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1. Generelt

1.1 Om dette dokument
Monterings- og driftsvejledningen er en del af
apparatet. Den skal altid opbevares i nærheden
af apparatet. Korrekt brug og betjening af pro-
duktet forudsætter, at vejledningen overholdes
nøje.
Monterings- og driftsvejledningen modsvarer
produktets konstruktion og opfylder de gælden-
de anvendte sikkerhedstekniske standarder,
da vejledningen blev trykt.

2. Sikkerhed
Denne monterings- og driftsvejledning inde-
holder grundlæggende anvisninger, som skal
overholdes i forbindelse med installation og
under drift. Monterings- og driftsvejledningen
skal derfor læses af montøren og den ansvarlige
bygherre før montering og ibrugtagning.
Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i
dette afsnit om sikkerhed skal overholdes, men
også de specielle sikkerhedsforskrifter, som er
nævnt i følgende afsnit om faresymboler.

2.1 Markering af anvisninger i driftsvejledningen

Symboler:

Generelt faresymbol

Fare på grund af elektrisk spænding

NOTE

Signalord:

FARE! Akut farlig situation.
Overtrædelse medfører døden eller alvorlige
personskader.

ADVARSEL! Brugeren kan pådrage sig (alvor-
lige) kvæstelser. 'Advarsel' betyder, at det kan
medføre (alvorlige) personskader, hvis ad-
varslen ikke følges.

FORSIGTIG! Der er fare for, at produktet/
anlægget skal blive beskadiget. 'Forsigtig'
advarer om, at der kan opstå produktskader,
hvis anvisningerne ikke overholdes.

NOTE: Et nyttigt tip for håndtering af produktet.
Det gør opmærksom på mulige problemer.

2.2 Personalekvalifikationer
Det personale, der skal foretage monteringen og
idrifttagningen, skal være i besiddelse af de rele-
vante kvalifikationer til udførelse af dette arbejde.

2.3 Risici, såfremt sikkerhedsforskrifterne ikke følges
Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrif-
terne kan udsætte personer og produktet/
anlægget for fare samt medføre bortfald af
ethvert krav om skadeserstatning.
I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerheds-
forskrifterne eksempelvis medføre følgende far-
lige situationer:

• svigt af vigtige funktioner på produktet/anlægget,
• svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og
reparationsmetoder

• fare for personer som følge af elektriske, meka-
niske og bakteriologiske påvirkninger.

• Skade på ejendom.

2.4 Sikkerhedsforskrifter for operatøren
De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes.
Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres.
Anvisninger i henhold til lokale eller generelle
forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energi-
forsyningsselskaber skal overholdes.

2.5 Sikkerhedsforskrifter ved inspektions- og
montagearbejder
Bygherren skal sørge for, at alt arbejde i forbin-
delse med inspektion og montering udføres af
autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har
læst monterings- og driftsvejledningen grundigt
igennem og dermed har den fornødne viden om
produktet/anlægget.
Arbejde med produktet/anlægget må kun foreta-
ges ved stilstand.

2.6 Egne ændringer og reservedelsfremstilling
Ændringer på produktet/anlægget er kun tilladte
efter aftale med producenten. Originale reserve-
dele og tilbehør godkendt af producenten frem-
mer sikkerheden. Anvendelse af andre dele kan
medføre, at ansvaret for eventuelle følger på den
baggrund bortfalder.

2.7 Ikke tilladte driftsbetingelser
Driftssikkerheden for det leverede produkt/anlæg
er kun garanteret ved korrekt anvendelse iht.
afsnittet 4 i driftsvejledningen. De grænseværdi-
er, som fremgår af kataloget/databladet, må
under ingen omstændigheder under- eller over-
skrides.

3. Transport og midlertidig opbevaring
Kontrollér straks produktet for transportskader
ved modtagelsen. Hvis der er skader, skal disse
meldes speditøren med det samme.

FORSIGTIG! Hvis materialet skal monteres se-
nere, skal det opbevares på et tørt sted. Produk-
tet skal beskyttes mod stød/slag og ydre påvir-
kninger (fugt, frost osv.).
Apparatet skal håndteres forsigtigt.
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4. Anvendelsesformål

CE+ styreenheden er beregnet til automatisk
kontrol, styring og til automatisk beskyttelse af et
trykforøgningsanlæg.
Den anvendes til vandforsyning i høje boligbyg-
ninger, hospitaler, forvaltnings- og industribyg-
ninger.
Det er nødvendigt at anvende en trykreduce-
ringsventil i tilfælde af trykændringer på mere en
1 bar i indsugningsledningen. Det bibeholdte tryk
efter trykreduceringsventilen (sekundærtrykket)
er beregningsgrundlag for bestemmelse af
trykforøgningsanlæggets samlede løftehøjde.

