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P U M P I N G  A N D  E N E R G Y  S O L U T I O N S

SŪKŅA 
LIETOŠANAS
INSTRUKCIJA 



PLC konteiners 2 x 45Kw 
 

Tehniskie parametri: 

Pielietojums Sūkņa ražības jaudas kontrole atkarībā no 

sūknējamā šķidruma līmeņa 

Ražotājs / modelis    Uprent / 2 x 45Kw 

Gabarītizmēri L x W x H   2200mm x 1600mm x 2450mm 

Svars      1083kg 

Jauda      2 x 45Kw 

230V rozetes     3gab 

400V 32A rozetes    2gab 

Iekšējais apgaismojums   Jā 

Sārienjūtīgs vadības panelis   Jā 

Automātiskā un manuālā līmeņa kontrole Jā 

Attālināta vadība    Jā 

Automātiska kļūdu paziņojums SMS veidā Jā 

Kondiceoniera pieslēgvieta D150  Jā 

Aprīkots ar kondiceonieri   Nē 

Iekšējā ventilācija ar termoregulātoru  Jā 

GPS      Aprīkots ar GPS 
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1. Darba drošība darbā ar PLC konteineru 
 

1.1 Drošības paziņojumu simboli 
 

 Bīstami Šis simbols  norāda uz tiešu briesmu situāciju, 
kas var izraisīt nopietnus ievainojumus vai pat 
nāves gadījumu. 

 Brīdinājums 
Šis simbols norāda uz nelabvēlīgu ietekmi 
nepareizas ekspluatēšanas gadījumā. 

 Uzmanību elektrība 
Šis simbols norāda uz to ka konkrētais mezgls 
ir zem sprieguma un tikai speciāli apmācīta 

persona drīkst veikt jebkādas darbības. 

 

Pirms jebkāda darbu uzsākšanas ar PLC konteineru rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju. 

Neskaidrību gadījumā nekavējoties sazināties ar ražotāju. Patvaļīga konteinera ekspluatācija, 

pamatdatu maiņa, iejaukšanās elektriskajā shēmā, jebkādas modifikācijas un citas darbības nav 

pieļaujamas. 

Darbu ar PLC konteineru drīkst veikt tikai persona, kas ir apmācīta. 

Vadības skapja un sadales kabineta durvis patvaļīgi stingri aizliegts atvērt. Ja kādu iemeslu dēļ tas 

ir nepieciešams tad obligāti ir jāsazinās ar ražotāju. Jāizstāsta iemesls kādēļ tas ir nepieciešams 

un turpmākās darbības ir stingri jāvadās pēc tehniskās nodaļas mehāniķa vai inženiera 

norādījumiem. 

Jebkādus elektrības saistītus darbus drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis. 

Uzmanību elektrība 
Jebkādus darbus veicot sadales kabinetā un vadības skapī, obligāti jāpārtrauc 

strāvas padeve uz fāzes klemmēm (L1, L2, L3, N, PE ), kas atrodas sadales kabinetā. 

 

  



2. Konteinera lietošanas mērķis un uzdevums 
 

PLC konteiners ir aprīkots ar 2x45 kw frekveņču invertoriem, kas nepieciešami pievienoto sūkņu 

automātiskas režīma ražības jaudas regulēšanai. Sūkņu ražības jaudu automātiskajā režīmā 

regulē ar iegremdējamo hidrostatisko līmeņa sensoru.  

Mērķis ir automātiski vai manuāli kontrolēt pārsūknējamā šķidruma līmeni. 

Uzdevums ir nodrošināt nepieciešamo sūkņa ražības jaudu kontrole atkarībā no pārsūknējamā 

šķidruma līmeņa izmaiņām. 

Līmeņa sensora uzdevums ir kontrolēt pieaugošo vai krītošo līmeni rezervuārā, no kura tiek 

sūknēts prom sūknējamais šķidrums. Kā arī minimālā un maksimālā sūknējamā šķidruma līmeņa 

daudzumu rezervuārā, pie kura atslēdz vai ieslēdz sūkņus. Sensora iestatījumus veic caur vadības 

kontroles paneli. 

