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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

PUMBA 
KASUTUSJUHEND 



PLC konteiner 2 x 45Kw 
 

Tehniline spetsifikatsioon: 

Mõeldud kasutamiseks Pumba võimsuse reguleerimine sõltuvalt 

pumbatava vedeliku tasemest 

Tootja/ Tüüp     Uprent / 2 x 45Kw 

Mõõtmed L x P x K    2200mm x 1600mm x 2450mm 

Kaal                 1083kg 

Võimsus     2 x 45Kw 

230V pistikupesa    3tk 

400V 32A pistikupesa    2tk 

Sisevalgustus     Jah 

Puuteekraani juhtpaneel   Jah 

Automaatne ja käsitsi taseme juhtimine  Jah 

Kauguse kontroll    Jah 

Automaatne veateade SMS- ga  Jah 

Konditsioneeri ühendus D150   Jah 

Varustatud konditsioneeriga   Ei 

Sisemine ventilatsioon termostaadiga  Jah 

GPS      Varustatud GPS- ga 

 

 



 



 

 

PLC konteiner 

2X45 KW 
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1. Tööohutus PLC konteineriga töötamisel 
 

1.1 Ohutähised 
 

Oht! See sümbol tähistab otsest ohtlikku olukorda, mille 
eiramise tagajärjeks on surm või raske vigastus. 

Hoiatus! See sümbol hoiatab kahjuliku mõju eest ebaõige 
kasutamise korral. 

Ettevaatust, 
elekter! 

See sümbol näitab, et seade on pingestatud ja 
mistahes toiminguid tohib teha ainult asjakohase 
väljaõppega personal. 

 

Enne PLC konteineri juures mistahes töö alustamist tuleb kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda. 

Kahtluste korral tuleb kohe võtta ühendust tootjaga. Konteineri kasutamine mitteettenähtud otstarbel, 

põhiparameetrite muutmine, elektriahelate ümberühendamine ning mistahes muud omavolilised 

muudatused ja toimingud on keelatud. 

PLC konteineriga tohivad töötada ainult asjakohase väljaõppega isikud. 

Juhtkilbi ja jaotuskilbi uste omavoliline avamine on rangelt keelatud. Kui see on mingil põhjusel vajalik, siis 

tuleb kindlasti pöörduda tootja poole. Esitada tuleb uste avamise põhjus ja edasistel sammudel tuleb 

rangelt järgida mehaaniku või tehnilise osakonna tehniku juhiseid. 

Mistahes elektritöid tohib teha ainult asjakohase kvalifikatsiooniga elektrik. 

Ettevaatust, elekter! 
Enne jaotus- ja juhtkilpides mistahes tööde tegemist tuleb elektritoide jaotuskilbis 

paiknevatelt faasiklemmidelt (L1, L2, L3, N, PE) lahti ühendada. 

 



 

2. Konteineri kasutamise eesmärk ja otstarve 
 

PLC konteiner on varustatud 2x45 kW sagedusmuunduritega, mis on vajalikud ühendatud pumpade 

automaatrežiimil väljundvõimsuse reguleerimiseks. Automaatrežiimil töötavate pumpade võimsust 

reguleerib sukeldatav hüdrostaatiline tasemeandur. 

Eesmärk on automaatselt või käsitsi reguleerida pumbatava vedeliku taset. 

Ülesanne on tagada pumba jõudluse reguleerimine vastavalt pumbatava vedeliku taseme muutustele. 

Tasemeanduri ülesanne on kontrollida vedelikutaseme tõusu või langust paagis, millest pumbatavat 

vedelikku välja pumbatakse, ning pumbatava vedeliku miinimum- ja maksimumkogust paagis, mille korral 

lülitatakse pumpasid vastavalt sisse või välja. Andurite seadeid saab muuta juhtpaneelilt. 