5. Angivelser vedr. produktet

5.1 Typekode

WILO-Control CE+ Booster SD 1 x 15

Styreenhedseriens
typekode

- : Direkte start
SD : Stjerne-trekant-start

Antal styrede pumper
1: 1 pumpe
2: 2 pumper i kaskadekobling
3: 3 pumper i kaskadekobling
4: 4 pumper i kaskadekobling

Maksimalydelse for en pumpe

5.2 Tekniske data

- Maks. driftstryk: 40 bar
- Trykgiver: 0-6; 0-10; 0-16
(i bar) 0-25; 0-40

Udgang: 4-20 mA

- Maks. omgivelsestemperatur: 0 til +40 °C
- Opbevaringstemperatur: -10 til +55 °C

- Trefasespænding: 230/400 V (±10 %)
50 Hz

- Beskyttelseshus: IP 54

- Nominel strømstyrke: se typeskiltet på
motoren

5.3 Leveringsomfang
• CE+-styreenhed.
• Monterings- og driftsvejledning.

6. Beskrivelse og funktion

6.1 Beskrivelse af produktet

Indvendigt - fig. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e
1 Almindelig adskiller med tilslutningsklemmer fra
forsyningsnettet (styreenheder med motor-
værnsrelæ-tilslutningsklemmer X0 - fig. 4b).

2 Sikkerhedstransformator 230-400 V/24 V.
3 Magnetbeskyttelseskontakt (styreenheder med
motorværnsrelæ: sikringer).

4 Kontaktor med motortilslutningsklemmer (styre-
enheder med motorværnsrelæ-tilslutningsklem-
mer X1 - fig. 4b)

5 Potentiometer "højtryk": gør det muligt at ind-
stille den øverste trykgrænseværdi (frakoblings-
tryk).

6 Potentiometer "lavtryk": gør det muligt at ind-
stille den nederste trykgrænseværdi (tilkoblings-
tryk).

7 Strømsikringspotentiometer: gør det muligt at
indstille grænseværdien for motorvarmebeskyttel-
sen.

8 Tilslutningsklemmer for de udvendige dele
(trykgiver, tørløbsafbryder, fejlmeldinger, fjern-
styring).

9 Spændingsvalgkontakt: gør det muligt at forsyne
transformatoren iht. netspændingen (230 V eller
400 V).

10Transformatorens hovedsikringer:
• 2 sikringer 6,3 x 32 mm 0,3 A 500 V med en min.
koblingskapacitet på 20 kA til styreenheder med
en transformator 35 VA.

• 2 sikringer 6,3 x 32 mm 0,5 A 500 V med en min.
koblingskapacitet på 20 kA til styreenheder med
en transformator 45 VA.

11 Transformatorens sekundære sikringer:
• 2 sikringer 5 x 20 mm 2 A 250 V.
12Efterløbspotentiometer: gør det muligt at ind-
stille pumpernes standsningsforsinkelse.

13Potentiometer til valg af trykgiverserie: gør det
muligt at vælge trykgiverserien.

På forsiden
fig. 2

1 Visning under spænding
2 Tørløbsvisning
3 3 x 7-segmentvisning
4 Driftsvisning pr. pumpe
5 Pumpesvigtsvisning pr. pumpe
6 Drejeomskifter 3 positioner:
manuel drift – 0 (reset) – automatisk drift

Bag frontdækslet
(styreenhed til 1 og 2 pumper)
Fig. 3

1 Styringselektronik: regulerer de forskellige ind-
gangs- og udgangsmeldinger for at sikre pum-
pernes funktionsdygtighed og sikkerhed.

2 Efterløbspotentiometer: gør det muligt at ind-
stille pumpernes standsningsforsinkelse.

3 Potentiometer til valg af trykgiverserie: gør det
muligt at vælge trykgiverserien.

4 DIP switch-funktionstest: gør det muligt at til-
eller frakoble funktionen "Funktionstest".

5 DIP switch-fjernstyring: DIP switch'en skal altid
stå på positionen REM.

Bag frontdækslet
(styreenhed til 3 og 4 pumper og 1 SD-pumpe)
fig. 3

1 Styringselektronik: regulerer de forskellige ind-
gangs- og udgangsmeldinger for at sikre pum-
pernes funktionsdygtighed og sikkerhed.

