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Informacje ogólne

1.1

O niniejszej instrukcji
Instrukcja montażu i obsługi stanowi integralną część produktu. Przed rozpoczęciem
jakichkolwiek czynności należy się z nią zapoznać i zawsze mieć ją pod ręką. Ścisłe
przestrzeganie tej instrukcji stanowi warunek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz należytej obsługi produktu. Uwzględnić wszystkie informacje i oznaczenia
znajdujące się na produkcie. Instrukcja montażu i obsługi jest zgodna z wersją urządzenia i stanem norm regulujących problematykę bezpieczeństwa, obowiązujących na
dzień złożenia instrukcji do druku.
Oryginał instrukcji obsługi jest napisany w języku niemieckim. Wszystkie inne języki,
w których napisana jest niniejsza instrukcja, są przekładami oryginału.

2

Bezpieczeństwo
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki, które należy uwzględnić
podczas instalowania, uruchamiania i pracy urządzenia. Dlatego instrukcja obsługi
musi być koniecznie przeczytana przez montera i wykwalifikowany personel / użytkownika przed przystąpieniem do montażu i uruchomienia. Należy przestrzegać nie
tylko ogólnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa podanych w tym punkcie, ale
także szczegółowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa przedstawionych w kolejnych punktach, oznaczonych symbolami niebezpieczeństwa.

2.1

Oznaczenie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa
W niniejszej instrukcji montażu i obsługi stosowane są wskazówki i informacje dotyczące bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed uszkodzeniami ciała i stratami
materialnymi. Są one przedstawiane w różny sposób:
▪ Wskazówki dot. bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed uszkodzeniami ciała
rozpoczynają się słowem ostrzegawczym i mają przyporządkowany odpowiedni symbol.
▪ Wskazówki dot. bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed szkodami materialnymi rozpoczynają się słowem ostrzegawczym i przedstawiane są bez użycia symbolu.
Teksty ostrzegawcze
▪ Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń!
▪ Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie może prowadzić do (ciężkich) obrażeń!
▪ Przestroga!
Nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania szkód materialnych, możliwe jest
wystąpienie szkody całkowitej.
▪ Notyfikacja!
Użyteczne zalecenie dotyczące posługiwania się produktem

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-CIF-Module

13

pl

Bezpieczeństwo

Symbole
W niniejszej instrukcji stosowane są następujące symbole:
Ogólny symbol niebezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo związane z napięciem elektrycznym
Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami
Ostrzeżenie przed polami magnetycznymi
Zalecenia

2.2

Kwalifikacje personelu
Personel musi:
▪ Być zaznajomiony z obowiązującymi lokalnie przepisami BHP.
▪ Przeczytać instrukcję montażu i obsługi i zrozumieć jej treść.
Personel musi posiadać następujące kwalifikacje:
▪ Prace elektryczne muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego Elektryka.
▪ Montaż lub demontaż muszą przeprowadzić specjaliści, którzy zostali przeszkoleni w
zakresie posługiwania się niezbędnymi narzędziami oraz wymaganymi materiałami do
mocowania.
Definicja „wykwalifikowanego Elektryka”
Wykwalifikowany Elektryk to osoba dysponująca odpowiednim wykształceniem specjalistycznym, wiedzą i doświadczeniem, potrafiąca rozpoznawać zagrożenia związane z energią elektryczną i ich unikać.

2.3

Niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zaleceń
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do zagrożenia dla osób oraz produktu/instalacji. Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa prowadzi do utraty wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Nieprzestrzeganie tych zasad może nieść ze sobą w szczególności następujące zagrożenia:
▪ Niewłaściwe działanie ważnych funkcji produktu/instalacji
▪ nieskuteczność zabiegów konserwacyjnych i napraw
▪ Zagrożenia dla ludzi na skutek działania czynników elektrycznych, mechanicznych
i bakteriologicznych
▪ Szkody materialne
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Zalecenia dla użytkowników
Należy przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Należy
wyeliminować zagrożenia związane z energią elektryczną. Przestrzegać przepisów
(np. IEC, VDE itd.) oraz zaleceń lokalnego zakładu energetycznego.
To urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci do 8 lat i powyżej oraz przez
osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych albo
nieposiadających doświadczenia i wiedzy wyłącznie od nadzorem lub po przeszkoleniu co do bezpiecznego użytkowania i jeśli zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji bez nadzoru nie
można powierzać dzieciom.

