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Latviski

Attēlu skaidrojumi

1. att.

Vadības ierīces uzbūve

1

Galvenais slēdzis: Vadības ierīces ieslēgšana/
izslēgšana
Izvēles un parametru ievades izvēlne

2
3
4

Uzlādes ierīces automātiskai startera akumulatoru uzlādei
Pamatshēma: shēma ar mikrokontrolieri

5

Pārveidotāja shēma

6
7

Aizsargierīce/relejs startera aktivizācijai, kā arī
magnētiskie slēdži
Kūstošie drošinātāji

8

Avārijas palaišanas pogas akumulatoriem A un B

9

Atslēgas selektorslēdzis

**

Norāde pie galvenā slēdža:
Smidzinātāju sūkņa motora strāvas padeve.
UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ NEIZSLĒGT!

2. att.

Vadības ierīces rādījumu elementi

1

Gaismas diode (zaļa): Gatavība darbam

2

Gaismas diode (zaļa): Sūkņa darbība

3

Gaismas diode (dzeltena): Automātiskais režīms

4

Gaismas diode (dzeltena): Paaugstināta dzinēja
temperatūra (dzesēšanas ūdens)
Gaismas diode (dzeltena): Eļļas spiediena traucējums
Gaismas diode (dzeltena): Neizdevusies iedarbināšana
Gaismas diode (balta): smidzinātāju pieprasījums

5
6
7
8
9

Gaismas diode (dzeltena): Pludiņslēdža pieprasījums (sūkņa uzpildes tvertne)
Gaismas diode (dzeltena): Apsildes traucējums

10

Gaismas diode (dzeltena): Siksnas plīsums

11

Gaismas diode (dzeltena): Degvielas trūkums

12

Gaismas diode (dzeltena): Kopējs bojājums

13

15

Gaismas diode (zaļa) un taustiņš: Manuālās startera iekārtas pārbaudes ierīce
Gaismas diode (sarkana) un taustiņš: Manuāla
sūkņa apstādināšana
Taustiņš: Lampiņu pārbaude

16

Taustiņš: Manuāla iedarbināšana, A akumulators

17

Taustiņš: Manuāla iedarbināšana, B akumulators

18

Taustiņš: Kļūmju ziņojumu apstiprināšana

14
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1 Vispārīga
informācija
Uzstādīšanas
un ekspluatācijas
instrukcija
1.1 Par šo dokumentu
Oriģinālās ekspluatācijas instrukcijas valoda ir
vācu valoda. Visas pārējās šajā instrukcijā iekļautās
valodas ir oriģinālās ekspluatācijas instrukcijas
tulkojums.
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ietilpst
produkta komplektācijā. Tā vienmēr jāglabā produkta tuvumā. Precīza šajā instrukcijā sniegto
norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums produkta atbilstošai izmantošanai un pareizi veiktai
apkopei.
Uzstādīšanas un lietošanas pamācībā sniegtā
informācija atbilst produkta modelim un drošības
tehnikas pamata noteikumiem un standartiem
drukāšanas brīdī.
EK atbilstības deklarācija:
Viens EK atbilstības deklarācijas eksemplārs ir šīs
ekspluatācijas instrukcijas sastāvdaļa.
Veicot ar mums nesaskaņotas tehniskas izmaiņas
tur minētajās detaļās vai uzstādīšanas un ekspluatācijas pamācībā minēto ražojuma/personāla drošības skaidrojumu neievērošanas gadījumā šī
deklarācija zaudē savu spēku.

2 Drošība
Šajā ekspluatācijas instrukcijā ir ietverti pamatnorādījumi, kas jāievēro produkta montāžas, darbības un apkopes gaitā. Tādēļ ar šajā instrukcijā
sniegto informāciju pirms ražojuma uzstādīšanas
un ekspluatācijas uzsākšanas noteikti jāiepazīstas
montierim, kā arī atbildīgajam speciālistam/operatoram.
Jāievēro ne tikai šajā punktā minētie vispārīgie
drošības norādījumi, bet arī turpmākajos instrukcijas punktos sniegtie īpašie drošības norādījumi,
kuriem ir pievienots īpašs brīdinājuma apzīmējums.
2.1 Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas
norāžu apzīmējumi
Simboli:
Vispārīgs brīdinājums
Elektriskās strāvas trieciena risks
PIEZĪME

UZMANĪBU!
Pastāv briesmas, ka sūknis/iekārta var tikt sabojāta. «Uzmanību» attiecas uz iespējamiem ražojuma bojājumiem norāžu neievērošanas
gadījumā.
PIEZĪME:
Svarīga norāde par produkta lietošanu. Tā pievērš
uzmanību arī iespējamiem sarežģījumiem.

•
•
•
•

Obligāti jāievēro tieši uz ražojuma izvietotās norādes, piem.,
griešanās virziena bultiņa,
pieslēgumu apzīmējumi,
tipa plāksnīte,
brīdinājuma uzlīmes
un tām jābūt labi salasāmām.

2.2 Personāla kvalifikācija
Personālam, kas atbild par montāžu, ekspluatāciju
un apkopi, jābūt atbilstoši kvalificētam šo darbu
veikšanai. Operatoram jānodrošina personāla
atbildības joma, kompetence un uzraudzība. Ja
personālam nav nepieciešamo zināšanu, tas attiecīgi jāapmāca un jāinstruē. Ja nepieciešams, iekārtas operatora uzdevumā to var veikt produkta
ražotājs.
2.3 Drošības noteikumu neievērošanas izraisītie
riski
Neievērojot drošības norādījumus, tiek radīti
draudi personām, videi un ražojumam/iekārtai.
Neievērojot drošības norādījumus, spēku zaudē
iespēja prasīt jebkādu bojājumu atlīdzību.
Atsevišķos gadījumos noteikumu neievērošana
var izraisīt turpmāk norādītos riskus:
• personu apdraudējumu, kas rodas elektriskas,
mehāniskas vai bakterioloģiskas iedarbības rezultātā,
• vides apdraudējumu, no sūcēm izplūstot bīstamām vielām,
• materiālos zaudējumus,
• svarīgu produkta/iekārtas funkciju atteici,
• noteikto tehniskās apkopes un remonta darbību
atteici,
2.4 Apzināta darba drošība
Jāievēro šajā ekspluatācijas instrukcijā uzskaitītie
drošības norādījumi, esošie vietējie nelaimes gadījumu novēršanas noteikumi, kā arī iespējamie
iekārtas operatora iekšējie darba, lietošanas un
drošības noteikumi.