4 DIP switch-funktionstest: gør det muligt at til-
eller frakoble funktionen "Funktionstest".

5 DIP switch-fjernstyring: DIP switch'en skal altid
stå på positionen REM.
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6.2 Produktets funktion

6.2.1 Funktionsmåde
- En elektronisk trykgiver sender den faktiske
værdi for anlægstrykket vha. et strømsignal
4-20 mA.

- Hvis trykket på trykforøgningsanlæggets afløb er
lavere end det, som er indstillet som nominelt
tryk via potentiometret "Indstilling lavtryk",
starter hovedpumpen efter 1 sekund.

- Hvsi trykket stadig er lavere end lavtrykket,
starter spidsbelastningspumperne med en for-
sinkelse på 1 sekund efter hinanden.

- Hvis trykket på trykforøgningsanlæggets afløb er
højere end det, som blev indstillet som nominelt
tryk via potentiometret "Indstilling højtryk", fra-
kobles spidsbelastningspumperne en efter en
efter en efterløbstid på mellem 3 og 30 sekunder.
Efterløbstiden er proportional med indstillingen
af hovedefterløbstiden.

- Hovedpumpen frakobles, når alle spidsbelast-
ningspumper er frakoblede og når trykket er
forblevet højere end højtrykket under hoved-
efterløbstiden, som kan være på mellem 5 og
180 sekunder.

- Hvis trykket er på mellem de to forindstillede
tryk (høj- og lavtryk), forbliver pumperne i den
aktuelle driftstilstand.

Efterløbstid
- Hovedefterløbstid: kan indstilles fra 5 til 180 sek.
- Spidsbelastningsefterløbstid: 3 til 30 sek. propor-
tionalt med hovedefterløbstiden.

Pumpeskift
I forbindelse med betjening og pumpernes syn-
krone funktion sker der et cyklisk skift af star-
trækkefølgen ved hver frakobling af hoved-
pumpen.

Driftstype
En drejeomskifter med 3 stillinger på forsiden
(fig. 2, 6) gør det muligt at vælge 3 driftstyper for
hver pumpe.

Positionen Frakobling og Reset:
- Pumpen er frakoblet; denne position giver mulig-
hed for at slette (resette) denne pumpes alarmer.
Sletningen kan enten være generel eller indivi-
duel afhængigt af fejltypen.

- Ved et svigt af en pumperække bliver sletningen
aktiv, når afbryderen stilles på 0-reset.

- Ved et generelt svigt (Err-Prs, Err-Sen) bliver
sletningen aktiv, så snart alle pumperækkens
afbrydere står på 0-reset.

Positionen Manuel drift:
- Pumpen kører i en begrænset tid på op til
15 sekunder. Pumpen frakobles efter denne tid.
Det er bydende vigtigt, at positionerne Fra-
kobling og Manuel drift indstilles på ny for at
pumpen igen starter. Varme-, magnet- og tør-
løbssikringen forbliver aktive i denne driftstype;
de andre beskyttelsesfunktioner er deaktiverede.

Positionen AUTOMATISK DRIFT:
- Alle trykforøgningsanlæggets funktioner er
deaktiverede.

Manglende fase
Trykforøgningsanlægget er beskyttet, hvis en
eller flere af nettets faser mangler:

- Aktivering af fejlmelding og alle visningerne af
pumpesvigt

- Manuelt reset af svigt ved at stille alle afbrydere
på 0 – reset.

Magnetbeskyttelseskontakt (bortset fra styre-
enheder med motorværn)
En magnetbeskyttelseskontakt beskytter moto-
ren og strømkablet mod kortslutning. Ved denne
type svigt kobler styringselektronikken om til en
anden disponibel pumpe:

- Aktivering af fejlmelding og visningen af
pumpesvigt

- Manuelt reset af svigt (drejeomskifter på
positionen 0 - reset).
Ved styreenheder med motorværn
Motorværnet og strømkablerne er beskyttet vha.
sikringer.