 



 

3. Konteineri kirjeldus ja tehnilised andmed 
 

3.1. Konteineri põhikomponendid ja seadmestik 
 

  

 

1. Ripplukuga lukustamist võimaldav 
uksekäepide 

2. Tuulutusvõred 
3. Sisevalgusti 
4. Ventilaator 
5. Termostaadiga ventilaator 
6. Valgusti lüliti 
7. Tasemeandur 
8. Juhtkilp 
9. Kliimaseadme väljavooluava 
10. 230 V pistikupesa 
11. 230 V kahene pistikupesa 
12. Ventilaatori võre 
13. Kliimaseadme võred 
14. Konteineri jaotuskilp 

 
 



3.2. Konteineri jaotuskilp 

 

 
1. 32 A pistikupesa 
2. Tasemeanduri pistik 
3. Faasiklemmid (L1, L2, L3) 
4. Nullklemmid (N) 
5. Maandusklemm PE 
6. 32 A pistikupesa 

 
 

 

 

 

 
 

1. Pumba nr 1 ühendusklemmid U1, V1, W1; U2, V2, W2 

2. Pumba nr 1 ülekuumenemiskaitse klemm, PTC/bimetall 

3. Pumba nr 2 ühendusklemmid U1, V1, W1; U2, V2, W2 

4. Pumba nr 2 ülekuumenemiskaitse klemm, PTC/bimetall 

 

 

 

 

 



3.3. Juhtkilp 
 

 

 

1. Pumba nr 1 hoiatuse märgutuli 
2. Sisselülitatud pumba nr 1 märgutuli 
3. Pumba nr 1 töörežiimilüliti 
4. Pumba nr 1 töökiiruse reguleerimise 

potentsiomeeter 
5. Pumba nr 2 hoiatuse märgutuli 
6. Tasemehoiatuse märgutuli 
7. Sisselülitatud pumba nr 2 märgutuli 
8. Pumba nr 2 töörežiimilüliti 
9. Pumba nr 2 töökiiruse reguleerimise 

potentsiomeeter 
10. Juhtpaneel (puuteekraaniga) 

 

Pump 1 Alarm Pumba 1 hoiatus 

Level Alarm Tasemehoiatus 

Pump 2 Alarm Pumba 2 hoiatus 

Pump 1 Run Pump 1 töötab 

Pump 1 Auto/OFF/Man Pump 1 Autom./VÄLJAS/Käsitsi 

Pump 1 Man Speed Pumba 1 kiirus käsitsirežiimil 

 

3.4. Pealüliti 
 

 



 

3.5. Konteineri tehnilised andmed 
Kõrgus 2,45 m 
Laius 1,6 m 
Pikkus 2,2 m 
Kaal 1083 kg 
Võimsus 2x45 kW 
230 V pistikupesad 3 tk 
400 V 32 A pistikupesad 2 tk 
Sisevalgustus jah 
Puuteekraaniga juhtpaneel jah 
Automaatne ja käsitsi taseme reguleerimine jah 
Konteineri sisemine tuulutusventilaator koos 
termostaadiga 

jah 

Kliimaseadme lisamise võimalus; ühendus D150 jah 
Juhtimisandmete kauglugemise võimalus jah 
Automaatsed hoiatused SMS-sõnumiga jah 
Jaotuskilbi võtmega lukustamine jah 
Konteineriukse ripplukuga lukustamise võimalus jah 

 

 



 

4. Konteineri teisaldamine ja tõstmine 
 

OHT! 
Alljärgnevate ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada suurt ohtu teile endale, 

seadmetele ja teistele inimestele. 

 

Enne tõstetööde alustamist tuleb esmalt kindlaks teha tõsteseadme tõstejõud. 

Inimesed ei tohi seista ülestõstetud koorma all. 

Tõstevahendid peavad olema töökorras. 

Tõstmise ajal tuleb kanda kaitsekiivrit, metallist varbakaitsega saapaid ja kindaid. 

Ülestõstetud koorem peab pidevalt paiknema ettenähtud tõstmisala piires. 

Kõik tõstetöödega mitteseotud inimesed peavad koorma tõstmise ajaks tõstmisalast lahkuma. 

Koormat tuleb tõsta vertikaalselt; selleks tuleb tõstekonksud paigutada otse koorma kohale. 

Koorma tõstekonksu ei tohi kasutada kalduasendis koorma lohistamiseks tõstetrosside abil mööda 

maapinda või põrandat. 

Tõsteseadet ei tohi kasutada aluspinna külge külmunud või muul viisil kinnikiildunud koorma 

tõstmiseks. 

Tõstetrossi või -troppide keerdumise vältimiseks tuleb koormat tõsta ilma pukseerimata ja nii, et 

see ei kõigu. 

Koorem tuleb langetada eelnevalt ettevalmistatud kohale nii, et see ei saa alla kukkuda, ümber 

minna, libiseda ega muul viisil ohustada koormat ja inimesi. 