Signālvārdi:
APDRAUDĒJUMS!
Pēkšņa bīstama situācija.
Norādījumu neievērošana izraisa nāvi vai rada
smagas fiziskas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Lietotājs var gūt (smagas) traumas.
«Brīdinājums» nozīmē, ka, neievērojot norādījumus, pastāv iespēja gūt (smagas) traumas.
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2.5 Operatora drošības noteikumi
Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām
(ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, kustību vai garīgajām spējām vai personām ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām par šīs ierīces
lietošanu, izņemot, ja viņas šo ierīci lieto par viņu
drošību atbildīgas personas klātbūtnē un uzraudzībā vai arī šī persona viņām ir sniegusi norādījumus par ierīces lietošanu.
Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie ar ierīci
nerotaļājas.
• Ja produkta/iekārtas karstie vai aukstie komponenti rada apdraudējumu, pasūtītājam tie jānodrošina pret pieskaršanos.
• Produkta darbības laikā nedrīkst noņemt aizsargbarjeru no kustīgajām daļām (piem., savienojuma
elementa).
• Bīstamu (piem., eksplozīvu, indīgu, karstu) šķidrumu sūces (piem., vārpstas blīvējumā) jānovērš
tā, lai tās neradītu apdraudējumu personām un
apkārtējai videi. Jāievēro valsts likumā minētie
noteikumi.
• Neglabājiet produkta tuvumā viegli uzliesmojošus
materiālus.
• Jānovērš elektrotraumu gūšanas iespēja. Jāievēro
vietējos vai vispārīgajos noteikumos minētie (piemēram, IEC (Starptautiskās elektrotehniskās
komisijas), VDE (Vācijas Elektrotehniskās, elektroniskās un informācijas tehnikas apvienības) un
vietējo energoapgādes uzņēmumu sniegtie norādījumi.
2.6 Montāžas un apkopes darbu drošības
informācija
Uzņēmumu vadībai jānodrošina, lai visus montāžas un apkopes darbus veiktu pilnvarots un kvalificēts personāls, kuram ir plašas un dziļas
zināšanas par lietošanas pamācībā sniegto informāciju.
Visus ar ražojumu/iekārtu saistītos darbus drīkst
veikt tikai tad, kad tā ir izslēgta. Obligāti jāievēro
uzstādīšanas un lietošanas pamācībā aprakstītā
ražojuma/iekārtas izslēgšanas kārtība.
Tūlīt pēc darbu beigšanas no jauna jāpierīko vai
jāpieslēdz visas drošības un aizsargierīces.

2.8 Nepieļaujamas izmantošanas metodes
Piegādātā ražojuma darba drošība tiek garantēta
tikai gadījumā, ja tiek izpildīti ierīces lietošanas
pamācības 4. nodaļas norādījumi. Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt katalogā/datu lapā norādītās robežvērtības

3 Transportēšana un uzglabāšana
Uzreiz pēc produkta piegādes:
• Pārbaudiet, vai produktam transportēšanas laikā
nav nodarīti bojājumi.
• Ja transportēšanas laikā radušies bojājumi, par
tiem noteiktajā termiņā informējiet preces piegādātāju.
UZMANĪBU! Materiālo zaudējumu risks!
Prasībām neatbilstoša produkta transportēšana
un uzglabāšana lietošanas starplaikā var radīt
iekārtas bojājumus.
• Vadības ierīce jāsargā no mitruma un mehāniskiem bojājumiem.
• Ierīci nedrīkst pakļaut temperatūrām, kas pārsniedz -10°C līdz +50°C diapazonu.

4 Izmantošanas joma (izmantošana saskaņā
ar noteikumiem)
Vadības ierīce SC Fire paredzēta atsevišķa dīzeļa
sūkņa vadībai automātiskajās sprinkleru sistēmās
atbilstoši EN 12845.
Izmantošanas vietas: dzīvojamās un biroja ēkas,
slimnīcas, viesnīcas, pārvaldības un ražošanas
ēkas.
Savienojumā ar piemērotiem signāldevējiem sūknis tiek ieslēgts un izslēgts atkarībā no spiediena
vai atkarībā no līmeņa.
Prasībām atbilstoša ierīces izmantošana ietver arī
šajā instrukcijā minēto norādījumu ievērošanu.
Jebkura cita veida izmantošana, kas neatbilst
sūkņa lietošanas noteikumiem, ir uzskatāma par
noteikumiem neatbilstošu.

2.7 Patvaļīga rezerves daļu modificēšana un
izgatavošana
Patvaļīga pārbūve un rezerves daļu izgatavošana
apdraud produkta/personāla drošību, un šādā
gadījumā nav spēkā arī ražotāja sniegtās drošības
garantijas.
Izmaiņas ražojumā drīkst veikt tikai vienojoties ar
ražotāju. Oriģinālās rezerves daļas un ražotāja
apstiprinātais papildaprīkojums kalpo drošībai.
Citu rezerves daļu izmantošana atceļ ražotāja
atbildību par to lietošanas rezultātā izraisītajām
sekām.
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5 Produkta tehniskie dati
5.1 Modeļa koda atšifrējums
Piemērs:

W-CTRL-SC-F-1x4,25-47,7KW-M-FMND4-D

W
CTRL
SC
F
1x
47,7 kW
M
FM
ND4
D

W = WILO
Vadība
Smart Control = vadības vienība
F = ugunsdzēsības mērķi
Sūkņu skaits
Dīzeļdzinēja nominālā jauda [kW]
1~230 V, 50 Hz
Frame mounted (uzstādīts uz pamatrāmja)
New Design vadības iekārta, 400x950x250mm
Dīzeļa sūkņa vadības ierīce

5.2

Tehniskie parametri (standarta modelis)

Tīkla spriegums [V]:
Frekvence [Hz]:
Vadības spriegums [V]:
Maks. strāvas patēriņš [A]:
Aizsardzības klase:
Maks. elektrotīkla drošinātājs [A]:
Apkārtējā gaisa temperatūra [°C]:
Elektriskā drošība:
Trauksmes/ziņotāja kontakts

1~230 V (L, N, PE)
50/60 Hz
12/24 VDC
Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti
IP 54
Skatiet pieslēguma plānu
no 0 līdz +40°C
II piesārņojuma pakāpe
250 VAC, 1 A

5.3 Piegādes komplektācija
• Vadības ierīce
• Elektriskā shēma
• Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
• EN60204-1 atbilstošs pārbaudes protokols

6 Apraksts un darbības princips
6.1 Produkta apraksts (1. att.)
6.1.1 Darbības apraksts
Vadības ierīce tiek izmantota dīzeļa sūkņa vadībai
sprinkleru sistēmās atbilstoši EN 12845. Dīzeļdzinēju pēc spiediena slēdža nostrādes automātiski
iedarbina vadības sistēma un starteris. Tiek veikti
maksimāli 6 iedarbināšanas mēģinājumi. Pēc dzinēja iedarbināšanas to var apstādināt tikai manuāli
un brīdī, kad sistēmā ir sasniegts nepieciešamais
spiediens.
Lai veiktu sūkņa uzpildes tvertnes automātisku
uzpildi, dīzeļmotoru var darbināt, izmantojot pieslēgtu pludiņtipa slēdzi. Iekārtas darbības stāvokļus vizuāli attēlo durvīs iemontēts gaismas diodes
un šķidro kristālu displejs. Apkalpi veic ar durvīs
iemontēto pagriežamo pogu un taustiņiem.
Darbības un vai traucējuma ziņojumu nosūtīšanai
ēkas vadības sistēmai var izmantot bezpotenciāla
kontaktus.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel

6.1.2 Vadības ierīces uzbūve (1. att.)
Vadības ierīces uzbūve ir atkarīga no pieslēdzamā
sūkņa jaudas. Tā sastāv no šādiem elementiem:
• Galvenais slēdzis: vadības ierīces ieslēgšana/
izslēgšana (1. att., 1. poz.)
• Human-Machine-Interface (HMI): Darbības datu
rādījumam paredzēts šķidro kristālu displejs (skatiet izvēlnes), darbības stāvokļa rādījumam paredzētas gaismas diodes (darbība/traucējums),
izvēlņu atlasīšanai un parametru ievadei paredzēta vadības poga (1. att., 2. poz.)
• Pamatshēma: shēma ar mikrokontrolieri (1. att.,
4. poz.)
• Pārveidotāja shēma: sprieguma pārveidošana no
12 VDC uz 24 VDC, apgriezienu skaita signāla pārveidošana (1. att., 5. poz.)
• Detaļu drošinātāji: vadības un pievienoto detaļu
nodrošināšana ar kūstošajiem drošinātājiem
(1. att., 7. poz.)
• Aizsargierīce/relejs: Aizsargierīce/relejs startera
aktivizācijai, kā arī magnētiskie slēdži (1. att.,
6. poz.)
• Uzlādes ierīces: uzlādes ierīces automātiskai startera akumulatoru uzlādei (1. att., 3. poz.)
• Avārijas palaišanas pogas: no vadības ierīces neatkarīga dīzeļmotora palaide ar akumulatoru A vai
akumulatoru B (1. att., 8. poz.)
• Atslēgas selektorslēdzis: Automātiskā ieslēgšana /
izslēgšana (Auto on/off) (1. att., 9. poz.)
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6.2 Funkcijas un lietošana
APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!
Strādājot pie atvērtas vadības iekārtas, pastāv
strāvas trieciena gūšanas risks, ja tiek aizskartas
strāvu vadošās daļas.
Darbus drīkst veikt tikai speciālisti!
PIEZĪME:
Pēc vadības ierīces pieslēgšanas elektriskās strāvas tīklam, kā arī pēc katra strāvas padeves pārtraukuma, vadības ierīce aktivizē darbības režīmu,
kāds bija iestatīts pirms strāvas padeves pārtraukuma.
6.2.1 Vadības ierīces darbības veidi (2. att.)
Vadības ierīces ieslēgšana vai izslēgšana
vadība ir darba gatavībā pēc pāris sekundes pēc
tam, kad akumulatori ir savienoti ar vadības ierīci
un nodrošināts strāvas tīkla pieslēgums. Spīd zaļā
gatavības stāvokļa gaismas diode (2. att., 1. poz.).
Nomaiņas gadījumā šķidro kristālu displejā parādās pievienoto akumulatoru spriegums kā arī uzlādes strāva. Uzlādes iekārtas kā arī eļļas uzsildes
ierīci, kas nodrošina nemainīgu motora eļļas temperatūru, var ieslēgt vai izslēgt ar galvenā slēdža
palīdzību. Lai izslēgtu vadību, atvienojiet pievienotos akumulatorus.
Sūkņa pieprasījums
Ja spiediens pie vismaz viena no abiem spiediena
slēdžiem ir mazāks par iestatīto vēlamā spiediena
vērtību, sāk spīdēt baltā gaismas diode (2. att.,
7. poz.). Gaismas diodes mirgošana informē par
iestatītā aiztures laika norisi (skatiet 1.2.5.1.
izvēlni). Pēc iestatītā aiztures laika noilguma gaismas diode spīd nepārtraukti līdz brīdim, kad
nostrādā spiediena slēdzis. Seko automātisks
dīzeļdzinēja iedarbināšanas cikls ar maks. sešiem
iedarbināšanas mēģinājumiem. Iedarbināšanas
laiku (1.2.2.1. izvēlne) un arī pārtraukuma laiku
(1.2.2.2. izvēle) var iestatīt ar programmatūras
palīdzību. Pēc katra iedarbināšanas mēģinājuma
sistēma pārslēdzas uz citu akumulatoru. Kontrole
atpazīst ar dzinēja zobvainagu nesavienotu mazzobratu. Savienojumu nodrošinās papildu mēģinājumi.
Par veiksmīgu dīzeļdzinēja iedarbināšanu signalizē
zaļā gaismas diode (2. att., 2. poz.). Tā spīd, ja
izmērītais apgriezienu skaits pārsniedz statusa
«Dzinējs darbībā» iestatīto iedarbināšanas
sliekšņa vērtību (1.2.1.3. izvēlne). Dzinējam darbojoties, šķidro kristālu displejā tiek rādīts faktiskais apgriezienu skaits. Savienotais
iedarbināšanas mazzobrats tiek automātiski
atvienots. Dīzeļdzinēju var apstādināt tikai manuāli, nospiežot taustiņu «Stop» (2. att., 14. poz.).
Zaļā gaismas diode (2. att., 2. poz.) nodziest brīdī,
kad faktiskā vērtība ir mazāka par «Dzinējs darbojas“ iestatīto sliekšņa vērtību un šķidro kristālu
displejā atkal parādās akumulatoru sprieguma un
uzlādes strāvas vērtības.