 

  



3. Konteinera apraksts un parametri 
 

3.1.  Galvenās konteinera sastāvdaļas un aprīkojums 
 

  

 

1. Durvju rokturis ar piekaramās 
atslēgas aizslēgšanas funkciju. 

2. Ventilācijas restes. 
3. Iekšējās apgaismes lampa. 
4. Ventilators. 
5. Ventilatora termoregulators. 
6. Apgaismes slēdzis. 
7. Līmeņa sensors. 
8. Vadība skapis. 
9. Kondicioniera izvads. 
10. 230V rozete. 
11. 230Vdubultā rozete. 
12. Ventilatora reste. 
13. Kondicioniera reste. 
14. Konteinera sadales kabinets. 

 
 



3.2. Konteinera sadales kabinets 

 

 
1. 32A rozete 
2. Līmeņa sensora 

konektors. 
3. Fāzes (L1, L2, L3) 

klemmes 
4. Nulles (N) klemme 
5. Zemējuma klemme PE 
6. 32A rozete 

 

 
 

 

 

 

 
 

1. Sūkņa Nr1 pieslēgumu klemmes U1, V1, W1; U2, V2, W2. 

2. Sūkņa Nr1 pārkaršanas aizsardzības klemme, PTC/Bimetāls. 

3. Sūkņa Nr2 pieslēgumu klemmes U1, V1, W1; U2, V2, W2. 

4. Sūkņa Nr2 pārkaršanas aizsardzības klemme, PTC/Bimetāls. 

 

 

 

 

 



3.3. Vadības panelis 
 

 

 

1. Trauksmes indikatora lampiņa sūknim Nr.1 
2. Indikatora lampiņa aktīvam sūknim Nr.1 
3. Auto-OFF-Man slēdzis sūknim Nr.1 
4. Sūkņa Nr.1 apgriezienu regulēšanas  

potenciometrs. 
5. Trauksmes indikatora lampiņa sūknim Nr.2 
6. Līmeņa trauksmes indikatora lampiņa 
7. Indikatora lampiņa aktīvam sūknim Nr.2 
8. Auto-OFF-Man slēdzis sūknim Nr.2 
9. Sūkņa Nr.2 apgriezienu regulēšanas 

potenciometrs. 
10. Vadības panelis (skārienjūtīgs) 

 
 

 

3.4. Galvenais slēdzis 

 

 

 



3.5. Konteinera tehniskie parametri 
Augstums 2,45m 

Platums 1,6m 

Garums 2,2m 

Svars 1083 Kg 

Jauda 2x45Kw 

230V rozetes 3 gab 

400V 32A rozetes 2 gab 

Iekšējais apgaismojums Jā 

Skārienjūtīgs vadības panelis Jā 

Automātiskā un manuālā līmeņa kontrole Jā 

Konteinera iekšējā gaisa ventilators ar termoregulatoru Jā 

Iespēja pievienot kondicionieri. Pieslēguma vieta D150 Jā 

Attālināta iespēja nolasīt vadības datus Jā 

Automātiskā kļūdu paziņošana SMS veidā Jā 

Ar atslēgu aizslēdzams sadales kabinets Jā 

Iespēja ar piekarināmo atslēgu aizslēgt galvenās 
konteinera durvis 

Jā 

 

 

  



4. Konteinera transportēšana un celšana 
 

BĪSTAMI 
Neievērojot zemāk norādītās darba drošības prasības var nopietni apdraudēt 

savu, iekārtas un apkārtējo drošību 

 

Pirms celšanas darbu uzsākšanas vispirms ir jānoskaidro celšanas mehānisma celtspēja.  

Celšanas darba laikā neviens nedrīkst atrasties zem paceltās kravas. 

Celšanas aprīkojumam ir jābūt darba kārtībā. 

Veicot celšanas darbus obligāti ir jālieto aizsargķivere, zābaki ar metāla purngalu un cimdi. 

Ceļamā krava ir jāceļ aiz tās paredzamās celšanas vietas. 

