spínací prístroj a čerpadlo s výkonom 

... kW (stĺpec 1) určené na prevádzku v elektrickej 

sieti so systémovou impedanciou Zmax na domovej 

prípojke max. ... Ohm (stĺpec 2) pri maximálnom 

počte ... spínaní (stĺpec 3).

Ak sú impedancia siete a počet spínaní za hodinu 

väčšie ako hodnoty uvedené v tabuľke, môže spí-

nací prístroj s čerpadlom na základe nepriaznivých 

podmienok siete spôsobiť prechodné výkyvy 

napätia, tzv. „blikanie“.

Pravdepodobne je potrebné podniknúť určité 

opatrenia, pokiaľ bude prevádzka spínacieho prí-

stroja s týmto pripojením správna. Potrebné infor-

mácie získate u miestneho poskytovateľa elek-

trickej energie alebo u výrobcu.
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INFORMÁCIA:

Maximálny počet zopnutí za hodinu, ktorý je uve-

dený v tabuľke pre každý výkon, je určený moto-

rom čerpadla a nesmie sa prekročiť (nastavenie 

parametrov regulátora sa musí primerane prispô-

sobiť, pozri napr. doby dobehu).

• Istenie na strane siete podľa údajov v schéme 

zapojenia 

• Konce sieťových káblov preveďte cez káblové 

priechodky a káblové vstupy a pripojte ich podľa 

označenia na svorkovniciach.

• Zo strany zákazníka je potrebné pripraviť 4-žilový 

kábel (L1, L2, L3, PE). Pripojenie sa realizuje na 

hlavný spínač (obr. 1a-e, pol. 1), príp. pri zariade-

niach s vyšším výkonom na svorkovniciach podľa 

schémy zapojenia, PE na uzemňovaciu lištu.

Výkon [kW]

(stĺpec 1)

Systémová impendancia [Ω]

(stĺpec 2)

Počet spínaní za hodinu

(stĺpec 3)

3~400 V 2,2 0,257 12

2-pólové 2,2 0,212 18

Priamy rozbeh 2,2 0,186 24

2,2 0,167 30

3,0 0,204 6

3,0 0,148 12

3,0 0,122 18

3,0 0,107 24

4,0 0,130 6

4,0 0,094 12

4,0 0,077 18

5,5 0,115 6

5,5 0,083 12

5,5 0,069 18

7,5 0,059 6

7,5 0,042 12

9,0 – 11,0 0,037 6

9,0 – 11,0 0,027 12

15,0 0,024 6

15,0 0,017 12

3~400 V 5,5 0,252 18

2-pólové 5,5 0,220 24

Rozbeh hv.-troj. 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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Pripojenie čerpadiel do siete

OPATRNE! Nebezpečenstvo poškodenia pro-

duktu!

Je nutné dbať na návod na montáž a obsluhu čer-

padiel!

Výkonová prípojka

Pripojenie čerpadiel sa realizuje na svorkovniciach 

podľa schémy zapojenia, PE sa musí pripojiť na 

uzemňovaciu koľajnicu. Použite tienené káble 

motora.

Uloženie tienených káblov na EMC káblové 

priechodky

(CC ... WM)

(1)   alebo    

(2)   

(3)   

Uloženie tienených káblov na tieniace svorky

(CC ... BM)

INFORMÁCIA:

Dĺžka rezu (krok ’3’)

sa musí presne prispôsobiť šírke použitých

svoriek!

INFORMÁCIA

Pri predĺžení pripojovacích vedení čerpadla nad 

rámec rozmerov dodaných z výroby sa musia 

dodržiavať pokyny o elektromagnetickej kompa-

tibilite, ktoré sú uvedené v príručke na obsluhu 

frekvenčného meniča (len vyhotovenie CC-FC).

Prípojka ochrany proti prehriatiu/porucha čer-

padla

Ochranné kontakty vinutia (WSK) resp. kontakty 

hlásenia poruchy (vyhotovenie CCe) čerpadiel sa 

môžu pripojiť na svorky podľa schémy zapojenia.

OPATRNE! Nebezpečenstvo poškodenia pro-

duktu!

Na svorky sa nesmie pripájať cudzie napätie!