6

Uzpildes ierīce
Ja līmenis sūkņa uzpildes tvertnē pazeminās līdz
2/3, pludiņtipa slēdzis aizveras, un tam seko indikatora signāls ar dzelteno LED (2. att., 8. poz.).
Gaismas diodes mirgošana informē par iestatītā
aiztures laika norisi (skatiet 1.2.5.2. izvēlni). Pēc
iestatītā aiztures laika noilguma gaismas diode
spīd nepārtraukti līdz brīdim, kad nostrādā pludiņslēdzis. Seko automātisks dīzeļdzinēja iedarbināšanas cikls ar maks. sešiem iedarbināšanas
mēģinājumiem. Iedarbināšanas laiku (1.2.2.1.
izvēlne) un arī pārtraukuma laiku (1.2.2.2. izvēle)
var iestatīt ar programmatūras palīdzību. Pēc katra
iedarbināšanas mēģinājuma sistēma pārslēdzas uz
citu akumulatoru. Kontrole atpazīst ar dzinēja
zobvainagu nesavienotu mazzobratu. Savienojumu nodrošinās papildu mēģinājumi.
Par veiksmīgu dīzeļdzinēja iedarbināšanu signalizē
zaļā gaismas diode (2. att., 2. poz.). Tā spīd, ja
izmērītais apgriezienu skaits pārsniedz statusa
«Dzinējs darbībā» iestatīto iedarbināšanas
sliekšņa vērtību (1.2.1.3. izvēlne). Dzinējam
darbojoties, šķidro kristālu displejā tiek rādīts faktiskais apgriezienu skaits. Savienotais iedarbināšanas mazzobrats tiek automātiski atvienots.
Dīzeļmotora apturēšanu var veikt manuāli,
nospiežot pogu "Stop" (2. att., 14. poz.). Zaļā gaismas diode (2. att., 2. poz.) nodziest brīdī, kad faktiskā vērtība ir mazāka par «Dzinējs darbojas“
iestatīto sliekšņa vērtību un šķidro kristālu displejā
atkal parādās akumulatoru sprieguma un uzlādes
strāvas vērtības.
Akumulatoru sprieguma kontrole
Darba drošības paaugstināšanai tiek veikta nepārtraukta akumulatoru un arī uzlādes iekārtu strāvas
tīkla padeves kontrole. Uzlādes iekārtas vadībai
nosūta informāciju par kļūdām, piemēram, vada pārrāvumu, īsslēgumu, akumulatora kļūdu un strāvas
tīkla sprieguma kļūdu. Vadība veic šo kļūdu informāciju novērtējumu un tās parāda kļūdu izvēlnē.
Izvēlnē 5.4.1.0 papildus var iestatīt minimālo akumulatora spriegumu. Displejā parādās kļūdas paziņojums, ja kāda pievienotā akumulatora
spriegums ir mazāks par iestatīto vērtību.
Motora iedarbināšanas kontrole
Pēc spiediena vai pludiņslēdža nostrādes seko
automātiskais dzinēja iedarbināšanas cikls. Vadība
kontrolē, vai dzinēja iedarbināšanas procesa laikā
nerodas kļūdas, piemēram, vai mazzobrats ir savienots ar zobvainagu, un, vai nenotiek kļūdaina dzinēja iedarbināšana. Ja startera darbināšanas laikā
netiek saņemts apstiprinājums par mazzobrata
savienojumu, tad ar papildu darbināšanu tiek veikts
atkārtots mēģinājums izveidot savienojumu. Displejā parādās kļūdas paziņojums. Pēc katra iedarbināšanas mēģinājuma notiek pārslēgšanās uz citu
akumulatoru. Pēc sešiem neveiksmīgiem iedarbināšanas mēģinājumiem seko pārtraukums, sāk spīdēt dzeltenā gaismas diode (2. att., 13. poz.),
displejā parādās kļūdas paziņojums un tiek aktivizēti saistītie traucējuma paziņojuma kontakti.
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Kopējā bojājuma signāla loģiskās ķēdes nomaiņa
(SSM)
Izvēlnē 5.5.2.0. var iestatīt vēlamo SSM loģisko
ķēdi. Šajā gadījumā iespējams atlasīt negatīvas
vērtības loģiku (kļūdas gadījumā – krītoša līkne
= «fall») vai pozitīvas vērtības loģiku (kļūdas gadījumā – kāpjoša līkne = «raise»).
6.2.2 Vadības ierīces izmantošana
Vadības elementi
• Galvenais slēdzis iesl./izsl. (aizslēdzams pozīcijā
«Izsl.»)
• Šķidro kristālu displejs rāda sūkņa darbības stāvokļus un iestatījumu izvēlni. Ar vadības pogu tiek
veikta izvēlņu atlase un parametru ievade. Pagrieziet pogu, lai mainītu vērtības vai veiktu ritināšanu
izvēlnē un nospiediet to, lai veiktu iestatīšanu:

Informācija displejā tiek attēlota pēc šāda
parauga:

1
4

5

2

4

3

Poz.

Apraksts
1
2
3
4
5

Izvēlnes numurs
Vērtības rādījums
Vienības rādījums
Standarta simboli
Grafiskie simboli

Tiek izmantoti turpmāk norādītie grafiskie simboli:
Simbols

Funkcija/apraksts

Pieejamība

Pārvietoties atpakaļ
(nospiežot īsi: viens izvēlnes līmenis, turot nospiestu: sākuma ekrāns)

Visi

EASY izvēlne

Visi

EXPERT izvēlne

Visi

1. Nozīme: Serviss nav pieteikts
2. Nozīme: Rādījuma vērtība – nav iespējams veikt ievadi

Visi

Apkopes izvēlne

Visi

Parametrs

Visi

Informācija

Visi

Kļūda

Visi

Kļūdas apstiprināšana

Visi

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel
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Simbols

8

Funkcija/apraksts

Pieejamība

Trauksmes iestatījumi

Visi

Sūknis

Visi

Uzdotās vērtības

Visi

Faktiskā vērtība

Visi

Sensora signāls

Visi

Sensora darbības diapazons

Elektro

Aiztures laiks

Visi

Izmantošanas veids/pielietojums

Visi

Gaidstāve

Visi

Izmantošanas dati

Visi

Vadības ierīces dati:
Kontroliera veids, ID numurs, programmatūra/aparatūra

Visi

Darba stundas

Visi

Sūkņa darba stundas

Visi

Laika intervāli starp vadības ierīces pārslēgšanās reizēm

Visi

Sūkņa intervāli starp pārslēgšanās reizēm

Visi

Komunikācijas sistēma

Visi

Izeju parametri

Visi
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Simbols

Funkcija/apraksts

Pieejamība

SSM parametri

Visi

Dzinēja apgriezienu skaita iestatīšana

Dīzeļdegviela

Iedarbināšanas laiks katrā iedarbināšanas mēģinājumā

Dīzeļdegviela

Pārtraukums starp iedarbināšanas mēģinājumiem

Dīzeļdegviela

Degviela

Dīzeļdegviela

Akumulators A

Dīzeļdegviela

Akumulators B

Dīzeļdegviela

Smidzinātājs (spiediena slēdzis)

Visi

Sūkņa uzpildes tvertne (ar pludiņslēdzi)

Visi

Apkure

Dīzeļdegviela

Motoreļļa

Dīzeļdegviela

Dzinēja temperatūras termostats

Dīzeļdegviela

Dzesēšanas ūdens (temperatūra)

Dīzeļdegviela

Siksnas plīsums

Dīzeļdegviela

Neizdevusies iedarbināšana

Elektro

Spiediens

Elektro

Tīkla sprieguma padeve

Elektro

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel
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Simbols

10

Funkcija/apraksts

Pieejamība

Voltmetrs

Visi

Ampērmetrs

Visi

Zvaigznes-trīsstūra slēgums

Elektro

Brīvi konfigurējams traucējuma ziņojums

Visi

Kļūdaina ieeja

Visi

Iedarbināšanas mēģinājumu skaitītājs

Dīzeļdegviela

Laika ilgums

Visi

Jaudas mērītājs

Elektro

Komunikācijas parametri

Visi

Modbus

Visi

BACnet

Visi

Rūpnīcas iestatījums

Visi

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Visi

Trauksmju skaitītājs

Visi

Apkopes intervāls

Visi

Atiestatīt

Visi

Dzinēja apgriezienu skaits

Dīzeļdegviela
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Simbols

Funkcija/apraksts

Pieejamība

Dzinēja apgriezienu skaita iestatīšana

Dīzeļdegviela

Minimālais apgriezienu skaits, pēc kura parādās ziņojums «Dzinējs darbojas»

Dīzeļdegviela

Atiestatīt iedarbināšanas reižu skaitītāja iestatījumus

Dīzeļdegviela

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel
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Izvēlņu struktūra:
Vadības sistēmas izvēlnes struktūra sastāv
no 4 līmeņiem.
Navigācija atsevišķajās izvēlnēs kā arī
parametru ievade ir aprakstīta turpmākajā
piemērā (minimālā akumulatora sprieguma
maiņa):

12
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Atsevišķo izvēlnes punktu aprakstu skatiet turpmākajā tabulā:
Izvēlne nr./

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Pamatekrāns rāda iekārtas statusu. Displejā nepārtraukti mainās sprieguma un pievienoto akumulatoru uzlādes strāvas rādījums.