Ceļot kravu no celšanas teritorijas ir jāizraida visas personas, kas ar celšanu nav saistītas. 

Krava jāceļ vertikāli, šim nolūkam celšanas āķi novieto tieši virs kravas. Ar kravas celšanas 

āķi kravu nedrīkst vilkt pa zemi vai grīdu celšanas trosēm esot slīpā pozīcijā. 

Ar kravas mehānismu nedrīkst celt piesalušu vai kā savādāk iesprūdušu kravu. 

Krava jāceļ bez rāvieniem vai svārstībām, lai nesagrieztos trose vai stropes. 

Krava jānolaiž jau sagatavotā tai paredzētajā vietā tā lai tā nevar krist, neapgāzties, slīdētu 

vai kā savādāk tiktu apdraudēta tās drošība un citu drošība. 

Ja ir kaut mazākās aizdomas par kravas vai citu drošību celšanas brīdī, kravas celšana ir 

jāpārtrauc. 

 

BĪSTAMI 
Konteineri ceļot un transportējot visām durvīm ir obligāti jābūt aizvērtām, 

konteineram ir jābūt atvienotam no elektrības. 

 

Konteiners ir paredzēts celšanai ar auto pacēlāju vai ceļamkrānu. Celšanas darbus drīkst 

veikt tikai speciāli apmācītas personas kurām ir izsniegtas konkrētās celšanas iekārtas 

vadītāja apliecība. Celšanas vietas ir norādītas zemāk aplūkojamos zīmējumos ar sarkanām 

bultām.  

 

BĪSTAMI 
Celšanas brīdī neviena persona nedrīkst atrasties, zem konteinera uz tā vai 

iekšpusē, kā arī ieturēt drošu distanci kravas celšanas brīdī. 

 

 



 

1. Ceļamkrāna celšanas vietas. 

2. Autopacēlāja celšanas vietas no konteinera sāna. 

3. Autopacēlāja celšanas vieta no konteinera priekšpuses. 

  



5. Iestatījumu konfigurācija 
 

5.1. Sākuma ekrāns. 
 

Brīdinājums 
Parametriem ir informatīva nozīme! 

 

Ieslēdzot galveno slēdzi, vadības panelis automātiski ieslēdzas pats, jāsagaida 

kad programma ielādējas. Startēšanās aizņem apmēram 1 minūti. Sākuma 

ekrāns izskatās šādi: 

 

 

5.2. More details - Paplašinātie iestatījumi katram sūknim. 
 

 



 

 

 

Max level – maksimālais līmenis cm. 
Start level – Sākuma līmenis pie kura sūknis tiks ieslēgts cm. 
Min level – minimalais līmenis cm. 
Max speed – maksimālā sūkņa frekvence Hz. 
Min speed – minimālā sūkņa frekvence Hz. 
Max alarm level – sasniedzot šo līmeni tiks nosūtīta SMS kļūda par to ka ir sasniegts  
      maksimālais līmenis. 
Min alarm level – sasniedzot šo līmeni tiks nosūtīta SMS kļūda par to ka ir sasniegts  
      minimālais līmenis. 
Used as backup if PUMP 1 not ready – Lietot sūkni Nr2 kā rezerves sūkni, ja kaut kas ir  
                                          noticis ar sūkni Nr1. 
 
 
 
 



5.3. Alarm list - kļūdu saraksts. 
Šajā sadaļā ir iespēja aplūkot un nodzēs aktuālās kļūdas. 

 

 

5.4. History – kļūdu vēsture 
 

 

 

 



5.5. Trends - Grafiki 
 

5.5.1. Level – Līmeņa izmaiņas grafiks laika posmā.  
 

 

 

 

5.5.2. Motor – sūkņa motora jaudas grafiks laika posmā. 
 

 



5.6. Settings - Lietotāja iestatījumi 
 

BRĪDINĀJUMS 
Lai nodrošinātu ievadīto parametru aizsardzību no netīšas datu ievades, lai tos 

samainītu vispirms ir jāpieslēdzas kā lietotājam vai administratoram. Taču šo 

procesu drīkst veikt tikai apmācīta persona. 