Kui tõstmise ajal tekib kasvõi väike kahtlus koorma või inimeste ohutuse suhtes, siis tuleb tõstmine 

katkestada. 

 

OHT! 
Konteineri tõstmisel või teisaldamisel peavad kõik uksed olema alati suletud ja 

konteiner peab olema elektritoitevõrgust lahti ühendatud. 

 

Konteinerit saab tõsta kahveltõstuki või kraanaga.  
Tõstetöid tohivad teha ainult asjakohase väljaõppega isikud, kellel on konkreetse tõstuki juhiluba. 
Tõstepunktid on allolevatel joonistel tähistatud punaste nooltega. 
 

OHT! 
Mitte ükski inimene ei tohi tõstmise ajal viibida konteineri peal, all ega sees ning kõik 

inimesed peavad koorma tõstmise ajal olema sellest ohutul kaugusel. 

 

 

 



 

1. Kraanaga tõstmise kohad 

2. Kahveltõstukiga tõstmise koht konteineri esiküljel 
3. Kahveltõstukiga tõstmise koht konteineri küljel 



5. Seadete tegemine 
 

5.1. Avakuva (Home) 
 

Hoiatus! 
Joonistel näidatud parameetrid on illustratiivsed! 
 

Pealüliti sisselülitamisel lülitub juhtpaneel automaatselt sisse. Seejärel tuleb oodata, 

kuni programm käivitub. Käivitumiseks kulub umbes 1 minut. Avakuva näeb välja 

selline: 

 

HOME AVAKUVA 

ALARMS HOIATUSED 

History Ajalugu 

TRENDS TRENDID 

SETTINGS SEADED 

Administrator Administraator 

LOG OUT LOGI VÄLJA 

Ready Valmis 

Starts Käivitusi 

Runtime Töötamisaeg 

Auto Autom. 

Off Väljas 

Manual Käsitsi 

MORE DETAILS TÄPSEMAD ANDMED 

MORE TÄPSEMALT 

 

 

 



5.2. Täpsemad andmed (More details) – pumpade täpsemad seaded 
 

 

Copy of PUMP 2 PUMBA 2 koopia 

Stopped Välja lülitatud 

 

 

 



 

Max level – maksimumtase, cm. 
Start level – käivitustase, mille korral lülitatakse pump sisse, cm. 
Min level – miinimumtase, cm. 
Max speed – pumba maksimaalne pöörlemissagedus, Hz. 
Min speed – pumba minimaalne pöörlemissagedus, Hz. 
Max alarm level – selle taseme saavutamisel saadetakse SMS-sõnumiga hoiatusteade 
maksimumtaseme saavutamise kohta. 
Min alarm level – selle taseme saavutamisel saadetakse SMS-sõnumiga hoiatusteade 
miinimumtaseme saavutamise kohta. 
Used as backup if PUMP 1 not ready – kasutada pumpa nr 2 varupumbana, kui pumbaga nr 1 on 
midagi juhtunud. 
 

5.3. Hoiatuste loend (Alarms) – tõrketeadete loend 
Selles jaotises saab vaadata ja kõrvaldada tekkinud tõrkeid. 

 



RESET ERROR TÕRKE KVITEERIMINE 

State Seisund 

Active Time Töötamisaeg 

Inactive Time Seisuaeg 

Text Tekst 

 

5.4. Ajalugu (History) – tõrgete ajalugu 
 

 
 

5.5. Trendid (Trends) – graafikud 
 

5.5.1. Tase (Level) – taseme muutumise ajagraafik 

 



 

5.5.2. Mootor (Motor) – pumbamootorite võimsuse ajagraafik 
 

 

Motor Mootor 

Real time Reaalaeg 

M2 current M2 voolutugevus 

M1 frequency M1 sagedus 

 

5.6. Seaded (Settings) – Kasutaja seaded (User settings) 

 

HOIATUS! 
Sisestatud parameetrite muutmiseks tuleb kõigepealt kasutaja või administraatorina 

sisse logida See on vajalik parameetrite kaitsmiseks juhusliku andmesisestuse eest. 

Seda toimingut tohib siiski teha ainult asjakohase väljaõppega isik. 



