
Te-Tec brengT orde in uw pompbeheer

inTerneT TeLemeTrie sysTemen
voor pompinsTaLLaTies

Eénpomps applicatie direct

Tweepomps applicatie direct

Tweepomps applicatie indirect

Driepomps applicatie indirect

De Te-Tec module WICE 185A is modulair opgebouwd zodat meerdere 

applicaties mogelijk zijn. Of het nu gaat om een direct aangestuurde 

enkelpomps...

...of om een direct aangestuurde tweepomps installatie gaat, de 

Te-Tec module bestuurt en bewaakt de pompen.

Maar ook pompen met grotere vermogens kunnen aangestuurd worden met de 

Te-Tec module, of het nu gaat om een tweepomps installatie...

...of om een driepomps installatie, Te-Tec kan tot acht pompen aansturen met 

een FO-regeling d.m.v. een Modbus interface.

Bergbezinkbassin applicatie
Niet alleen pompinstallaties, ook bergbezinkbassins 

kunnen geautomatiseerd worden met de Te-Tec module.

Centrale voedingskast applicatie

Groep 1 

Groep 2

Groep 3

Pompgroepen kunnen op afstand beheert en bewaakt worden door de 

Te-Tec module voor de centrale voedingskast. De belastingen van  

de kabels worden op afstand bewaakt.

Overstort registratie applicatie
Overstorten kunnen op wens gemonitoord worden, zowel 

voor het uittredend als voor het inkomend water.

Regenmeter applicatie
Om exact te weten wanneer ingegrepen moet worden om peilen te 

verhogen of om pompcapaciteit te vergroten is er de Te-Tec regenmodule. 

On-line regen meten en binnen een groep vol-auto matisch.

Alle pompinstallaties kunnen gevisualiseerd worden op het scherm 

door het tonen van een overzichtslijst of door het tonen van een kaart 

met Google Maps.

Via één van beide schermen kunnen, door te klikken op de status button 

of de Google button, de gegevens van de betreffende pompinstallatie 

zichtbaar gemaakt worden.

Groepen met pompinstallaties kunnen aangemaakt worden om speciale 

voorwaarden aan te geven. De installaties worden gemarkeert  

met een groepenkleur.

Zowel op het overzichtsscherm als op het statusscherm kunnen in 

één oogopslag alle relevante waarden waargenomen worden.

SchermenPomp applicaties

Overige applicaties Databanken
Alarm configuratie

Met behulp van de “Alarm configuratie” kunnen alarmboxen 

aangemaakt worden.

In de alarmbox wordt aangegeven welke alarmen of acties in 

welke tijdszone doorgegeven moeten 

worden aan welke personen. De 

melding kan geschieden per sms 

of per e-mail aan één of meerdere 

adressen.

Nadat de alarmboxen aangemaakt 

zijn kan bepaald worden 

welke alarmboxen aan welke 

pompinstallatie gekoppeld moet 

worden.

Op eenvoudige wijze kan een 

alarmbox tijdelijk aan- of afgekoppeld 

worden door een vinkje ‘aan’ of ‘uit’ 

te zetten wanneer dat nodig is. Bij 

wisselende storingsdiensten zeer 

handig.

Rapportage

Historie

Wanneer over een bepaalde periode 

een beter inzicht verkregen wil 

worden over de gedraging van een 

pompinstallatie kan een grafiek 

gemaakt worden. Door het aanvinken 

van de periode en de wensen wordt in 

pdf-formaat een grafiek gegenereerd. 

Indien gewenst kunnen grafieken 

periodiek automatisch gegenereerd 

worden.

In de historie worden alle acties bij-

gehouden van de pompinstallatie vanaf 

datum ingebruikstelling. Door de datum 

selector wordt de dag bepaald waarvan 

de acties bekeken willen worden. Het 

commentaar veld kan gebruikt worden 

om opmerkingen te plaatsen.
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Te-Tec telemetrie is het op  afstand 

draadloos besturen en beheren van 

pomp installaties via het GPRS-netwerk. 

Deze applicaties is volledig web-based en 

zonder aanschaf van  product-specifieke 

software.

In de huidige open economie 

wordt er een steeds grotere na-

druk gelegd op verhoging van 

de efficiency door korte en snel-

le communicatie lijnen, verhoging van de productiviteit 

door automatisering en beheersing van kosten.

om op een efficiënte wijze een pompinstallatie te  kunnen 

beheren is data input noodzakelijk om vervolgens relevan-

te beheer- en management informatie te distilleren.

bij optimalisatie van een rioolbeheersysteem kunnen 

vragen worden gesteld zoals: hoeveel draaiuren heeft de 

installatie gemaakt in een bepaalde periode, welke instal-

latie staat regelmatig op storing, waarom en hoe vaak? Wat 

is daar de oorzaak van? Wezenlijke vragen waarbij te-tec 

met de besturings module WICE 185A u van dienst kan zijn.

het te-tec telemetriesysteem bestuurt uw pomp  installatie 

op de meest efficiënte wijze door op de  juiste peilen 

aan- en af te slaan. u bepaalt en  beheerst de peilen!  

door pompinstallaties onder de door u bepaalde voorwaar-

den te laten communi-

ceren met de centrale  

databank, kan de pers-

leiding van een druk-

riool systeem  optimaal 

benut worden, zodat de 

energie kosten en de slij-

tage tot wel 60% geredu-

ceerd kunnen worden. 

ook kunt u bepalen 

dat bij storing van 

een hoofd gemaal de 

ondergemalen in de 

wacht geplaatst worden totdat de storing verholpen is. 