(1)

(2)

(3)

(4)
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Prípojka riadiaceho signálu čerpadla (len vyhoto-

venie CCe)

Analógové riadiace signály čerpadiel (0-10V) sa 

môžu pripojiť na svorky podľa schémy zapojenia. 

Použite tienené káble.

OPATRNE! Nebezpečenstvo poškodenia pro-

duktu!

Na svorky sa nesmie pripájať cudzie napätie!

Snímač (snímače)

V súlade s návodom na montáž a obsluhu pripojte 

snímač riadne na svorky podľa schémy zapojenia.

Použite tienený kábel, na jednej strane uložte tie-

nenie do skriňového rozvádzača.

OPATRNE! Nebezpečenstvo poškodenia pro-

duktu!

Na svorky sa nesmie pripájať cudzie napätie!

Analógový IN, diaľkové nastavenie požadovanej 

hodnoty/diaľkové nastavenie otáčok

Prostredníctvom príslušných svoriek podľa 

schémy zapojenia sa môže vykonať diaľkové 

nastavenie požadovanej hodnoty resp. 

v prevádzkovom režime „Manuálna prevádzka“ 

nastavenie otáčok cez analógový signál (0/4...20 

mA resp. 0/2...10 V). Použite tienený kábel, na jed-

nej strane uložte tienenie do skriňového rozvád-

zača.

Prepnutie pri požadovanej hodnote

Prostredníctvom príslušných svoriek podľa 

schémy zapojenia sa môže docieliť prepnutie 

z požadovanej hodnoty 1 na požadovanú hodnotu 

2 resp. 3 prostredníctvom bezpotenciálového 

kontaktu (rozpínací kontakt).

x: Kontakt spojený; o: Kontakt rozpojený

OPATRNE! Nebezpečenstvo poškodenia pro-

duktu!

Na svorky sa nesmie pripájať cudzie napätie!

Externé zapnutie/vypnutie

Prostredníctvom príslušných svoriek podľa 

schémy zapojenia je možné po odstránení mostíka 

(predmontovaný vo výrobe) pripojiť diaľkové zapí-

nanie/vypínanie pomocou bezpotenciálového 

kontaktu (rozpínací kontakt).

OPATRNE! Nebezpečenstvo poškodenia pro-

duktu!

Na svorky sa nesmie pripájať cudzie napätie!

Ochrana proti nedostatku vody

Prostredníctvom príslušných svoriek (podľa 

schémy zapojenia) je možné po odstránení mos-

tíka (predmontovaný z výroby) pripojiť diaľkové 

zapnutie/vypnutie pomocou bezpotenciálového 

kontaktu (rozpínací kontakt).

OPATRNE! Nebezpečenstvo poškodenia pro-

duktu!

Na svorky sa nesmie pripájať cudzie napätie!

Zberné prevádzkové hlásenia/zberné poruchové 

hlásenia (SBM/SSM)

Prostredníctvom príslušných svoriek podľa 

schémy zapojenia sú k dispozícii bezpotenciálové 

kontakty (prepínacie kontakty) pre externé hláse-

nia.

Bezpotenciálové kontakty, max. zaťaženie kon-

taktov 250 V~ / 2 A

NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života v dôsledku 

zásahu elektrickým prúdom!

Aj pri vypnutom hlavnom spínači môže byť 

v týchto svorkách prítomné životu nebezpečné 

napätie.

Zobrazenie skutočnej hodnoty tlaku

Prostredníctvom príslušnej svorky podľa schémy 

zapojenia je k dispozícii signál 0 ... 10 V pre 

externú možnosť merania a zobrazovania aktuál-

nej skutočnej hodnoty regulačnej veličiny. Hod-

noty 0 ... 10 V pritom zodpovedajú signálu snímača 

tlaku 0 ... konečná hodnota snímača tlaku napr.

OPATRNE! Nebezpečenstvo poškodenia pro-

duktu!

Na svorky sa nesmie pripájať cudzie napätie!