 

5.6.1. Info (Information) – pumpade töötundide näit, h 

 

 

Information Info 

Motor settings Mootori seaded 

Level alarms Tasemehoiatused 

Sensor calibration Anduri kalibreerimine 

Pump alternation Pumpade vaheldumine 

Alarm SMS settings SMS-hoiatuse seaded 

Automation system V1.0 Automaatikasüsteem V1.0 

Total working hours Pump 1 # h Pumba 1 töötundide arv kokku # h 

Total working hours Pump 2 # h Pumba 2 töötundide arv kokku # h 

 



 

5.6.2. Mootori seaded (Motor settings) – pumbamootorite seaded 
 

 

Motor current limit needs to be between 70-
150% of Motor nominal current on drive. 

Mootori voolutugevuse piirväärtus peab olema 
vahemikus 70–150% mootori nimivoolust ajamil. 

 

Ramp up time – pumba käivitusrambi kestus, s 

Ramp down time – pumba seiskamisrambi kestus, s 

Motor current limit – mootori voolutugevus A, mille korral pump lülitub välja. 

 

5.6.3. Tasemehoiatused (Level alarms) 
Tasemeanduri maksimum- ja miinimumtasemed, mille korral PLC konteiner saadab 

SMS-sõnumi. 

 

Sensor out of tank alarm level: Andur on väljaspool paagi hoiatustaset: 



5.6.4. Anduri kalibreerimine (Sensor Calibration) 

 

 

To calibrate sensor, place it in lm depth and 
press "Set level lm" button! 

Anduri kalibreerimiseks paigutada andur 1 m 
sügavusele ja vajutada nuppu "Seadetase 1 m". 

Set level 1 m Seadetase 1 m 

 

5.6.5. Pumpade vaheldumine (Pump alternation) 
 

See valikuvariant võimaldab seada pumba kulumisest põhjustatud pumpade vaheldumisi 

töötamise intervalli. 

 

Working time till alternation: Töötamisaeg kuni vaheldumiseni: 



5.6.6. SMS-hoiatuse seaded (Alarm SMS settings) – SMS-hoiatussõnumid 

määratud mobiiltelfoninumbritele 

 

Phone number for sms 4: Telefoninumber SMS nr 4 jaoks: 

To enable sms client: make a mark on right 
side and enter client phone number with 
country code. For example: +37187654321 

SMS-kliendi lubamiseks: teha märk paremal 
olevasse märkeruutu ja sisestada kliendi 
telefoninumber koos riigikoodiga. Näiteks: 
+37187654321 

 



 

5.7. Juhtkilp pumpade töötamise ajal 
 

Pump nr 1 töötab Pump nr 2 töötab 

  



6. KONTEINERI PAIGALDAMINE 

HOIATUS! 
PLC konteineri õige ja ohutu kasutamise tagamiseks tuleb rangelt järgida 

allesitatud juhiseid. 

Konteineri paigaldamisel tuleb hinnata selle asukoha ergonoomilist sobivust. 

Konteiner tuleb paigutada tugevale horisontaalsele pinnale, soovitatavalt asfalt- või betoonsillutisele, kuid 

kui see pole võimalik, siis kõvale tasasele pinnasele, murule, killustikule vm pinnale. 

Konteiner tuleb paigutada võimalikult lähedale pumpade asukohale, sest tasemeanduri kaabli pikkus on 

piiratud 20 meetriga. 

Konteinerit ei tohi mitte mingil juhul paigutada auku ega madalasse kohta, kuhu võib vihma korral vm 

põhjusel koguneda vesi. 

Kui õhutemperatuur kerkib konteineris üle 40 °C, siis tuleb paigaldada kliimaseade. 

Konteiner tuleb paigutada nii, et selle ümber on vähemalt 1 m vaba ruumi tööde tegemiseks ja tuulutuse 

võimaldamiseks. Konteineri ukse ees peab olema 2 m vaba ruumi. 

HOIATUS! 
Mistahes esemete asetamine konteineri katusele on rangelt keelatud. 

 

HOIATUS! 

Vaakumikonteiner tuleb maandada maandusjuhtme ja 

maandusvardaga. 

 

HOIATUS! 

Maandusvarras ja -juhe ei kuulu tarnekomplekti ja need peab hankima 

klient. 

 



7. Tasemeanduri kalibreerimine 

Hüdrostaatiline tasemeandur (1) tuleb kalibreerida, et vältida vedelikutaseme ebaõiget määramist vedeliku 

pumpamise ajal. 