Dzinēja darbības laikā displejā tiek rādīts aktīvais
apgriezienu skaits.

EASY izvēlne ļauj izlīdzināt dzinēja apgriezienu
skaitu un ievadīt iestatījuma «Dzinējs darbojas»
apgriezienu skaitu.

EXPERT izvēlnē ir pieejami papildu iestatījumi,
kurus var izmantot, lai veiktu detalizētu vadības
iekārtas iestatīšanu.

Visu darbību ietekmējošo parametru iestatījumu
izvēlne.

Apgriezienu skaita parametru iestatīšanas izvēle

Apgriezienu iestatīšana, lai veiktu apgriezienu
iestatījumu.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel
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Izvēlne nr./

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Sāk apgriezienu skaita izlīdzināšanu.

Finished
Start

Apgriezienu skaits, pēc kura parādās ziņojums
«Dzinējs darbojas»

200 … 800 … 3000

Visu darbību ietekmējošo parametru iestatījumu
izvēlne.

Iedarbināšanas laiks, iedarbināšanas mēģinājuma
laiks

5 … 10

Pārtraukuma laiks, pārtraukums starp iedarbināša- 5 … 10
nas mēģinājumiem

Aiztures

Iedarbināšanas aizture, aktivizējot spiediena slēdzi 1 … 10

Iedarbināšanas aizture, aktivizējot pludiņslēdzi

14
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Izvēlne nr./

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Ziņojuma «Degviela iztērēta“ aizture

0…3…5

Komunikācijas sistēma

Pašreiz aktīvās lauka kopnes rādījums

No bus
Modbus
BACnet

Sūkņa izvēlne

Automātiskās ieslēgšanas /izslēgšanas indikators

Informācija

Darbības vērtības

Aktuālie akumulatoru spriegumi

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel
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Izvēlne nr./

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Akumulatora A spriegums

Akumulatora B spriegums

Aktuālie uzlādes spriegumi

Akumulatora A uzlādes strāva

Akumulatora B uzlādes strāva

Iedarbināšanas mēģinājumu skaitītājs

Akumulatora A iedarbināšanas mēģinājumi

Akumulatora B iedarbināšanas mēģinājumi

16
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Izvēlne nr./

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Pievienoto sensoru statuss
(pārslēgšanas stāvoklis)

Spiediena slēdža statuss

Pludiņslēdža statuss

Degvielas pludiņslēdža statuss

Apsildes temperatūras slēdža statuss

Eļļas temperatūras slēdža statuss

Dzesēšanas ūdens temperatūras slēdža statuss

Sensora vērtības

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel
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Izvēlne nr./

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Eļļas spiediens

Eļļas temperatūra

Dzesēšanas ūdens temperatūra

Dzesēšanas ūdens temperatūra (ārēja)

Apgriezienu skaits

Dzinēja apgriezienu skaits

Apgriezienu skaits, pēc kura parādās ziņojums
«Dzinējs darbojas»

Izmantošanas dati
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Izvēlne nr./

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Iekārtas kopējais darbības laiks

Kopējais sūkņa darbības laiks

Sūkņa darbības laiks pēc pēdējās iedarbināšanas

Laika intervāli starp iekārtas pārslēgšanās reizēm

Sūkņa intervāli starp pārslēgšanās reizēm

Iekārtas dati

Iekārtas veids

SC dīzelis

Sērijas numurs kustīga teksta veidā

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel
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Izvēlne nr./

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Programmatūras versija

Aparatūras versija

Iestatījumi

Komunikācijas sistēma

Modbus

20

Datu pārraides ātrums

9,6
19,2
38,4
76,8

Sekotāja adrese

1 … 4 … 247

Paritāte

even
none
odd
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Izvēlne nr./

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Stop biti

1
2

BACnet

Datu pārraides ātrums

9,6
19,2
38,4
76,8

Sekotāja adrese

1 … 4 … 255

Paritāte

even
none
odd

Stop biti

1
2

BACnet Device Instance ID

0 … 24 … 9999

Sensoru iestatījumi

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel
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Izvēlne nr./

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Eļļas spiediena sensora aktivizācija

OFF
ON

Eļļas spiediena sensora saziņas vērtības

5.2.4.1.
līdz
5.2.4.9.

Pretestības vērtību ievade

0 … 3000

Eļļas temperatūras sensora aktivizācija

OFF
ON

Eļļas temperatūras sensora saziņas vērtības

5.2.6.1.
līdz
5.2.6.9.

Pretestības vērtību ievade

0 … 3000

Dzesēšanas ūdens temperatūras sensora
aktivizācija

OFF
ON

Dzesēšanas ūdens temperatūras sensora saziņas
vērtības
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Izvēlne nr./

5.2.8.1.
līdz
5.2.8.9.

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Pretestības vērtību ievade

0 … 3000

Siksnas plīsuma kontroles aktivizācija

OFF
ON

Robežvērtības

Minimālais akumulatora spriegums

0 … 30

Paziņojumu izeju parametri

SSM

Fall
Raise

Brīvi konfigurējams traucējuma ziņojums

Traucējuma ziņojuma apstiprinājuma darbība

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel
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ON store
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Izvēlne nr./

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Ieejas signāla loģikas apmaiņa

Fall
Raise

Konfigurējama traucējuma ziņojuma aktivizācija

OFF
ON

Aktīvs:
Vienmēr
Tikai, ja sūknis darbojas

Ever
Pump

Nostrādes aizture

0 … 60

Ekspluatācijas uzsākšanas pārbaude

Ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudes Starts

Finished, Start

Traucējumu ziņojumi

Traucējuma ziņojumu atiestatīšana

24
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Izvēlne nr./

6.1.0.1.
līdz
6.1.1.6.