Thermisk fejl
Ved styreenheder med strømgiver
Beskyttelsen mod overbelastning af motor sker
via overvågningen af strømforbruget i en fase.
Hvis strømmen overstiger indstillingen i
"Strømsikring", standser styringselektronikken
den svigtende pumpe og kobler om til en anden
disponibel pumpe:

- Aktivering af fejlmelding og visningen af
pumpesvigt

- Manuelt reset af svigt (drejeomskifter på
positionen 0 - reset).

Med grænseværdien på 0,5 A er det muligt at
konstatere den manglende strøm i den over-
vågede fase. Ved hjælp af denne funktion kan
overbelastningen af de 2 andre faser forhindres,
hvis den overvågede fase er afbrudt:

- Aktivering af fejlmelding og visningen af
pumpesvigt.

- Manuelt reset af svigt (drejeomskifter på
positionen 0 - reset).
Ved styreenheder med motorværn
Beskyttelsen mod overbelastning og en man-
glende faser sker via et motorværn. Hvis motor-
værnet svigter, standses den svigtende pumpe,
og elektronikken koblier om til den anden dispo-
nibel pumpe:

- Aktivering af fejlmelding og visningen af pum-
pesvigt

- Manuelt reset af svigt, genstart af motorværnet

Hoved-
efter-
løbstid

5 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Spidsbe-
lastnings-
efterløbstid

3 5 8 11 15 18 21 24 27 30
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Konstatering af en lækage i anlægget
(læk i anlæggets kloaksystem)
Hvis trykket fra trykforøgningsanlægget har
mindre end 20 % af lavtrykket i mere end
60 sek., frakobles alle pumper.

- Aktivering af fejlmeldingen
- Der vises Err-prs
- Manuelt reset af svigt ved at stille alle afbrydere
på 0 – reset.

Pumpetest
- Modus funktionstest (DIP switch position Run-
test ON, fig. 3, 4):
Testen udføres for hver 6. time ved en anden
pumpe. Ibrugtagning af hver pumpe i 15 sekun-
der. Efter hver pumpetest kontrollerer anlægget,
om anlægstrykket befinder sig entydigt over
maksimaltrykket, og motorens strømforbrug er
over 0,5 A (bortset fra styreenheder med motor-
værn). Hvis testen af en pumpe giver et negativt
resultat, vises der fejlen Err-Tst, og apparatet
aktiverer den generelle fejlmelding. For at slette
en funktionstest af svigt skal drejeomskifteren
for den svigtende pumpe stilles på position
0-reset.

Tørløbsbeskyttelse
Konstateringen af vandmanglen har en for-
sinkelse (20 sek.). Denne funktion er uafhængig
af styreenhedens driftstype.

Fejlmelding
Fejlmeldingen er aktiveret, når der optræder en
af den efterfølgende fejl:

- Konstatering af en manglende fase
(net eller motor)

- Magnetbeskyttelseskontakt (bortset fra styr-
enheder med motorværn)

- Overbelastning af motoren
- Motorstrøm under 0,5 A (bortset fra styrenheder
med motorværn)

- Vandmangel
- Lækage i anlægget
- Afbrudt kabel i trykgiveren
Funktionstest negativ

6.2.2 Indgange/udgange - fig. 4
1 Trykopbygning (4–20 mA): En analogindgang på
styringselektronikken giver mulighed for tilslut-
ning af en trykgiver 4-20 mA.

2 Fjernstyring (Ext. Off): Ved hjælp af fjernsty-
ringen (normalt lukket kontakt) kan tryk-
forøgningsanlæggets pumper frakobles helt, der
er konciperet en ind-ud-indgang for denne føler.

3 Vandmangel (Dry): En trykkontakt (normalt åben
kontakt) eller en svømmer beskytter tryk-
forøgningsanlægget mod vandmangel; der er
konciperet en ind-ud-indgang for denne føler.
Denne funktion er uafhængig af styreenhedens
driftstype.
Genstarten af trykforøgningsanlægget sker med
6 sek. forsinkelse efter kontaktet er lukket
(vandreturløb).

4 Fejlmelding (SSM): En potentialfri udgang (nor-
malt åben kontakt ; 250V; 5A) giver mulighed for
fejlmelding fra trykforøgningsanlægget.

Ved styreenheder med motorværn
5 Termosikringskontakt: Termosikringskontakten
gør det muligt at tilslutte en PTC-kontakt
(Klixon) fra motoren, for denne føler er der
konciperet en ind-ud-indgang.

6 RUN-signal: En potentialfri udgang (normalt
åben kontakt; 250 V; 5A) giver mulighed for
fejlmelding fra trykforøgningsanlægget.