2.5

Zalecenia dot. prac kontrolnych i montażowych
Użytkownik jest zobowiązany zadbać o to, by wszystkie czynności związane z przeglądami i montażem wykonywali autoryzowani, odpowiednio wykwalifikowani specjaliści, którzy dokładnie zapoznali się z instrukcją obsługi. Prace przy produkcie/instalacji mogą być wykonywane tylko w stanie czuwania. Należy bezwzględnie przestrzegać opisanego w instrukcji montażu i obsługi sposobu postępowania podczas
zatrzymywania i wyłączania produktu/instalacji.

2.6

Samowolna przebudowa i stosowanie niewłaściwych części zamiennych
Zmiany w obrębie produktu dozwolone są tylko po uzgodnieniu z producentem. Celem stosowania oryginalnych części zamiennych producenta i atestowanego wyposażenia dodatkowego jest zapewnienie bezpieczeństwa. Zastosowanie innych części
wyklucza odpowiedzialność producenta za skutki z tym związane.

2.7

Niedopuszczalne sposoby pracy
Niezawodność działania dostarczonego produktu jest zagwarantowana wyłącznie w
przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem wg ustępu 4 instrukcji obsługi.
Wartości graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie mogą być przekraczane (odpowiednio w górę lub w dół).

3

Transport i magazynowanie

3.1

Zakres dostawy
▪ Moduł CIF
▪ Instrukcja montażu i obsługi

3.2

Kontrola transportu
Po dostawie bezzwłocznie sprawdzić pod kątem uszkodzeń i kompletności. W razie
potrzeby natychmiast reklamować.

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-CIF-Module
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Zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem

PRZESTROGA
Uszkodzenie na skutek nieprawidłowego postępowania podczas transportu i składowania!
Podczas transportu i magazynowania należy zabezpieczyć urządzenie przed wilgocią, mrozem i uszkodzeniem mechanicznym.

4

Zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
▪ Moduły CIF są przeznaczone do zewnętrznego sterowania i zgłaszania stanów roboczych pomp firmy Wilo.
▪ Moduły CIF nie nadają się do bezpiecznego wyłączania pompy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
• Nigdy nie używać wejść sterujących do funkcji bezpieczeństwa.
• Nigdy nie montować modułu w niezgodnych urządzeniach.

4.1

Zgodność oprogramowania sprzętowego
Aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji modułu, wymagana jest następująca wersja oprogramowania sprzętowego produktu, w którym moduł zostanie wbudowany:

Pompa

Wersja

Wilo-Stratos MAXO

≥ 1.00
Tab. 1: Wersja firmware
Informacje na temat zgodności z wyżej wymienionymi produktami znajdują się na
stronie
www.wilo.com/automation.

5

Dane produktu

5.1

Oznaczenie typu

Przykład: Moduł CIF Modbus RTU
Moduł CIF

Moduł Communication Interface

Modbus RTU

Wersja / nazwa funkcji:
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Przykład: Moduł CIF Modbus RTU
Modbus RTU = interfejs RS485, protokół Modbus
RTU
BACnet MS/TP = interfejs RS485, protokół BACnet
MS/TP
Tab. 2: Oznaczenie typu
5.2

Dane techniczne

Dane techniczne
Dane ogólne
Przekrój zacisków

1,5 mm² (maks.)

Obwód prądowy

SELV, izolowany galwanicznie

Interfejs CAN wg ISO 11898-2
Długość przewodów

200 m (maks.)