Displejs

Apraksts

Parametru intervāls
Rūpnīcas
iestatījums

Traucējuma ziņojums 1 līdz 16

Vadības līmeņi:
Vadības ierīces parametru iestatīšana ir atšķirīga
EASY un EXPERT izvēlņu zonās.
Ātrai izmantošanas uzsākšanai, lietojot rūpnīcas
iestatījumus, EASY līmenī pietiek ar apgriezienu
skaita vērtības un apgriezienu skaita izlīdzinājuma
iestatīšanu.
EXPERT līmenis ir paredzēts gadījumam, ja vēlaties
mainīt citus parametrus kā arī nolasīt iekārtas
datus.
Izvēlnes līmenis 7.0.0.0. ir paredzēts Wilo klientu
dienestam
• Automātika on/off (1. att., 9. poz.)
Atslēgas selektorslēdzis pozīcijā "on" ir noslēdzams. Atslēgu var izņemt tikai pozīcijā "on". Tiklīdz ir izvēlēta pozīcija "off ", vairs netiek veikta
sūkņa automātiskā palaide, izmantojot spiediena
slēdzi vai pludiņtipa slēdzi. Ar mirgojošu indikatoru
(2. att., 3. poz.) tiek uzrādīts deaktivizētais automātiskais darbības režīms, un to var palaist tikai
manuāli.
• Manuāla iedarbināšana, A und B
akumulators(2. att., 16. un 17. poz.)
Nospiežot taustiņu, dīzeļdzinējs tiek manuāli
iedarbināts ar A vai B akumulatoru. Starteris darbojas līdz taustiņa atlaišanas brīdim. Pēc dzinēja
iedarbināšanas to var apstādināt tikai ar taustiņu
«Stop».
• Manuāla apstādināšana (2. att., 14. poz.)
Taustiņš ir paredzēts dzinēja apstādināšanai. Ja
dzinēja darbības laikā attiecīgā signāllampiņa
(2. att., 14. poz.) spīd sarkanā krāsā, dzinēju var
apstādināt. Dzinēju var apstādināt tikai tad, ja
netiek saņemts pieprasījums no spiediena slēdža
(smidzinātāja pieprasījums). Pēc tam, kad dzinējs ir
apstādināts, nodziest signāllampiņas «Sūknis darbojas» un «Stop» (2. att., 2. poz. un 14. poz.)
• Manuālās startera iekārtas pārbaudes ierīce
(2. att., 13. poz.)
Manuālās elektriskās startera iekārtas regulārās
pārbaudes taustiņš un signāllampiņa. Taustiņš tiek
aktivizēts brīdī, kad ir notikusi automātiska dzinēja
iedarbināšana ar tai sekojošu manuālu izslēgšanu,
kā arī pēc sešiem secīgiem un neveiksmīgiem
iedarbināšanas mēģinājumiem. Abu darbības stāvokļu gadījumā spīd signāllampiņa un ir jānospiež
taustiņš.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo SC-Fire Diesel

• Lampiņu pārbaude (2. att., 15. poz.)
Nospiežot taustiņu, tiek aktivizētas visas signāllampiņas, lai veiktu to darbības pārbaudi. Pēc taustiņa atlaišanas signāllampiņas nodziest, vai
turpina spīdēt atkarībā no aktīvās funkcijas.
• Apstiprināšana (2. att., 18. poz.)
Nospiežot taustiņu, visi kļūdas ziņojumi vai signāllampiņas tiek atiestatītas ar nosacījumu, ka kļūdas
cēlonis vairs nav aktuāls.
6.2.3 Vadības ierīces rādījumu elementi
Darba gatavība (2. att., 1. poz.)
Signāllampiņa spīd zaļā krāsā, ja ir nodrošināta
strāvas padeve.
Sūkņa darbība (2. att., 2. poz.)
Signāllampiņa spīd zaļā krāsā, ja dīzeļdzinējs ir
iedarbināts un apgriezienu skaita devēja noteiktais apgriezienu skaits ir sasniedzis vai pārsniedzis
iestatījuma «Dzinējs darbojas» (1.2.1.3. izvēlne)
vērtību.
Automātiskās darbības režīms (2. att., 3. poz.)
Indikators mirgo dzeltenā krāsā, tiklīdz ar atslēgas
selektorslēdzi tiek izslēgts automātiskais darbības
režīms.
Paaugstināta dzinēja temperatūra (dzesēšanas
ūdens) (2. att., 4. poz.)
Dzeltena bojājuma signāllampiņa spīd, kad ir
nostrādājis pievienotais termostats.
Eļļas spiediena traucējums (2. att., 5. poz.)
Dzeltena bojājuma signāllampiņa spīd, kad ir
iedarbojies pievienotais eļļas spiediena devējs.
Neveiksmīga iedarbināšana (2. att., 6. poz.)
Dzeltena bojājuma signāllampiņa spīd pēc sešiem
secīgiem un neveiksmīgiem automātiskajiem
iedarbināšanas mēģinājumiem.
Smidzinātāja pieprasījums (2. att., 7. poz.)
Balta signāllampiņa mirgo brīdī, kad sistēmas spiediens ir zemāks par iestatīto/padoto spiedienu un
ir nostrādājis vismaz viens no abiem spiediena slēdžiem. Pēc iedarbināšanas aiztures noilguma
(1.2.5.1. izvēlne) signāllampiņa spīd nepārtraukti.
Signāllampiņa nodziest, ja spiediens paaugstinās.
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Pludiņslēdža pieprasījums (2. att., 8. poz.)
Indikators mirgo dzeltenā krāsā, tiklīdz līmenis
sūkņa uzpildes tvertnē pazeminās līdz 2/3 un
nostrādā pludiņtipa slēdzis. Pēc iedarbināšanas
aiztures noilguma (1.2.5.2. izvēlne) signāllampiņa
spīd nepārtraukti. Signāllampiņa nodziest, ja spiediens paaugstinās.
Apsildes traucējums (2. att., 9. poz.)
Dzeltena bojājuma signāllampiņa spīd, kad ir
nostrādājis pievienotais termostats.
Siksnas plīsums (2. att., 10. poz.)
Dzeltena bojājuma signāllampiņa spīd, kad ir konstatēts siksnas plīsums.
Degvielas trūkums (2. att., 11. poz.)
Dzeltena bojājuma signāllampiņa spīd, kad ir
nostrādājis degvielas pludiņslēdzis.
Vispārīgs traucējums (2. att., 12. poz.)
Dzeltena bojājuma signāllampiņa spīd, kad rodas
traucējums. Pēc traucējuma cēloņa novēršanas
jāveic traucējuma apstiprinājums.
Manuālās startera iekārtas pārbaudes ierīce
(2. att., 13. poz.)
Signāllampiņa spīd brīdī, kad ir notikusi automātiska dzinēja iedarbināšana ar tai sekojošu manuālu izslēgšanu, kā arī pēc sešiem secīgiem un
neveiksmīgiem iedarbināšanas mēģinājumiem.
Sūkņa manuāla apstādināšana (2. att., 14. poz.)
Sarkana signāllampiņa spīd, kad ar iedarbinātu
dzinēju tiek atbloķēta "Stop" taustiņa apstādināšanas funkcija. Apstādināšanas funkcija ir neaktīva, ja nostrādājis spiediena slēdzis (smidzinātāja
pieprasījums).