 

Hoiatus! 

Hüdrostaatilise tasemeanduri maksimaalne töösügavus on 6 m. 

Kalibreerimiseks tuleb teha järgmist: 

1. Ühendada tasemeandur jaotuskilbis paikneva tasemeanduri pistiku (1) külge. 

 

  
 

Ettevaatust, elekter! 

Jaotuskilbi avamisel ei tohi mitte kunagi puudutada sissetulevaid ega väljaminevaid kaableid. 

Tasemeanduri tohib ühendada ainult asjakohase väljaõppega isik. 

2. Sukeldada hüdrostaatiline tasemeandur 1 m sügavusele. 



 

Level sensor Tasemeandur 

 

3. Puudutada ekraanil Settings (seaded) → Sensor calibration (anduri kalibreerimine) → Set level 

1 m (seadetase 1 m). 

 

 
 

4. Uus kalibreeritud väärtus salvestatakse ja hüdrostaatiline tasemeandur on kasutusvalmis. 



 

1. SMS-iga saadetavate tõrketeadete tabel 
Tõrge Võimalik põhjus Kõrvaldamine 
Hoiatus! Puudub elektritoide PLC konteineri elektritoide 

on lahti ühendatud. 
Toitekaabel on kahjustunud. 

Kontrollida PLC konteineri 
toitekaablit. 

Hoiatus! Andur on veest 
väljas 

Pumbatava vee tase langes 
andurist madalamale. 

Kontrollida pumbatava 
vedeliku mahuti lekete 
puudumist. 

Hoiatus! Tase ületab 
maksimaalset taset 

Tasemeandur on sukeldatud 
liiga sügavale. 
Vesi voolab pumbatavasse 
mahutisse liiga kiiresti. 

Pumba jõudlus on ebapiisav. 
Seada tasemeandur õigele 
sügavusele. 

Hoiatus! Tase on alla 
miinimumtaseme 

Pumbatava vee tase langes 
alla miinimumtaseme. 

Kontrollida pumbatava mahuti 
lekete puudumist. 

Hoiatus! FC 1 
maaühendusrike – 
sagedusmuunduri nr 1 
maaühendusrike 

Sagedusmuunduris nr 1 
tekkis tõrge. 

Kontrollida sagedusmuunduri 
nr 1 juhtpaneeli. 

Hoiatus! FC 2 
maaühendusrike – 
sagedusmuunduri nr 2 
maaühendusrike 

Sagedusmuunduris nr 2 
tekkis tõrge. 

Kontrollida sagedusmuunduri 
nr 2 juhtpaneeli. 

Hoiatus! FC 1 sisendfaasi 
kadu – sagedusmuunduri 
nr 1 sisendfaasi katkestus 

Sagedusmuunduri nr 1 
toitekaabel on kahjustunud. 

Kõigi faaside kontrollimiseks 
vaadata üle toitekaabli 
juhtmed. 

Hoiatus! Sisendfaasi kadu – 
sagedusmuunduri 2 
sisendfaasi katkestus 

Sagedusmuunduri 2 
toitekaabel on kahjustunud. 

Kõigi faaside kontrollimiseks 
vaadata üle toitekaabli 
juhtmed. 

Hoiatus! FC 1 elektritoite 
alapinge – 
sagedusmuunduri 1 
ebapiisav sisendpinge 

Toitekaabel on kahjustunud. Kõigi faaside kontrollimiseks 
vaadata üle toitekaabli 
juhtmed. 

Hoiatus! FC 2 elektritoite 
alapinge – 
sagedusmuunduri 2 
ebapiisav sisendpinge 

Toitekaabel on kahjustunud. Kõigi faaside kontrollimiseks 
vaadata üle toitekaabli 
juhtmed. 

Hoiatus! FC 1 mootori 
ülekoormus – pumba 1 
mootori ülekoormus 

Pump nr 1 on blokeeritud. Kontrollida, et pumba nr 1 
tööratas ei ole blokeeritud. 

Hoiatus! FC 2 mootori 
ülekoormus – pumba 2 
mootori ülekoormus 

Pump nr 2 on blokeeritud. Kontrollida, et pumba nr 2 
tööratas ei ole blokeeritud. 