6.2.3 Mærkning - fig. 2
Informationer vedr. trykforøgningsanlægget

1 Spænding: Visning af oprettet netspænding
(LED konstant gul)

2 Vandmangel: Visning af vandmangel
(LED konstant rød)

3 Visning: 3x7-segment-visning
Konstant visning af det nominelle tryk. Det viste
nominelle tryk er middelværdien for indstillin-
gerne af høj- og lavtrykket.
Blinkende visning ved ændring af indstillingernes
værdier:

- Indstilling højtryk (PHi)
- Indstilling lavtryk (PLo)
- Indstilling efterløbstid efter frakobling af hoved-
pumpen (dtp)

- Indstilling af trykgivertype (SEn)
Visning svigt:

- Err-Prs: Svigt tryk < 20 % af det nominelle lav-
tryk

- Err-Sen: Afbrudt trykgiverkabel
- Err-tSt: Svigt funktionstest (Run-test) af pum-
perne.

Informationer vedr. pumpen
4 Pumpe tilkoblet: Visning af den tilkoblede pumpe
(LED konstant grøn ved automatisk drift og blin-
kende ved manuel drift).

5 Visning svigt pumpe (rød LED blinker 5 sek. ved
konstatering af svigtet, derefter lyser den kon-
stant).

- Intet motorforbrug.
- Magnetbeskyttelseskontakt (motor-kortslutning).
- Varmebeskyttelse (overbelastning af motoren).
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Sikkerhedstransformatorens "lus" til spændings-
valg skal indstilles iht. netspændingen:

- Netspænding 230 V: "Lus" på markeringen 230 V.
- Netspænding 400 V: "Lus" på markeringen 400 V.

Trykgiver
Trykgiveren skal tilsluttes korrekt til klemmerne
iht. styreenhedens koblingsskema (fig. 4, pos. 1):

- Trykgiverens forsyningskabel skal forbindes med
klemmen +24 V.

- Signalkablet skal forbindes med klemmen In.

Anvend et afskærmet kabel, forbind en side af
afskærmningen med styreenhedens jord-
klemmer.

FORSIGTIG! Der må ikke være ekstern spæn-
ding på klemmerne!

Fjernstyringssignal
Der er beregnet en ind-ud-indgang til fjern-
styringen (LF) (fig. 4, pos. 2), som udvirker den
komplette frakobling af pumperne i tryk-
forøgningsanlægget.
Styreenheden kan fra fabrikkens side være
konfigureret med en "lus", som er forbundet med
denne indgang.
Denne indgang fungerer kun ved automatisk
drift.

Tørløbsbeskyttelse
En ind-ud-indgang (fig. 4, pos. 3) beskytter tryk-
forøgningsanlægget mod vandmangel; der kan
tilsluttes en trykkontakt (normalt åben kontakt)
eller svømmer til denne indgang.

FORSIGTIG! Der må ikke være ekstern spæn-
ding på klemmerne!

Fejlmelding
Lukkekontakt (normalt åben kontakt fig. 4b,
pos. 5), potentialfri, muliggør fjernmelding af
alarmer.

FORSIGTIG! Der kan tilsluttes en ekstern kilde
med maks. 250 V til denne kontakt.
Denne farlige spænding er også til rådighed,
når den fælles adskiller er afbrudt.

Ved styreenheder med motorværn
Termosikringskontakt: Der er beregnet en ind-
ud-indgang for PTC-beskyttelse (Klixon) af
motoren (fig. 4b, pos. 5).

Run-signal-pumpe
Lukkekontakt normalt åben kontakt (fig. 4b,
pos. 6), potentialfri, muliggør driftssignaler fra
pumpen.

FORSIGTIG! Der kan tilsluttes en ekstern kilde
med maks. 250 V til denne kontakt.
Denne farlige spænding er også til rådighed,
når den fælles adskiller er afbrudt.

7. Installation og elektrisk tilslutning

7.1 Installation
Styreenhederne til trykforøgningsanlæggene
placeres direkte på overtryksmodulet.

7.2 Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning skla udføres af en el-
installatør, som er godkendt af det lokale energi-
forsyningsselskab, og iht. de gældende lokale
bestemmelser.

I forbindelse med den elektrisk tilslutning skal
monterings- og driftsvejledningen de vedlagte
elektriske skemaer ubetinget overholdes.
Grundlæggende skal følgende punkter over-
holdes:

- Nettilslutningens strøm- og spændingstype skal
svare til de egenskaber, som findes på typeskiltet
og styreenhedens klemmediagram.