7 Montāža un pieslēgums elektrotīklam
Montāža un pieslēgums elektrotīklam jāveic
atbilstoši vietējiem noteikumiem, un to drīkst
veikt tikai speciālisti!
BRĪDINĀJUMS! Miesas bojājumu risks!
Jāievēro spēkā esošie negadījumu profilakses
noteikumi.
Brīdinājums! Elektriskās strāvas trieciena
draudi!
Jānovērš elektrotraumu gūšanas iespēja.
Jāievēro vietējos vai vispārīgajos noteikumos
minētie (piemēram, IEC (Starptautiskās elektrotehniskās komisijas)) un vietējo energoapgādes
uzņēmumu sniegtie norādījumi.
7.1 Montāža
Vadības ierīce/iekārta jāuzstāda sausā vietā.
Uzstādīšanas vietu aizsargāt no tiešas saules staru
ietekmes.
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7.2

Pieslēgšana elektrotīklam
APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!
Nepareizi veicot pieslēgšanu elektrotīklam,
pastāv dzīvībai bīstama strāvas trieciena gūšanas risks.
• Pieslēgšanu elektrotīklam uzticiet tikai tādam
elektriķim, kuru ir pilnvarojis vietējais energoapgādes uzņēmums un kurš darbus veiks atbilstoši darba drošības instrukcijai.
• Ievērojiet sūkņu un piederumu uzstādīšanas un
ekspluatācijas noteikumus!
• Pirms visu darbu veikšanas atvienojiet sprieguma padevi.
Brīdinājums! Elektriskās strāvas trieciena
draudi!
Sprieguma ievades daļā dzīvībai bīstams spriegums saglabājas arī tad, ja ir izslēgts galvenais
slēdzis.
• Elektrotīkla pieslēgumam, strāvas veidam un
spriegumam jāatbilst uz vadības ierīces datu plāksnītes norādītajiem parametriem.
PIEZĪME:
• Elektrotīkla drošinātājs jāuzstāda atbilstoši norādēm pieslēguma plānā
• Strāvas padeves kabeļa galu izvadiet cauri kabeļu
skrūvsavienojumiem un kabeļu ieejām, kabeļus
uzstādiet atbilstoši apzīmējumiem uz spaiļu paneļiem.
• Iezemējiet sūkni/iekārtu atbilstoši norādījumiem.

7.2.1 Strāvas pieslēgums
Pieslēdziet pasūtītāja nodrošināto barošanas tīklam paredzēto 3 dzīslu kabeli (L1, L2, L3, PE) pie
galvenā slēdža atbilstoši pieslēguma plānam.
7.2.2 Akumulatoru pieslēgums
Akumulatori jāsavieno, izmantojot šim mērķim
paredzētos kabeļus. Cieši pievelciet spaiļu skrūves.
7.2.3 Bojājuma signāla/darbības signālu pieslēgums
No bojājuma signāla spaiļu līstes bezpotenciāla
kontaktu var saņemt signālu, kas informē par
traucējumu/darbību (skatiet pieslēguma plānu).
Bezpotenciāla kontakti, maks. kontakta noslodze
250 V ~/1 A
Brīdinājums! Elektriskās strāvas trieciena
draudi!
Dzīvībai bīstams spriegums pie šīm spailēm
saglabājas arī tad, ja ir izslēgts galvenais slēdzis.

8 Ekspluatācijas uzsākšana
BRĪDINĀJUMS! Draudi dzīvībai!
Ekspluatācijas uzsākšanu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti!
Veicot nepareizu ekspluatācijas uzsākšanu,
iespējami draudi dzīvībai. Ekspluatācijas uzsākšanu uzticiet tikai kvalificētiem speciālistiem.
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APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!
Strādājot pie atvērtas vadības ierīces, pastāv
strāvas trieciena gūšanas risks, ja tiek aizskartas
strāvu vadošās daļas.
Darbus drīkst veikt tikai speciālisti!
Iesakām iekārtas ekspluatācijas uzsākšanu uzticēt
Wilo klientu apkalpošanas dienestam.
Pirms iekārtas pirmās ieslēgšanas jāpārbauda, vai ir
pareizi pieslēgti visi iekārtas vadi, jo īpaši zemējuma vads.
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas jāpievelk visas
pieslēguma spailes!
8.1 Rūpnīcas iestatījums
Rūpnīcā ir veikti vadības ierīces iestatījumi.
Rūpnīcas iestatījumu var atjaunot Wilo klientu
dienests.
8.2 Apgriezienu skaita izlīdzinājuma pārbaude
Rūpnīcā ir veikts apgriezienu skaita izlīdzinājums.
Lai veiktu pārbaudi, aktivizējiet dzinēju ar manuālo
funkciju. Pēc dzinēja iedarbināšanas nosakiet
apgriezienu skaitu ar pārnēsājamu apgriezienu
skaita mērītāju un salīdziniet noteikto vērtību ar
displejā parādīto apgriezienu skaitu. Korekcijas
nav jāveic, ja vērtības saskan.
Lielāku noviržu gadījumā nepieciešama atkārtota
izlīdzināšana. Šim mērķim rīkojieties turpmāk
aprakstītajā veidā. Iestatiet nemainīgu un zināmu
dzinēja apgriezienu skaitu. Ievadiet šo vērtību
1.2.1.1. izvēlnē un to apstipriniet. Pārejiet uz
nākamo izvēlnes punktu. 1.2.1.2. izvēlnē nomainiet iestatījumu uz «Starts» un to apstipriniet. Pēc
izlīdzināšanas procesa beigām displejā parādās
paziņojums «Finished». Apgriezienu skaita izlīdzināšana ir paveikta un saglabāta. Dzinēju var apstādināt ar taustiņu «Stop» (2. att., 14. poz.).
8.3 Ekspluatācijas uzsākšanas pārbaude
uzstādīšanas vietā
Uzsākot ekspluatāciju uzstādīšanas vietā, jāpārbauda dīzeļmotora automātiskās palaides ierīce.
Šim nolūkam jāpārtrauc degvielas padeve. Izvēlnē
5.9.1.0 iestatīt un apstiprināt "Starts". Pēc tam
10 sek. laikā nospiest taustiņu "Apstiprināšana"
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(2. att., 18. poz.). Automātiski seko 6 palaides
mēģinājumi. Pēc 6 palaides mēģinājumu izpildes
beigām ar dzelteno LED (2. att., 13. poz.) tiek uzrādīta kļūdaina palaide. Atkal jāatjauno degvielas
padeve un jāiedarbina motors, nospiežot manuālās palaides ierīces pogu.

9 Apkope
Apkopes un remonta darbus drīkst veikt tikai
kvalificēti speciālisti!
APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!
Veicot darbus ar elektroierīcēm, ir iespējams
dzīvībai bīstama strāvas trieciena gūšanas risks.
• Veicot jebkādus tehniskās apkopes un labošanas
darbus, jāatvieno vadības ierīces sprieguma
padeve un tas ir jānodrošina pret neatļautu
atkārtotu ieslēgšanu.
• Bojājumus pieslēguma kabelī drīkst novērst vienīgi kvalificēts elektriķis.
• Vadības iekārtai jābūt tīrai.
• Veiciet vadības iekārtas elektrisko detaļu vizuālo
pārbaudi