Plán logického obvodu

Kontakt Funkcia

Požadovaná 
hodnota 2

Požadovaná 
hodnota 3

o o Požadovaná hodnota 1 
aktívna

x o Požadovaná hodnota 2 
aktívna

o X Požadovaná hodnota 3 
aktívna

X X Požadovaná hodnota 3 
aktívna

Externé zapnutie/vypnutie

Kontakt spojený: Automatika ZAP

Kontakt rozpojený: Automatika VYP, 
hlásenie symbolom na 
displeji

Zaťaženie kontaktov: 24 V DC / 10 mA

Ochrana proti nedostatku vody

Kontakt spojený: Dostatok vody

Kontakt rozpojený: Nedostatok vody

Zaťaženie kontaktov: 24 V DC / 10 mA

Snímač Zobrazený rozsah tlaku Napätie/tlak

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



Slovenčina

Návod na montáž a obsluhu Wilo-Control CC-Booster 33

Zobrazenie skutočnej frekvencie

Pri spínacích prístrojoch s frekvenčným meničom 

(vyhotovenia CC-FC a CCe) je prostredníctvom 

príslušných svoriek podľa schémy zapojenia k dis-

pozícii signál 0...10 V pre možnosť externého 

merania/

zobrazenia aktuálnej skutočnej frekvencie čer-

padla základného zaťaženia. 

Hodnoty 0 ... 10 V pritom zodpovedajú rozsahu 

frekvencie 0...fmax.

OPATRNE! Nebezpečenstvo poškodenia pro-

duktu!

Na svorky sa nesmie pripájať cudzie napätie!

INFORMÁCIA

Údaje týkajúce sa inštalácie a elektrického pripo-

jenia voliteľných vstupov/výstupov sú uvedené 

v návodoch na montáž a obsluhu týchto modulov.

8 Uvedenie do prevádzky
VAROVANIE! Ohrozenie života! 

Uvedenie do prevádzky iba kvalifikovaným odbor-

ným personálom! 

Pri neodbornom uvedení do prevádzky vzniká 

ohrozenie života, Uvedenie do prevádzky smie 

vykonávať len kvalifikovaný odborný personál!

NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!

Pri prácach na otvorenom spínacom prístroji exis-

tuje nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom 

kvôli kontaktu s konštrukčnými dielmi vedúcimi 

napätie. 

Práce smie vykonávať iba odborný personál!

Odporúčame, aby uvedenie spínacieho prístroja 

do prevádzky vykonala servisná služba WILO.

Pred prvým zapnutím je nutné skontrolovať 

správne vyhotovenie zapojenia (a najmä uzemne-

nia) na mieste inštalácie.

Pred uvedením do prevádzky dotiahnite všetky 

pripojovacie svorky!

INFORMÁCIA:

Okrem činností popísaných v tomto návode na 

montáž a obsluhu sa v súlade s návodom na mon-

táž a obsluhu kompletného zariadenia (DEA) 

musia vykonať aj opatrenia súvisiace s uvedením 

do prevádzky.

8.1 Nastavenie z výroby

Regulačný systém je prednastavený z výroby.

Nastavenie z výroby môže obnoviť servisná služba 

WILO.

8.2 Kontrola smeru otáčania motora

Krátkodobým zapnutím každého čerpadla v pre-

vádzkovom režime „Manuálny režim“ (menu 1.1) 

skontrolujte, či smer otáčania čerpadla v sieťovej 

prevádzke súhlasí so šípkou na telese čerpadla. Pri 

mokrobežných čerpadlách sa nesprávny resp. 

správny smer otáčania zobrazí kontrolnou LED vo 

svorkovnici (pozri návod na montáž a obsluhu čer-

padla).

Pri nesprávnom smere otáčania všetkých čerpa-

diel v sieťovej prevádzke zmeňte 2 ľubovoľné vázy 

hlavného vedenia.

Spínacie prístroje bez frekvenčného meniča 

(vyhotovenie CC):

• Pri nesprávnom smere otáčania len jedného čer-

padla v sieťovej prevádzke sa musia pri motoroch 

P2 ≤ 4 kW (priamy štart) zameniť 2 ľubovoľné fázy 

vo svorkovnici motora.

• Pri nesprávnom smere otáčania len jedného čer-

padla v sieťovej prevádzke sa musia pri motoroch 

P2 ≥ 5,5 kW (štart hviezda-trojuholník) zameniť 

4 prípojky vo svorkovnici motra. Konkrétne sa 

musí vymeniť začiatok a koniec vinutia 2 fáz (napr. 