Hoiatus! FC 1 väljundfaasi 
kadu – sagedusmuunduri 1 
väljundfaasi katkestus 

Puudub üks või mitu faasi. 
Kaabel või sagedusmuundur 
on kahjustunud. 

Kontrollida faaside pinget. 
Kontrollida kaablit ja 
sagedusmuundurit. 

Hoiatus! FC 2 väljundfaasi 
kadu – sagedusmuunduri 2 
väljundfaasi katkestus 

Puudub üks või mitu faasi. 
Kaabel või sagedusmuundur 
on kahjustunud. 

Kontrollida faaside pinget. 
Kontrollida kaablit ja 
sagedusmuundurit. 

Hoiatus! FC 1 liigvool – 
sagedusmuunduri 1 
ülekoormus 

Sagedusmuunduri koormus 
on liiga suur. 
Ühendatud pump on valesti 
valitud. 

Kontrollida, et pumba 
tööratas ei ole blokeeritud. 
Kontrollida, kas pumba 
tööparameetrid vastavad 
sagedusmuundurile. 



Hoiatus! FC 2 liigvool – 
sagedusmuunduri 2 
ülekoormus 

Sagedusmuunduri koormus 
on liiga suur. 
Ühendatud pump on valesti 
valitud. 

Kontrollida, et pumba 
tööratas ei ole blokeeritud. 
Kontrollida, kas pumba 
tööparameetrid vastavad 
sagedusmuundurile. 

Hoiatus! FC 1 
ülekuumenemine – 
sagedusmuundur 1 on üle 
kuumenenud 

Sagedusmuundur 1 on üle 
kuumenenud. 

Vähendada PLC konteineri 
töötemperatuuri. 

Hoiatus! FC 2 
ülekuumenemine – 
sagedusmuundur 2 on üle 
kuumenenud 

Sagedusmuundur 2 on üle 
kuumenenud. 

Vähendada PLC konteineri 
töötemperatuuri. 

Hoiatus! Pumba 1 sisemine 
hoiatuslüliti – pumba 1 
termokaitse on rakendunud 

Pump nr 1 on blokeeritud. 
Pumbatava vedeliku 
temperatuur on liiga kõrge. 
Pumba jahutus on 
ebapiisav. 
Õlitase pumbakorpuses on 
liiga madal. 
Pump on rikkis. 

Puhastada pumba nr 1 
tööratas. 
Vähendada pumbatava 
vedeliku temperatuuri. 
Tagada pumba lisajahutus. 
Kontrollida õlitaset 
pumbakorpuses. 

Hoiatus! Pumba 2 sisemine 
hoiatuslüliti – pumba 2 
termokaitse on rakendunud 

Pump nr 2 on blokeeritud. 
Pumbatava vedeliku 
temperatuur on liiga kõrge. 
Pumba jahutus on 
ebapiisav. 
Õlitase pumbakorpuses on 
liiga madal. 
Pump on rikkis. 

Puhastada pumba nr 2 
tööratas. 
Vähendada pumbatava 
vedeliku temperatuuri. 
Tagada pumba lisajahutus. 
Kontrollida õlitaset 
pumbakorpuses. 

 

HOIATUS! 
Kui tabelis esitatud meetmetega ei õnnestu tõrget kõrvaldada, siis ei tohi mitte mingil juhul püüda 

probleemi ise lahendada, vaid tuleb viivitamatult pöörduda tootja poole. 



 

2. Kontrolleri juhtpaneeli tõrketeadete tabel 
Tõrge Võimalik põhjus Kõrvaldamine 
Tasemeandur veest väljas 
– tasemeandur 
pumbatavast vedelikust 
väljas 

Pumbatavas mahutis on leke. 
Tasemeandur on paigast 
liikunud. 
Tasemeandur on rikkis. 
Halb ühenduskontakt. 

Kontrollida pumbatava vedeliku 
mahuti lekete puudumist. 
Kontrollida anduri kinnitusi ja 
asendit. 
Kontrollida ühenduskontaktide 
seisukorda. 
Kalibreerida andur uuesti. 

Tasemeanduri tõrge Tasemeandur on rikkis. 
Tasemeandur on paigast 
liikunud. 

Kontrollida pumbatava vedeliku 
mahuti lekete puudumist. 
Kontrollida anduri kinnitusi ja 
asendit. 
Kontrollida ühenduskontaktide 
seisukorda. 
Kalibreerida andur uuesti. 