 

5.6.1. Information – iespēja aplūkot katra sūkņa nostrādātās stundas h 
 

 

5.6.2. Motor settings – sūkņa motora iestādījumi 
 

 



Ramp up time – Sūkņa ieskriešanās ilgums s 

Ramp down time – Sūkņa bremzēšanās ilgums s 

Motor current limit – Motora strāvas stiprums A pie kura izslēdzas sūknis. 

 

5.6.3. Level alarms- Līmeņa trauksmes. 
Maksimuma un minimuma līmeņi, līmeņa sensoram pie kuriem PLC konteiners 

nosūta SMS (īsziņu)  

 

 

5.6.4. Sensor Calibration – Sensora kalibrācija. 

 

 



5.6.5. Pump alternation – sūkņu maiņas intervāls 
 

Opcija paredzēta sūkņu pārslēgšanās intervālam, saistībā ar vienādu sūkņu 

nolietojumu. 

 

5.6.6. Alarm SMS settings – Kļūdu nosūtīšana SMS formātā uz 

norādītajiem mobīlā telefona numuriem. 

 

 



5.7. Kontroles panelis, kad sūkņi atrodas darbībā 
 

Darbībā atrodas sūknis Nr1      Darbībā atrodas sūknis Nr2 

  

  



6. Konteinera uzstādīšana 

BRĪDINĀJUMS 
Lai nodrošinātu pareizu un drošu PLC konteinera lietošanu stingri 

ievērot zemāk norādītās prasības 

Konteineru uzstādot jāizvērtē tā atrašanās vietas ergonomiskā efektivitāte.  

Konteiners jānovieto uz stabilas horizontālas virsmas. Ideālā gadījumā uz asfalta vai betona 

seguma, bet ja tas nav iespējams, tad uz cietas līdzenas zemes, zālāja, šķembām vai citām 

virsmām. 

Konteiners ir jānovieto pēc iespējas maksimāli tuvu sūkņu darbības vietai, jo līmeņa sensora 

vada garums ir ierobežots 20m. 

Nekādā gadījumā konteineru nenovietot bedrē vai zemā vietā, kur lietus gadījumā vai citu 

iemeslu dēļ var krāties ūdens.  

Ja konteinerā gaisa temperatūra sāk pārsniegt 40 grādus pēc Celsija, tad ir nepieciešams 

pievienot kondicionieri.  

Konteiners ir jānovieto tā, lai ap to būtu vismaz 1 m brīva gaisa telpa, kas paredzēta apkalpes 

darbībai un ventilācijas iespējām. Pret galvenajām durvīm 2m plata gaisa telpa. 

BRĪDINĀJUMS 
Uz konteinera jumta novietot jebkādus priekšmetus vai iekārtas 

stingri aizliegts. 

 

BRĪDINĀJUMS 

Vakuuma konteiners ir obligāti jāsazemē ar zemējuma vadu un 

zemējuma stieni.  

 

BRĪDINĀJUMS 
Zemējuma stienis un vads nenāk komplektā, to nodrošina klients.  



7. Līmeņa sensora kalibrēšana 

Hidrostatisko līmeņa sensoru (1) nepieciešams kalibrēt tādēļ, lai nerastos kļūdaina līmeņa 

nolasīšana pārsūknējot šķidrumu. 

 

Brīdinājums 

Hidrostatiskā līmeņa sensora maksimālais darba dziļums ir 6m. 

Kalibrēšanu veic sekojoši : 

1. Pievieno līmeņa sensoru pie līmeņa sensora konektora (1) sadales kabinetā. 

 

  
 

Uzmanību elektrība 

Atverot sadales kabinetu nekādā gadījumā nedrīkst nonākt ar ienākošajiem vai 

izejošajiem kabeļiem. Līmeņa sensora pievienošanu drīkst veikt tikai speciāli 

apmācīta persona. 



2. Iegremdējam hidrostatisko līmeņa sensoru 1m dziļumā.  

 
 

3. Nospiežam uz ekrāna Settings → Sensor calibration → Set level 1m. 

 

 
 

4. Jaunais kalibrētais lielums ir saglabāts, hidrostatiskais līmeņa sensors ir gatavs 

lietošanai. 