V1 namiesto V2 a W1 namiesto W2).

Spínacie prístroje s frekvenčným meničom (vyho-

tovenie CC-FC):

• Napájanie zo siete: V menu 1.1 každé čerpadlo 

jednotlivo nastavte na „Manuálny režim“. Potom 

postupujte ako pri spínacích prístrojoch bez frek-

venčného meniča.

• Prevádzka s frekvenčným meničom: V prevádzko-

vom režime Automatický s frekvenčným meničom 

každé čerpadlo jednotlivo v menu 1.1 nastavte na 

„Automatický“. Potom krátkym zapnutím jednot-

livých čerpadiel v prevádzke s frekvenčným meni-

čom skontrolujte smer otáčania. Pri nesprávnom 

smere otáčania každého čerpadla zmeňte 2 ľubo-

voľné vázy na výstupe frekvenčného meniča.

8.3 Nastavenie ochrany motora

• WSK / PTC: Pri ochrane proti prehriatiu nie je 

potrebné žiadne nastavenie.

• Nadmerný prúd: pozri odsek 6.2.2

8.4 Signálny snímač a voliteľné moduly

Pre signálny snímač a voliteľné prídavné moduly je 

potrebné dodržiavať ich návody na montáž 

a obsluhu.
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9 Údržba
Údržbové a opravné práce smie vykonávať len 

kvalifikovaný odborný personál!

NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života!

Pri prácach na elektrických prístrojoch vzniká 

nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené 

zásahom prúdu.

• Pri všetkých údržbových a opravných prácach 

odpojte spínací prístroj od sieťového napätia 

a zaistite ho proti nepovolanému opätovnému 

zapnutiu.

• Poškodenia pripojovacieho kábla smie odstraňo-

vať zásadne iba kvalifikovaný elektroinštalatér.

• V skriňovom rozvádzači sa musí dodržiavať čis-

tota.

• V prípade znečistenia vyčistite skriňový rozvádzač 

a ventilátor. Filtračné vložky vo ventilátoroch sa 

musia skontrolovať, vyčistiť a príp. vymeniť.

• Od výkonu motora 5,5 kW sa z času na čas musia 

skontrolovať kontakty stýkačov, v prípade silného 

opalu sa musia vymeniť.

• Systém zaznamenáva a prípadne hlási stav nabitia 

záložnej batérie hodín reálneho času. Okrem toho 

sa odporúča cyklus výmeny 12 mesiacov. Pre 

tento účel sa batéria vymení podľa nasledujúceho 

zobrazenia konštrukčnej skupiny CPU.

10 Poruchy, príčiny porúch a ich odstraňovanie
Odstraňovanie porúch smie vykonávať len kvalifi-

kovaný odborný personál! Dodržiavajte bezpeč-

nostné pokyny uvedené v kapitole 2.

10.1 Zobrazenie a potvrdenie porúch

Pri výskyte poruchy sa základná farba podkladu 

zmení na ČERVENÚ, zberné poruchové hlásenie sa 

aktivuje a porucha sa zobrazí v menu 4.2 s číslom 

kódu poruchy a textom alarmu. 

Pri systémoch s diaľkovou diagnostikou sa hláse-

nie odošle stanovenému/stanoveným príjemcovi/

príjemcom.

Potvrdenie poruchy sa môže vykonať v menu 4.2 

prostredníctvom tlačidla „RESET“ alebo prostred-

níctvom diaľkovej diagnostiky.

Ak sa príčina poruchy odstránila pred potvrdením, 

základná farba podkladu dotykovej obrazovky sa 

zmení na ZELENÚ. Ak porucha ešte pretrváva, zák-

ladná farba podkladu sa zmení na ORANŽOVÚ.

Čerpadlo s poruchou sa na hlavnej obrazovke 

označí blikajúcim symbolom príslušného čerpadla.

10.2 Pamäť histórie porúch

Pre spínací prístroj je zriadená pamäť histórie, 

ktorá pracuje na princípe FIFO (First IN First OUT). 