Rezystor obciążenia

120 Ω (zintegrowane, przełączane)

Interfejs RS485 wg EIA/TIA (RS) 485-A
Obciążenie (obciążenie jednostkowe)*

1/8 Unit Load

Napięcie wejściowe

maks. 12 V (różnicowe A-B)

Rezystor obciążenia

120 Ω (zintegrowane, przełączane)

Interfejs TP/FT-10
Typ przewodu

J-Y(St) Y 1 x 2 x 0,8 mm / CAT 5 AWG 22

Długość przewodów

900 m przy topologii magistrali (z rezystorem obciążenia) i ze stroikami torowymi o długości
maks. 3 m — 450 m przy swobodnej topologii,
przy tym maks. 250 m między dwoma komunikującymi się węzłami

Interfejs PLR
Interfejs

Pętla prądowa (≅ 5 mA)

Długość przewodów

200 m (maks. / 0,5 mm²)

Tab. 3: Dane techniczne
5.3

Standardy
Moduły CIF BACnet są zgodne z normą ISO 16484-5:2016 (protocol revision 4).
Szczegóły znajdują się w dokumencie PICS Statement.
Moduły CIF CANopen są zgodne z następującymi standardami CAN in Automation:

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-CIF-Module
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Opis i funkcja

▪ CiA 301 Version 4.2.0: CANopen application layer and communication profile
Moduły CIF LON są zgodne z następującymi standardami Lonmark:
▪ Application Layer Interoperability Guidelines Version 3.2
▪ Layers 1-6 Interoperability Guidelines Version 3.2
▪ node object 0000_20
▪ pump controller object 8120_10
▪ Resource Files Version 13.00
Moduły CIF Modbus RTU są zgodne ze specyfikacją MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1 i z protokołem Modbus over Serial Line protocol V1.02
w trybie RTU, dostępnymi pod adresem modbus.org.

6

Opis i funkcja
Moduły CIF rozszerzają urządzenie o interfejsy komunikacyjne dla różnych standardów.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.wilo.com/automation.

7

Instalacja i podłączenie elektryczne
Podłączenie elektryczne może być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego
elektryka i zgodnie z obowiązującymi przepisami!

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
• Przestrzegać obowiązujących przepisów dot. zapobiegania wypadkom.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
• Należy wyeliminować zagrożenia związane z energią elektryczną.
• Przestrzegać przepisów (np. IEC, VDE itd.) oraz zaleceń lokalnego zakładu energetycznego.

7.1

Instalacja
Montaż modułów CIF został opisany w instrukcji obsługi produktu, w którym moduł
CIF może zostać wbudowany.
W celu zagwarantowania odporności na zakłócenia w środowiskach przemysłowych
(EN 61000-6-2) jako przewód danych należy stosować ekranowany przewód i wpust
przewodu wykazujący kompatybilność elektromagnetyczną (w razie potrzeby w za-
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kresie dostawy modułu).
Ekran należy ułożyć obustronnie na ziemi.
W celu zapewnienia optymalnej transmisji para przewodów danych w przypadku BACnet MS/TP, CANopen lub Modbus RTU musi być skręcona i cechować się impedancją
falową wynoszącą 120 Ω.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
Przed wszystkimi pracami odłączyć zasilanie elektryczne i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Z powodu utrzymującego się napięcia dotykowego, które
stanowi zagrożenie dla ludzi, prace w obrębie modułu regulacyjnego można rozpocząć dopiero po upływie 5 minut.
Sprawdzić, czy wszystkie przyłącza (również styki bezpotencjałowe) są w stanie
beznapięciowym.

Następnie odbywa się podłączenie elektryczne (patrz rozdział „Podłączenie elektryczne”).
7.2

Podłączenie elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
Podłączenie elektryczne wykonuje instalator autoryzowany przez lokalny zakład
energetyczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (np. przepisami
VDE).