  



7.  SMS Kļūdu Tabula 
Kļūda Iespējamais cēlonis Iespējamais risinājums 
Alarm! No power – nav 
strāvas 

PLC konteiners ir atslēgts no 
strāvas 
Bojāts pienākošais kabelis 

Pārbaudīt pienākošo kabeli 
uz PLC konteineru. 

Alarm! Probe out of watter – 
līmeņa sensors ārpus ūdens 
līmeņa 

Sūknējošais ūdens līmenis ir 
nokrities zem sensora. 

Pārbaudīt vai sūknējošā 
šķidruma rezervuāram nav 
sūces. 

Alarm! Level over maximum 
– līmenis virs maksimālās 
robežas 

Līmeņa sensors ir 
iegremdēts par dziļu. 
Ūdens sūknējamajā 
rezervuārā pieplūst pārāk 
ātri.  

Sūkņu ražība ir par mazu. 
Pāriestatīt līmeņa sensoru. 

Alarm! Level under 
minimum – līmenis zem 
minimālās robežas 

Sūknējošais ūdens līmenis ir 
nokrities zem minimālās 
vērtības. 

Pārbaudīt vai sūknējošā 
šķidruma rezervuāram nav 
sūces. 

Alarm! FC 1 Ground fault – 
zemējuma pārrāvums 
invertorā 1 

Kļūda radusies invertorā 
Nr.1 

Pārbaudīt invertora Nr.1 
vadības paneli 

Alarm! FC 2 Ground fault – 
zemējuma pārrāvums 
invertorā 1 

Kļūda radusies invertorā 
Nr.2 

Pārbaudīt invertora Nr.2 
vadības paneli 

Alarm! FC 1 Input phase 
loss – ieejas fāzes 
pārrāvums invertoram 1 

Pienākošais kabelis bojāts 
invertoram 1 

Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
vadus vai pienāk visas fāzes. 

Alarm! Input phase loss – 
ieejas fāzes pārrāvums 
invertoram 2 

Pienākošais kabelis bojāts 
invertoram 2 

Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
vadus vai pienāk visas fāzes 

Alarm! FC 1 Mains 
undervoltage – 
Nepietiekams ieejas 
spriegums invertoram 1 

Pienākošais kabelis bojāts Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
vadus vai pienāk visas fāzes. 

Alarm! FC 2 Mains 
undervoltage – 
Nepietiekams ieejas 
spriegums invertoram 2 

Pienākošais kabelis bojāts Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
vadus vai pienāk visas fāzes. 

Alarm! FC 1 Motor overload 
– sūkņa 1 motora pārslodze 

Sūknis Nr.1 ir nobloķējies Pārbaudīt vai sūkņa Nr.1 
darba rats nav nosprostojies 

Alarm! FC 2 Motor overload 
– sūkņa 2 motora pārslodze 

Sūknis Nr.2 ir nobloķējies Pārbaudīt vai sūkņa Nr.2 
darba rats nav nosprostojies 

Alarm! FC 1 Output phase 
loss – izejas fāzes 
pārrāvums invertoram 1 

Nav vienas vai vairākas 
fāzes. 
Bojāts kabelis vai invertors 

Pārbaudīt spriegumu fāzēs. 
Pārbaudīt kabeli vai invertoru 

Alarm! FC 2 Output phase 
loss – izejas fāzes 
pārrāvums invertoram 2 

Nav vienas vai vairākas 
fāzes 
Bojāts kabelis vai invertors 

Pārbaudīt spriegumu fāzēs. 
Pārbaudīt kabeli vai invertoru 

Alarm! FC 1 overcurrent – 
invertora 1 pārslodze 

Pārāk liela slodze 
invertoram. 
Nepareiza pieslēgtā sūkņa 
izvēle. 

Pārbaudīt vai sūkņa 
darbarats nav nosprostojies 
Pārbaudīt sūkņa parametrus 
vai tie atbilst frekvenču 
pārveidotājam. 