Každá porucha sa uloží s časovým údajom (dátum/

čas). Pamäť je dimenzovaná pre 35 porúch.

Zoznam alarmov (menu 4.2.1) sa môže vyvolať 

z menu 4.2.
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Návod na montáž a obsluhu Wilo-Control CC-Booster 35

V rámci zoznamu sa hlásenia môžu vyvolať pomo-

cou tlačidiel „+“ a „-“. V nasledujúce tabuľke je 

uvedený zoznam všetkých poruchových hlásení.

Ak sa prevádzková porucha nedá odstrániť, 

obráťte sa na najbližšie zákaznícke miesto resp. 

zastúpenie spoločnosti Wilo.

Kód Text alarmu Príčiny Odstránenie

E040 Chybný snímač Tlakový snímač chybný Vymeňte snímač

Bez elektrického spojenia so snímačom Opravte elektrické spojenie

E060 Výstupný tlak 
Max

Výstupný tlak systému prekročil (napr. 
následkom poruchy regulátora) hodnotu 
nastavenú v menu 4.3.2.2

Skontrolujte funkciu regulátora

Skontrolujte inštaláciu

E061 Výstupný tlak 
Min

Výstupný tlak systému klesol (napr. násled-
kom poškodenia rúry) pod hodnotu nasta-
venú v menu 4.3.2.2

Skontrolujte, či nastavené hodnoty zod-
povedajú podmienkam prostredia.

Skontrolujte potrubie a príp. ho opravte

E062 Nedostatok 
vody

Ochrana proti nedostatku vody sa aktivovala Skontrolujte prítok/nátokovú nádrž, čer-
padlá znovu samostatne nabehnú

E080.1 – 
E080.6

Alarm čer-
padla 1...6

Ochranný kontakt vinutia (WSK/ PTC) Vyčistite chladiace lamely; motory sú 
dimenzované pre teplotu okolia +40 °C 
(pozri aj návod na montáž a obsluhu čer-
padla)

Ochrana motora sa aktivovala (nadmerný 
prúd resp. skrat v prívode)

Skontrolujte čerpadlo (podľa návodu na 
montáž a obsluhu čerpadla) a prívod

Zberné poruchové hlásenie frekvenčného 
meniča čerpadla sa aktivovalo (len vyhoto-
venie CCe)

Skontrolujte čerpadlo (podľa návodu na 
montáž a obsluhu čerpadla) a prívodné 
vedenie

E082 FU Error (poru-
cha FM)

Frekvenčný menič hlásil chybu Odčítajte chybu v menu 4.3.5.2. na frek-
venčnom meniči a konajte v zmysle 
návodu na obsluhu frekvenčného 
meniča

Porucha elektrického spojenia Skontrolujte spojenie s frekvenčným 
meničom a príp. ho opravte

Aktivovala sa ochrana motora frekvenčného 
meniča (napr. skrat sieťovej prípojky frek-
venčného meniča, preťaženie pripojeného 
čerpadla)

Skontrolujte prípojku siete a príp. ju 
opravte (podľa návodu na montáž 
a obsluhu čerpadla)

E100 Chyba batérie Nabitie batérie sa znížilo na minimálnu úro-
veň, ďalšie napájanie hodín reálneho času 
nie je zabezpečené.

Vymeňte batériu (pozri odsek 9)
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Dortmund, 

_ Basse tension 2014/35/UE

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

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

EN 61000-6-3+A1:2011

N°2117767.02 (CE-A-S n°4124136)

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group ITQ

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

et aux législations nationales les transposant,

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

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

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

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

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

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

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

and with the relevant national legislation,

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

Für die Integration in einer Pumpenanlage
/For integration in a pumping set /Pour integration dans un système de pompage

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



(BG) -  (CS) - eština
   EC/EO EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHOD

     ,   
 .

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

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

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

          
  .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F_GQ_013-23

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

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

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

WILO SE ,       
        

   :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WILO SE          
            

    :

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na 
predchádzajúcej strane.

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

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

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

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

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

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

(RU) -  
    

   ,   
 .

F_GQ_013-23

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

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

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

WILO SE ,  ,       
,       

 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     2014/35/  ;  
    2014/30/

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wilo – International (Subsidiaries)

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