- For en sikkerheds skyld skal trykforøgnings-
anlægget tilsluttes til jord korrekt
(dvs. iht. de lokale bestemmelser og betingelser);
Tilslutningerne til dette formål er har mærk-
ninger (se også klemmediagrammet).

- De andre målinger, indstililnger osv. er angivet i
monterings- og driftsvejledningen og i styre-
enhedens klemmediagram.

Forsyningskabel
Det elektriske tilslutningskabel skal være dimen-
sioneret iht. trykforøgningsanlæggets samlede
ydelse (se typeskiltet).
Det er ikke muligt at tilslutte styreenheden til en
spænding, som ikke svarer til den, som er angivet
i teksten (se 5.2 Tekniske data).

BEMÆRK: I styreenheden befinder der sig et
elektrisk koblingsskema med detaljerede infor-
mationer.

FORSIGTIG! Sørg for korrekt tilslutning til jord!

Pumpernes forsyningskabler

FORSIGTIG! Vejledningen i installations- og
betjeningsanvisningerne til pumperne skal
overholdes!

Det elektriske tilslutningskabel skal dimensione-
res korrekt iht. den pågældende pumpes ydelse
(se typeskiltet).

FORSIGTIG! Husk at tilslutte klemmen til
jordforbindelse!

Spændingsvalgkontakt - fig. 5

FORSIGTIG! Kontrollér den valgte spænding,
inden spændingen tilkobles første gang!
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8. Ibrugtagning
Vi anbefaler at den første ibrugtagning af tryk-
forøgningsanlægget foretages af en medarbejder
fra din lokale WILO-kundeservice eller vores
kundeservicecenter.
Ledningsføringen skal kontrolleres inden den
første spænmdingstilkobling, især tilslutningen
til jord.

FORSIGTIG!
Spænd alle forsyningsklemmer, inden styre-
enheden tages i brug!
Kontrollér positionen af "lusen" til spændings-
valg inden den første spændingstilkobling!

8.1 Motorens omdrejningsretning
Kontrollér, at pumpens omdrejningsretning
stemmer overens med pilen, som findes på pum-
pens typeskilt. Benyt modussen "manuel drift"
for denne kontrol.

- Hvis alle pumper kører i den modsatte retning,
skal 2 faser i hovedforsyningskablet ændres.

FARE ! Afbryd anlægget på hovedafbryderen,
inden faserne ændres.

- Hvis kun en pumper kører i den modsatte retning
under normaldrift, skal der ændres 2 faser i
motorens terminalboks.

FARE ! Afbryd anlægget på hovedafbryderen,
inden faserne ændres.

8.2 Beskrivelse af indstillingen

ADVARSEL! For at ændre parametrene skal
styreenheden være åbnet og anlæggets hoved-
afbryder slået til.
Indstillingerne under spænding skal foretages
af en kvalificeret person, som er godkendt af
det lokale energiforsyningsselskab, og udføres
iht. de gældende lokale bestemmelser!

- Stil alle drejeomskiftere på position 0 – reset
- Indstil trykgiveren (fig. 3, pos. 3) vha. potentio-
metret. Værdien under instillingen kan aflæses
på visningen.

- Indstil højtryksgrænseværdien med potentio-
metret (fig. 1, pos. 5 "PHi"). Værdien under instil-
lingen kan aflæses på visningen.

- Indstil lavtryksgrænseværdien med potentio-
metret (fig. 1, pos. 6 "PLo"). Værdien under instil-
lingen kan aflæses på visningen. Denne værdi er
altid min. 0,2 bar mindre end højtryksgrænse-
værdien for trykgiverne 0–6 ; 0–10 ; 0–16 og
0-25 bar og 0,4 bar mindre for trykgiverne
0–40 bar.

- DIP switch (fig. 3, pos. 5 "Ext.off") skal stilles på
"REM". Positionen "FLUX" må ikke anvendes.

- Indstil pumpernes standsningsforsinkel med
potentiometret (fig. 3, pos. 2). Værdien under
instillingen kan aflæses på visningen. Den viste
værdi er standsforsinkelsen for hovedpumpe,
som kan indstilles på mellem 5 sek. og 180 sek.;
den bestemmer standsningsforsinkelsen for
spidsbelastningspumperne automatisk og pro-
portionalt fra 3 sek. til 30 sek.