Alarm! FC 2 overcurrent – 
invertora 2 pārslodze 

Pārāk liela slodze 
invertoram. 

Pārbaudīt vai sūkņa 
darbarats nav nosprostojies 



Nepareiza pieslēgtā sūkņa 
izvēle. 

Pārbaudīt sūkņa parametrus 
vai tie atbilst frekvenču 
pārveidotājam. 

Alarm! FC 1 overheat – 
pārkarsis invertors 1 

Invertors 1 ir pārkarsis Samazināt PLC konteinerā 
darba temperatūru 

Alarm! FC 2 overheat – 
pārkarsis invertors 2 

Invertors 2 ir pārkarsis Samazināt PLC konteinerā 
darba temperatūru 

Alarm! Pump 1 internal 
alarm switch– nostrādājusi 
sūkņa Nr.1 termoaizsardzība 

Sūknis Nr.1 nosprostojies 
Sūknējamajam šķidrumam 
pārāk augsta temperatūra. 
Slikta sūkņa dzesēšana 
Eļļas līmenis pārāk zems 
sūkņa korpusā. 
Bojāts sūknis 

Iztīrīt sūkņa darbaratu Nr.1. 
Samazināt sūknējamā 
šķidruma temperatūru. 
Nodrošināt sūkni ar papildus 
dzesi. 
Pārbaudīt eļļas līmeni sūkņa 
korpusā. 

Alarm! Pump 2 internal 
alarm switch– nostrādājusi 
sūkņa Nr.2 termoaizsardzība 

Sūknis Nr.2 nosprostojies 
Sūknējamajam šķidrumam 
pārāk augsta temperatūra. 
Slikta sūkņa dzesēšana 
Eļļas līmenis pārāk zems 
sūkņa korpusā. 
Bojāts sūknis. 

Iztīrīt sūkņa darbaratu Nr.2. 
Samazināt sūknējamā 
šķidruma temperatūru. 
Nodrošināt sūkni ar papildus 
dzesi. 
Pārbaudīt eļļas līmeni sūkņa 
korpusā. 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja izpildot iespējamos risinājumus defekts nenovēršas, nekādā gadījumā 

nedrīkst veikt pašdarbības pasākumus, bet nekavējoties zvanīt ražotājam. 

  



8. Kļūdu tabula PLC vadības panelī 
Kļūda Iespējamais cēlonis Iespējamais risinājums 
Level sensor out of watter – 
līmeņa sensors ārpus 
sūknējamā šķidruma 

Sūce sūknējamajā rezervuārā. 
Līmeņa sensors izkustējies. 
Bojāts līmeņa sensors. 
Slikts savienojuma kontakts. 

Pārbaudīt sūknējamā šķidruma 
rezervuāru. 
Pārbaudīt sensora 
stiprinājumus un novietojumu. 
Pārbaudīt savienojumu 
kontaktu stāvokli. 
Pārkalibrēt sensoru. 

Level sensor error – līmeņa 
sensora kļūda 

Bojāts līmeņa sensors. 
Llīmeņa sensors izkustējies. 

Pārbaudīt līmeņa sensoru, 
kontaktligzdas stāvokli un 
sensora kabeli. 
Pārbaudīt sensora 
stiprinājumus un novietojumu. 
Pārkalibrēt sensoru. 

Level over max limit – līmenis 
virs maksimālās robežas 

Līmeņa sensors ir iegremdēts 
par dziļu. 
Līmeņa sensors izkustējies. 
Ūdens sūknējamajā 
rezervuārā pieplūst pārāk ātri.  

Sūkņu ražība ir par mazu. 
Pārbaudīt sensora 
stiprinājumus un novietojumu. 
Pārkalibrēt līmeņa sensoru. 

Generic error inverter 1, 
check inverter display – 
Invertora Nr.1 kļūda, 
pārbaudīt, pārbaudīt invertora 
Nr.1 ekrānu 

Bojāts Frekvenču pārveidotājs. 
Darbības laikā ir bijuši strāvas 
traucējumi. 
Bojāti pienākošie vai aizejošie 
vadības kabeļi. 

Pārstartēt sistēmu. 