Tase üle maksimumtaseme Tasemeandur on sukeldatud 
liiga sügavale. 
Tasemeandur on paigast 
liikunud. 
Vesi voolab pumbaga 
täidetavasse mahutisse liiga 
kiiresti. 

Pumba jõudlus on ebapiisav. 
Kontrollida anduri kinnitusi ja 
asendit. 
Kalibreerida tasemeandur uuesti. 

Sagedusmuunduri 1 üldine 
tõrketeade, kontrollida 
sagedusmuunduri näidikut 

Sagedusmuundur on rikkis. 
Töötamise ajal oli 
elektrikatkestus. 
Sisenevad või väljuvad 
juhtkaablid on kahjustunud. 

Taaskäivitada süsteem. 

Sagedusmuunduri 2 üldine 
tõrketeade, kontrollida 
sagedusmuunduri näidikut 

Sagedusmuundur on rikkis. 
Töötamise ajal oli 
elektrikatkestus. 
Sisenevad või väljuvad 
juhtkaablid on kahjustunud. 

Taaskäivitada süsteem. 

Sisendfaasi kadu 
sagedusmuunduril 1 

Sagedusmuunduri 1 
toitekaabel on kahjustunud. 
Toitekaabli klemmid on lahti. 

Kõigi faaside kontrollimiseks 
vaadata üle toitekaabli juhtmed. 
Kontrollida toitekaabli klemme ja 
vajaduse korral pingutada. 

Sisendfaasi kadu 
sagedusmuunduril 2 

Sagedusmuunduri 2 
toitekaabel on kahjustunud. 
Toitekaabli klemmid on lahti. 

Kõigi faaside kontrollimiseks 
vaadata üle toitekaabli juhtmed. 
Kontrollida toitekaabli klemme ja 
vajaduse korral pingutada. 

Sisendi alapinge 
sagedusmuunduril 1 

Toitekaabel on kahjustunud. 
Toitekaabli klemmid on lahti. 

Kõigi faaside kontrollimiseks 
vaadata üle toitekaabli juhtmed. 
Kontrollida toitekaabli klemme ja 
vajaduse korral pingutada. 

Sisendi alapinge 
sagedusmuunduril 2 

Toitekaabel on kahjustunud. 
Toitekaabli klemmid on lahti. 

Kõigi faaside kontrollimiseks 
vaadata üle toitekaabli juhtmed. 
Kontrollida toitekaabli klemme ja 
vajaduse korral pingutada. 

Pumba 1 mootori 
ülekoormus 

Pump nr 1 on blokeeritud. 
Pump nr 1 on kahjustunud. 

Kontrollida, et pumba nr 1 
tööratas ei ole blokeeritud. 
Võtta ühendust tootjaga. 

Pumba 2 mootori 
ülekoormus 

Pump nr 2 on blokeeritud. 
Pump nr 2 on kahjustunud. 

Kontrollida, et pumba nr 2 
tööratas ei ole blokeeritud. 
Võtta ühendust tootjaga. 



Väljundfaasi kadu 
sagedusmuunduril 1 

Kaabel või sagedusmuundur 
on kahjustunud. 
Toitekaabli klemmid on lahti. 

Kontrollida kaablit ja 
sagedusmuundurit. 
Kontrollida toitekaabli klemme ja 
vajaduse korral pingutada. 

Väljundfaasi kadu 
sagedusmuunduril 2 

Kaabel või sagedusmuundur 
on kahjustunud. 
Toitekaabli klemmid on lahti. 

Kontrollida kaablit ja 
sagedusmuundurit. 
Kontrollida toitekaabli klemme ja 
vajaduse korral pingutada. 

Sagedusmuunduri 1 
liigvool 

Kaabel on kahjustunud. 
Sagedusmuundur nr  1 on 
rikkis. 
Pump nr 1 on rikkis. 

Kontrollida kaablit. 
Võtta ühendust tootjaga. 

Sagedusmuunduri 2 
liigvool 

Kaabel on kahjustunud. 
Sagedusmuundur nr 2 on 
rikkis. 
Pump nr 2 on rikkis. 

Kontrollida kaablit. 
Võtta ühendust tootjaga. 