- Indstil strømgrænsen for enhver motor med de
tilhørende potentiometre (fig. 1, pos. 7 "I>" eller
motorværn) ved positionere pilene på den
angivne nominelle motorstrøm, som er angivet
på typeskiltet, og forøge med 10 %.

- Funktionstest-modussen for alle trykforøgnings-
anlæggets pumper er til rådighed på styre-
enheden. For at aktivere denne test skal den
tilhørende DIP switch (fig. 3, pos. 4 "run-test")
stilles på positionen „ON”; for at deaktivere
testen skal DIP switch'en stilles på positionen
"OFF".

9. Vedligeholdelse
Afbryd anlægget på hovedafbryderen inden
vedligeholdelses- eller reparationsarbejder!

Styreskabet skal holdes rent.
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10. Fejl, årsager og afhjælpning

11. Reservedele
Alle reservedele skal bestilles direkte hos
WILO-kundeservice.
For at undgå spørgsmål og fejlbestillinger skal
alle oplysninger på typeskiltet oplyses ved alle
bestillinger.
Reservedelskataloget kan findes på
www.wilo.com.

Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Fejl Årsager Afhjælpning
Trykforøgningsanlægget fungerer ikke,
ingen visning

Fejlstrømsrelæet er slået til Afsikr sikkerhedsafbryderen
Nettet har dårlig forbindelse Kontrollér, om hver fase er til rådighed
Manglende fase Kontrollér nettet

Kontaktoren kan ikke aktiveres Fejl ved spændingsvalg Kontrollér spændingsvalget (230/400V)

Transformatorens sikring Udskift sikringerne
Fejlmelding pumpe Dårlig indstilling af strømsikringen Kontrol af motorforbruget og korrekt

indstillingen af potentiometret til strøm-
sikringen

Nettet har dårlig forbindelse Kontrollér faserækkefølgen
For højt motorforbrug Reparér eller udskift motoren
Lavt motorforbrug (< 0,5 A)
(bortset fra styreenheden med motor-
værn)

Kontrol af motorledningsføringen og
viklingens kontinuitet

Melding vandmangel Intetn vand i trykforøgningsanlægget Kontrollér, om ventilerne på alle pumper
er åbne

Fejl trykkontakt Kontrollér, om trykkontakten er en tryk-
kontakt med en normalt åben kontakt

Fejl svømmer Kontrollér, om svømmeren er en svøm-
mer med en normalt åben kontakt

Visning "Err-Prs" Der opbygges intet tryk i anlægget Kontrollér, om ventilerne på alle pumper
er åbne

Trykgiveren kan ikke registrere noget
tryk

Udskift trykgiveren

Visning "Err-Tst" En pumpe har ikke bestået funktions-
testen

Kontrollér den svigtende pumpe

Visning "Err-Sen" Trykgiveren er tilsluttet forkert Kontrollér ledningsføringen
Trykgiverens kabel er afbrudt Udskift trykgiverens kabel
Trykgiverens strøm er på < 2 mA Udskift trykgiveren

For hyppig start af pumperne Anlægget har ingen ydelse Tilpas indstillingen af hovedefterløbs-
tiden

Indstillingsafvigelsen mellem tilkobling-
strykket PLo og frakoblingstrykket PHi
er utilstrækkelig

Overtagelse af indstillingen fra PLo og
PHi

Dansk
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D EG - Konformitätserklärung 

GB EC – Declaration of conformity  

F Déclaration de conformité CE  

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : Control Box CE+  
Herewith, we declare that this product:  
Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :  

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  
in its delivered state complies with the following relevant provisions:  
est conforme aux dispositions suivants dont il relève:  

Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2004/108/EG  
Electromagnetic compatibility - directive  

Compatibilité électromagnétique- directive   
 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG  
Low voltage directive  

Directive basse-tension   
 
und entsprechender nationaler Gesetzgebung.   
and with the relevant national legislation.  
et aux législations nationales les transposant.  

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: EN 60204-1  
Applied harmonized standards, in particular: EN 60439-1  
Normes harmonisées, notamment: EN 61000-6-1  

EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61000-6-4  

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. 
Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité. 

 

Dortmund, 31.01.2009  

Erwin Prieß 
Quality Manager 

 

WILO SE 
Nortkirchenstraße 100 
44263 Dortmund 
Germany 

 
Document: 2096963.2 
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