Generic error inverter 2, 
check inverter display – 
Invertora Nr.2 kļūda, 
pārbaudīt, pārbaudīt invertora 
Nr.2 ekrānu 

Bojāts Frekvenču pārveidotājs. 
Darbības laikā ir bijuši strāvas 
traucējumi. 
Bojāti pienākošie vai aizejošie 
vadības kabeļi. 

Pārstartēt sistēmu. 

Input phase loss inverter 1 – 
ieejas fāzes pārrāvums 
invertoram 1 

Pienākošais kabelis bojāts 
invertoram 1. 
Pienākošā kabeļa klemmes 
vaļīgas. 

Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
vadus vai pienāk visas fāzes. 
Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
klemmes, pievilkt, ja 
nepieciešams. 

Input phase loss inverter 2 – 
ieejas fāzes pārrāvums 
invertoram 2 

Pienākošais kabelis bojāts 
invertoram 2. 
Pienākošā kabeļa klemmes 
vaļīgas. 

Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
vadus vai pienāk visas fāzes. 
Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
klemmes, pievilkt, ja 
nepieciešams. 

Input undervoltage inverter 1 -  Pienākošis kabelis bojāts. 
Pienākošā kabeļa klemmes 
vaļīgas. 

Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
vadus vai pienāk visas fāzes. 
Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
klemmes, pievilkt, ja 
nepieciešams. 

Input undervoltage inverter 2 Pienākošais kabelis bojāts. 
Pienākošā kabeļa klemmes 
vaļīgas. 

Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
vadus vai pienāk visas fāzes. 
Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
klemmes, pievilkt, ja 
nepieciešams. 

Pump 1 motor overload Sūknis Nr.1 ir nobloķējies. 
Sūknis Nr.1 bojāts. 

Pārbaudīt vai sūkņa Nr.1 
darba rats nav nosprostojies. 
Sazināties ar ražotāju. 



Pump 2 motor overload Sūknis Nr.2 ir nobloķējies. 
Sūknis Nr.2. bojāts. 

Pārbaudīt vai sūkņa Nr.2 
darba rats nav nosprostojies 
Sazināties ar ražotāju. 

Output phase loss inverter 1 – 
izejas fāzes pārrāvums 
invertoram 1 

Bojāts kabelis vai invertors. 
Vaļīgas pienākošā kabeļa 
klemmes. 

Pārbaudīt kabeli vai invertoru. 
Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
klemmes, pievilkt, ja 
nepieciešams. 

Output phase loss inverter 2 – 
izejas fāzes pārrāvums 
invertoram 2 

Bojāts kabelis vai invertors. 
Vaļīgas pienākošā kabeļa 
klemmes. 

Pārbaudīt kabeli vai invertoru. 
Pārbaudīt pienākošā kabeļa 
klemmes, pievilkt, ja 
nepieciešams. 

Overcurrent inverter 1 – 
invertora 1 pārslodze 

Bojāts kabelis. 
Bojāts invertors Nr.1. 
Bojāts sūknis Nr.1.  

Pārbaudīt kabeli. 
Sazināties ar ražotāju. 

Overcurrent inverter 2 – 
invertora 2 pārslodze 

Bojāts kabelis. 
Bojāts invertors Nr.2. 
Bojāts sūknis Nr.2. 

Pārbaudīt kabeli. 
Sazināties ar ražotāju. 

Inverter 1 overheated – 
pārkarsis invertors 1 

Invertors 1 ir pārkarsis. 
Bojāts invertors. 
Bojāts sūknis Nr.1. 
Bojāts kabelis. 

Samazināt PLC konteinerā 
darba temperatūru 
Pārbaudīt kabeli. 
Sazināties ar ražotāju 

Inverter 2 overheated – 
pārkarsis invertors 2 

Invertors 2 ir pārkarsis Samazināt PLC konteinerā 
darba temperatūru 

Short circuit inverter 1 – 
īsslēgums invertorā 1 

Bojāts kabelis. 
Bojāts sūknis Nr.1. 
Vaļīgas sūkņa pieslēguma 
klemmes. 