Sagedusmuundur 1 üle 
kuumenenud 

Sagedusmuundur 1 on üle 
kuumenenud. 
Sagedusmuundur on rikkis. 
Pump nr 1 on rikkis. 
Kaabel on kahjustunud. 

Vähendada PLC konteineri 
töötemperatuuri. 
Kontrollida kaablit. 
Võtta ühendust tootjaga. 

Sagedusmuundur 2 üle 
kuumenenud 

Sagedusmuundur 2 on üle 
kuumenenud. 

Vähendada PLC konteineri 
töötemperatuuri. 

Sagedusmuunduri 1 lühis Kaabel on kahjustunud. 
Pump nr 1 on rikkis. 
Pumba ühendusklemmid on 
lahti. 

Kontrollida kaablit. 
Kontrollida pumba 1 kaabli 
ühendusklemme. 

Sagedusmuunduri 2 lühis Kaabel on kahjustunud. 
Pump nr 2 on rikkis. 
Pumba ühendusklemmid on 
lahti. 

Kontrollida kaablit. 
Kontrollida pumba 2 kaabli 
ühendusklemme. 

PUMBA 1 termorelee 
rakendunud 

Pump nr 1 on blokeeritud. 
Pumbatava vedeliku 
temperatuur on liiga kõrge. 
Pumba jahutus on ebapiisav. 
Õlitase pumbakorpuses on 
liiga madal. 
Pump on rikkis. 

Puhastada pumba nr 1 tööratas. 
Vähendada pumbatava vedeliku 
temperatuuri. 
Tagada pumba lisajahutus. 
Kontrollida õlitaset 
pumbakorpuses. 
Võtta ühendust tootjaga. 

PUMBA 2 termorelee 
rakendunud 

Pump nr 2 on blokeeritud. 
Pumbatava vedeliku 
temperatuur on liiga kõrge. 
Pumba jahutus on ebapiisav. 
Õlitase pumbakorpuses on 
liiga madal. 
Pump on rikkis. 

Puhastada pumba nr 2 tööratas. 
Vähendada pumbatava vedeliku 
temperatuuri. 
Tagada pumba lisajahutus. 
Kontrollida õlitaset 
pumbakorpuses. 
Võtta ühendust tootjaga. 

Avariiseiskamisnupp 
allavajutatud 

Avariiseiskamisnupp on alla 
vajutatud. 

Vabastada avariiseiskamisnupp. 

Elektritoide puudub Toitekaabel on kahjustunud. 
Elektritoide on välja lülitatud. 

Kontrollida toitekaablit. 
Kontrollida elektritoitevõrku. 

HOIATUS! 
Kui tabelis esitatud meetmetega ei õnnestu tõrget kõrvaldada, siis ei tohi mitte mingil juhul püüda 
probleemi ise lahendada, vaid tuleb viivitamatult pöörduda tootja poole. 



 

3. Tõrkeotsingu tabel 
Tõrge Võimalik põhjus Kõrvaldamine 
Juhtkilp ei lülitu sisse Toitekaabel on kahjustunud. Kontrollida toitekaablit. 

 Faasijärjestus on vale. Vahetada kaks faasi 
omavahel. 

Toitekaabli ühendusklemmid 
on lahti. 

Kontrollida toitekaabli klemme 
ja kruvida need kinni. 

Üks faasidest puudub. Kontrollida faase. 

Kaitse on välja lülitunud. Kontrollida kaitsmeid. 

Pealüliti on rikkis. Kontrollida pealülitit. 

Kontrolleri juhtpaneel ei 
tööta 

Kaitse on välja lülitunud. Kontrollida kaitset. 

Kontrolleri juhtpaneeli 
süsteemi tõrge. 

Taaskäivitada kontrolleri 
juhtpaneel. 

Kontrolleri juhtpaneel on 
rikkis. 

Võtta ühendust tootjaga. 

Sagedusmuundur ei tööta Sagedusmuundur on rikkis. 
Sagedusmuunduri kaitsme 
lüliti ei ole sisse lülitunud või 
on kahjustunud. 

Kontrollida, et 
sagedusmuunduri kaitselüliti 
on sisse lülitatud. 

 

HOIATUS! 
Kui tabelis esitatud meetmetega ei õnnestu tõrget kõrvaldada, siis ei tohi mitte mingil juhul püüda 

probleemi ise lahendada, vaid tuleb viivitamatult pöörduda tootja poole. 
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