▪ Instalację należy przeprowadzić zgodnie z poprzednim rozdziałem.
▪ Montaż instalacji elektrycznej pompy należy przeprowadzić zgodnie z wymogami
określonymi w odpowiedniej instrukcji obsługi.
▪ Dane techniczne podłączanych obwodów prądowych należy sprawdzić pod kątem
zgodności z danymi elektrycznymi modułu CIF.
▪ Podłączyć żyły zgodnie z odpowiednim rysunkiem (Fig. 1 do Fig. 4).
▪ Jeśli nie jest dostępny przewód wychodzący, oporniki przyłączeniowe magistrali
ustawić przy RS485/CAN (oba przełączniki w pozycji „ON” (WŁ.)).
▪ Sprawdzić uszczelkę skrzynki zaciskowej pod kątem widocznego uszkodzenia.
▪ Zamknąć pokrywę skrzynki zaciskowej śrubami przewidzianymi do tego celu, tak aby
uszczelka przylegała równomiernie dookoła.

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-CIF-Module
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Uruchomienie / kontrola funkcji

W przypadku RS485 zaciski przyłączeniowe są oznaczone symbolami A(-) oraz B(+).
Oznaczenie jest zgodne z normą. Mimo tego niektórzy producenci stosują odwrotne
oznaczenie A i B. Może to prowadzić do problemów z komunikacją.
RS485 nie pozwala na stosowanie pętli, okablowania w gwiazdę albo stroików torowych. Wszystkie urządzenia muszą być podłączone szeregowo.

8

Uruchomienie / kontrola funkcji
W niniejszej instrukcji opisano podstawową instalację.
Pełna instrukcja jest dostępna pod adresem www.wilo.com/automation.

9

Konserwacja
Moduły opisane w niniejszej instrukcji zasadniczo nie wymagają konserwacji.

10

Usterki, przyczyny usterek, usuwanie
Czynności naprawcze może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel!

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem!
Należy wyeliminować zagrożenia związane z energią elektryczną!
• Przed rozpoczęciem prac naprawczych należy odłączyć pompę od zasilania i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem przez osoby niepowołane.
• Naprawy uszkodzonego przewodu przyłączeniowego zasilania sieciowego może
dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk-instalator.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Przy wysokich temperaturach przetłaczanej cieczy i ciśnieniach w systemie należy
zaczekać na ostygnięcie pompy i pozbawić system ciśnienia.

Jeżeli usterki nie da się usunąć, należy zwrócić się do specjalistycznego warsztatu, do
najbliższego Działu Obsługi Klienta Wilo lub przedstawicielstwa Wilo.

11

Części zamienne
Zamawianie części zamiennych odbywa się za pośrednictwem lokalnych warsztatów
specjalistycznych i/lub Serwisu Wilo. Aby uniknąć dodatkowych pytań i nieprawidło-
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wych zamówień, należy przy każdym zamówieniu podać wszystkie dane znajdujące
się na tabliczce znamionowej modułu i urządzenia, w którym moduł jest wbudowany.

12

Utylizacja

12.1

Informacje dotyczące gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-

nego
Przepisowa utylizacja i prawidłowy recycling tego produktu umożliwiają uniknięcie
szkody dla środowiska i zagrożenia dla zdrowia ludzi.

NOTYFIKACJA
Zakaz utylizacji z odpadami komunalnymi!
W obrębie Unii Europejskiej na produktach, opakowaniach lub dołączonych dokumentach może być umieszczony niniejszy symbol. Oznacza to, że danego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego nie wolno utylizować z odpadami komunalnymi.

W celu przepisowego przetworzenia, recyclingu i utylizacji danego zużytego sprzętu
postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
▪ Takie sprzęty oddawać wyłącznie w wyznaczonym i certyfikowanym punkcie zbiórki.
▪ Przestrzegać miejscowych przepisów!
W gminie, w punkcie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy, u którego zakupiono
sprzęt, uzyskać informacje odnośnie do przepisowej utylizacji. Więcej informacji na
temat recyklingu znajduje się pod adresem www.salmson‑recycling.com.
W gminie, w punkcie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy, u którego zakupiono
sprzęt, uzyskać informacje odnośnie do przepisowej utylizacji. Więcej informacji na
temat recyklingu znajduje się pod adresem www.wilo‑recycling.com.

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-CIF-Module
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