Pārbaudīt kabeli. 
Pārbaudīt sūkņa Nr.1 kabeļa 
pieslēguma klemmes. 

Short circuit inverter 2 – 
īsslēgums invertorā 2 
 

Bojāts kabelis. 
Bojāts sūknis Nr.2. 
Vaļīgas sūkņa pieslēguma 
klemmes 

Pārbaudīt kabeli. 
Pārbaudīt sūkņa Nr.2. kabeļa 
pieslēguma klemmes. 

Internal termal switch error 
PUMP 1 – nostrādājusi sūkņa 
Nr.1 iekšējā termoaizsardzība 

Sūknis Nr.1 nosprostojies 
Sūknējamajam šķidrumam 
pārāk augsta temperatūra. 
Slikta sūkņa dzesēšana 
Eļļas līmenis pārāk zems 
sūkņa korpusā. 
Bojāts sūknis 

Iztīrīt sūkņa darbaratu Nr.1. 
Samazināt sūknējamā 
šķidruma temperatūru. 
Nodrošināt sūkni ar papildus 
dzesi. 
Pārbaudīt eļļas līmeni sūkņa 
korpusā. 
Sazināties ar ražotāju. 

Internal termal switch error 
PUMP 2 – nostrādājusi sūkņa 
Nr.2 iekšējā termoaizsardzība 

Sūknis Nr.2 nosprostojies 
Sūknējamajam šķidrumam 
pārāk augsta temperatūra. 
Slikta sūkņa dzesēšana 
Eļļas līmenis pārāk zems 
sūkņa korpusā. 
Bojāts sūknis. 

Iztīrīt sūkņa darbaratu Nr.2. 
Samazināt sūknējamā 
šķidruma temperatūru. 
Nodrošināt sūkni ar papildus 
dzesi. 
Pārbaudīt eļļas līmeni sūkņa 
korpusā. 
Sazināties ar ražotāju. 

Emergency STOP pressed – 
Nospiesta STOP poga 

Nospiesta ieslēgtā stāvoklī 
STOP poga. 

Atbrīvot STPO pogu. 

No mains power – Nav strāvas Bojāts pienākošais kabelis. 
Atslēgta pienākošā strāva. 

Pārbaudīt pienākošo kabeli. 
Pārbaudīt pienākošo strāvu. 

BRĪDINĀJUMS 
Ja izpildot iespējamos risinājumus defekts nenovēršas, nekādā gadījumā 

nedrīkst veikt pašdarbības pasākumus, bet nekavējoties zvanīt ražotājam.  



9. Kļūdu Tabula 
Kļūda Iespējamais cēlonis Iespējamais risinājums 
Vadības panelis neieslēdzas Bojāts pienākošais kabelis Pārbaudīt pienākošo kabeli 

 Fāžu secība nepareiza Samainīt fāzes 

Vaļīgas pienākošā kabeļa 
savienojums klemmes 

Pārbaudīt un pieskrūvēt 
pienākošā kabeļa klemmes 

Nav kāda no pienākošajām 
fāzēm 

Pārbaudīt fāzes 

Izslēgts drošinātājs Pārbaudīt drošinātājus  

Bojāts galvenais slēdzis Pārbaudīt galveno slēdzi 

Nedarbojas PLC panelis Izslēgts drošinātājs Pārbaudīt drošinātāju 

PLC paneļa sistēmas kļūda Pārstartēt PLC paneli 

Bojāts PLC panelis Sazināties ar ražotāju 

Nedarbojas frekvenču 
pārveidotājs 

Bojāts frekvenču 
pārveidotājs. 
Nav ieslēgts vai bojāts 
frekvenču pārveidotāja 
drošinātājslēdzis 

Pārbaudīt vai ir ieslēgts 
frekvenču pārveidotāja 
drosīnātājslēdzis. 

 

BRĪDINĀJUMS 
Ja izpildot iespējamos risinājumus defekts nenovēršas, nekādā gadījumā 

nedrīkst veikt pašdarbības pasākumus, bet nekavējoties zvanīt ražotājam 

  



10. Elektriskā shēma 

 

























 