Verder zijn er filters aan te brengen voor te hoog of te 

laag opgenomen amperages of voor teveel draaiuren in 

een bepaalde periode. pompen opstarten en uit schakelen 

of schuiven sluiten en openen met  behulp van de te-tec 

regenmeter om een verbeterd  gescheiden stelsel aan te 

leggen behoort tevens tot de standaards. 

heldere en overzichtelijke lijsten, kaarten en pic-

togrammen geven direct inzicht in de benodigde 

 informatie. Vele mogelijkheden om een optimaal riool-

beheersysteem op te zetten. Vele jaren van ervaring 

staan u ter  beschikking om uw wensen te vervullen.  

het te-tec telemetriesysteem stelt zoveel management 

informatie tot uw beschikking dat de investering- en 

gebruikskosten terug verdient worden in de besparing 

op  energiekosten, 

onderhouds kosten en 

salaris kosten. 

niet voor niets is  

te-tec het meest  

ervaren op het  gebied 

van internet telemetrie 

systemen!

Beheren op afstand

het te-tec telemetriesysteem is ontwikkelt met een  geheel 

nieuwe visie op het beheren van pomp installaties. het  

te-tec telemetriesysteem behoeft geen speciale software 

en geen server. Een verbinding met internet is voldoende.

na het inloggen met een eigen wachtwoord op  

www.pumpmanager.com verschijnt er een overzicht 

van alle pompen die door u beheerd worden voorzien  

van nummer, adres en andere relevante gegevens.

door de navigatiebalk aan de linker zijde uit te klappen vindt 

u de gewenste pompinstallatie  waarmee gecommuniceerd 

kan worden. ook kan door de lijst gebladerd  worden in het 

rechterdeel van het scherm. pomp installaties met priori-

teiten kunnen bovenaan de lijst geplaatst worden. u klikt 

op de betreffende pompinstallatie en het status scherm  

verschijnt met alle relevante informatie. door aan de bo-

venzijde op de  verschillende tabbladen te klikken gaat 

u vervolgens naar de  modules “Instellingen”, “historie”, 

“rappor tage”, “Alarm configuratie” en “te-boek”.

Alle te-tec pompinstallaties kunnen ook op kaart  

gezet worden. hiervoor is google maps opgezet. deze 

applicatie geeft uiterst zorgvuldig het gebied waar de 

pompen geplaatst zijn, nauwkeurig tot in detail als topo-

grafische kaart of als luchtfoto. Visualisatie voor optimaal 

beheer van alle  installaties. de te-tec besturings module 

geeft direct - via de tot stand  gebrachte gprs verbin-

ding - alle informatie en statussen door aan de centrale 

databank. 

dag en nacht beheerbaar. te-tec introduceert met de 

besturings module WICE 185A het tele metrie systeem van 

de toekomst nu  binnen uw bereik.

Technische specificaties

Statusweergave 

van de pomp

Duidelijke grafische presentatie van 

de  pompinstallaties met alle relevante 

gegevens van de status en de eventu-

ele alarmen. Heldere pictogrammen 

 visualiseren in één oogopslag de actuele 

alarmen. Handbediening met één druk 

op de knop.

Overzicht van alle pompinstallaties met de 

 actuele draaiuren, urgente en niet-urgente 

storingen. Directe link naar de status en  

het historie overzicht van de pompinstallatie.

Overizcht van de geïntegreerde 

 pompen op locatie, per gebied.

Met behulp van een laptop of een Smart-

phone kan overal waar verbinding met 

GPRS en internet mogelijk is gecommu-

niceerd worden met de WICE 185A van Te-

Tec om altijd de status van de pomp(en) 

te kunnen controleren.

Internet Telemetrie Systeem

Technische specificaties WICE 185A

I/O’s 10

Spanning 400 VAC/3~/50Hz

Aansluiting (in) 4 digitaal

2 analoog

Aansluiting (uit) 1 digital (4A)

1 analoog (4-20mA)

type Ads 1  400VAC/3~/50Hz 

(max.2,2 kW)

type Adt 2  400VAC/3~/50Hz 

(max.2,2 kW)

type Ait 2  400VAC/3~/50Hz 

(min.2,2 kW)

Omgevingstemperatuur -20º tot + 50º C

Luchtvochtigheid 90% RH

Beschermingsgraad IP 54

Afmeting (b x h x d) 250 x 310 x 110 mm

Technische specificaties Extension Box

I/O’s 12

Aansluiting (in) 4 digitaal

2 analoog

Aansluiting (uit) 5 digitaal

1 analoog (4-20mA)

Omgevingstemperatuur 5 tot 40

Luchtvochtigheid 90

Afmeting (b x h x d) 210x175x45mm
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