10 Traucējumi, cēloņi un to novēršana
APDRAUDĒJUMS! Draudi dzīvībai!
Veicot darbus ar elektroierīcēm, ir iespējams
dzīvībai bīstama strāvas trieciena gūšanas risks.
Ekspluatācijas uzsākšanu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti! Ievērojiet Drošība2 norādītos
drošības noteikumus.
Veicot jebkādus traucējumu novēršanas darbus,
atvienojiet ierīci no sprieguma padeves un
nobloķējiet pret neatļautu ieslēgšanos.
10.1 Traucējumu indikācija
Traucējuma gadījumā sāk spīdēt sarkanā traucējuma signāllampiņa, tiek aktivizēts vispārīgais
traucējuma signāls kā arī atsevišķā traucējuma
ziņojuma kontakts un traucējums parādās šķidro
kristālu displejā (kļūdas koda numurs).
Traucējumu var apstiprināt, nospiežot apstiprinājuma taustiņu (2. att., 18. poz.) vai izvēlnē 6.1.0.0.
veicot turpmākās lietošanas darbības:
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10.2 Traucējumu ziņojumu atmiņa
Vadības ierīcē ir ierīkota traucējumu ziņojumu
atmiņa, kura darbojas pēc FIFO principa (First IN
First OUT).
Atmiņa ir paredzēta 16 traucējumiem. Traucējumu ziņojumu atmiņu var izsaukt ar izvēlnēm
6.1.0.1. – 6.1.1.6.
Kods

Kļūdas apraksts

Cēloņi

Novēršana

E04.1

A uzlādes ierīcei netiek
padota strāva

Galvenais slēdzis ir izslēgts
Bojāts drošinātājs

E04.2

B uzlādes ierīcei netiek
padota strāva

Galvenais slēdzis ir izslēgts
Bojāts drošinātājs

E04.3

A akumulatoram netiek
padota strāva

Pārtraukts savienojums ar A akumulatoru
Bojāts drošinātājs

Ieslēdziet galveno slēdzi
Pārbaudiet drošinātāju un
nepieciešamības gadījumā to
nomainiet
Ieslēdziet galveno slēdzi
Pārbaudiet drošinātāju un
nepieciešamības gadījumā to
nomainiet
Pārbaudiet savienojumu

E04.4

B akumulatoram netiek
padota strāva

Pārtraukts savienojums ar B akumulatoru
Bojāts drošinātājs

Pārbaudiet drošinātāju un
nepieciešamības gadījumā to
nomainiet
Pārbaudiet savienojumu

E04.5

Pazemināts akumulatora A
spriegums

Spriegums ir mazāks par 5.4.1.0.
izvēlnē iestatīto vērtību

E04.6

Pazemināts akumulatora B
spriegums

Spriegums ir mazāks par 5.4.1.0.
izvēlnē iestatīto vērtību

E54.0

Pārtraukts savienojums HMI
shēmu
Pārtraukts savienojums ar A uzlādes ierīci
Pārtraukts savienojums ar B uzlādes ierīci
Traucējumi datu vadojumā
Traucējumi datu vadojumā

Sazinieties ar klientu servisu

E100.1

Nenotiek kopnes komunikācija ar HMI shēmu
Nav kopnes komunikācijas ar
A akumulatora uzlādes ierīci
Nav kopnes komunikācijas ar
B akumulatora uzlādes ierīci
Kļūdaina datu pārnese no A
akumulatora uzlādes ierīces
Kļūdaina datu pārnese no B
akumulatora uzlādes ierīces
A akumulatora kļūda

Pārbaudiet drošinātāju un
nepieciešamības gadījumā to
nomainiet
Pārbaudiet A akumulatoru un
nepieciešamības gadījumā to
nomainiet
Pārbaudiet uzlādes ierīci
Pārbaudiet un nepieciešamības
gadījumā koriģējiet iestatījumu
5.4.1.0. izvēlnē
Pārbaudiet B akumulatoru un
nepieciešamības gadījumā to
nomainiet
Pārbaudiet uzlādes ierīci
Pārbaudiet un nepieciešamības
gadījumā koriģējiet iestatījumu
5.4.1.0. izvēlnē
Pārbaudiet savienojumu
Sazinieties ar klientu servisu
Pārbaudiet savienojumu
Sazinieties ar klientu servisu
Pārbaudiet savienojumu
Sazinieties ar klientu servisu
Sazinieties ar klientu servisu

Bojāts A akumulators

E100.2

Akumulatora B kļūda

Bojāts B akumulators

E105.1

A akumulatora īsslēgums

Bojāts A akumulators

Pārbaudiet A akumulatoru un
nepieciešamības gadījumā to
nomainiet
Sazinieties ar klientu servisu
Pārbaudiet B akumulatoru un
nepieciešamības gadījumā to
nomainiet
Sazinieties ar klientu servisu
Pārbaudiet A akumulatoru un
nepieciešamības gadījumā to
nomainiet
Sazinieties ar klientu servisu

E54.1
E54.2
E54.3
E54.4
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Kods

Kļūdas apraksts

Cēloņi

Novēršana

E105.2

B akumulatora īsslēgums

Bojāts B akumulators

E106.1

A akumulatora kabeļa pārrā- Pārtraukts savienojums ar A akuvums
mulatoru

E106.2

B akumulatora kabeļa pārrā- Pārtraukts savienojums ar B akuvums
mulatoru

E109.0

Brīvi konfigurējama kļūda

Atkarīgs no kļūdas konfigurācijas

E130.0

Degvielas trūkums

E131.0
E132.0

Apsildes traucējums
Zems eļļas spiediens

Degvielas līmenis zemāks par
minimālo
Nostrādājis apsildes termostats
Nostrādājis eļļas spiediena slēdzis

Pārbaudiet B akumulatoru un
nepieciešamības gadījumā to
nomainiet
Pārbaudiet savienojumu ar A
akumulatoru
Sazinieties ar klientu servisu
Pārbaudiet savienojumu ar B
akumulatoru
Sazinieties ar klientu servisu
Atkarīgs no kļūdas konfigurācijas
Iepildiet degvielu

E133.0

E134.0

E135.0
E136.0
E137.0

Pārbaudiet apsildi
Pārbaudiet un nepieciešamības
gadījumā papildiniet eļļas
līmeni
Sazinieties ar klientu servisu
Paaugstināta dzinēja temNostrādājis dzinēja termostats
Dzesēšanas ūdens līmeņa pārperatūra
baude
Sazinieties ar klientu servisu
Iedarbināšanas mazzobrats
Nav atbildes paziņojuma no iedar- Pārbaudiet starteri
nav savienots
bināšanas mazzobrata
Pārbaudiet drošinātāju
Sazinieties ar klientu servisu
Pārtraukts mazzobrata loks Nav atbildes paziņojuma no iedar- Pārbaudiet drošinātāju
bināšanas mazzobrata
Sazinieties ar klientu servisu
Iedarbināšana nav izdevusies Veikti seši neveiksmīgi iedarbinā- Sazinieties ar klientu servisu
šanas mēģinājumi
Siksnas plīsums
Nav sprieguma no ģeneratora
Pārbaudiet ķīļsiksnu un nepieciešamības gadījumā to nomainiet
Sazinieties ar klientu servisu
Ja darbības traucējumu neizdodas novērst,
lūdzam jūs vērsties tuvākajā Wilo klientu servisā
vai pārstāvniecībā.
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