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1 Allmän information
Om denna skötselanvisning
Språket i originalbruksanvisningen är engelska.
Alla andra språk i denna anvisning är översättningar av originalet.
Monterings- och skötselanvisningen är en del av
produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i närheten av produkten. Att dessa anvisningar följs noggrant är en förutsättning för riktig användning och
drift av produkten.
Monterings- och skötselanvisningen motsvarar
produktens utförande och de säkerhetsstandarder
som gäller vid tidpunkten för tryckning.
EG-försäkran om överensstämmelse:
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse
medföljer denna bruksanvisning.
Denna försäkran förlorar sin giltighet om tekniska
ändringar utförs på angivna konstruktioner utan
godkännande från Wilo eller om anvisningarna
avseende produktens/personalens säkerhet som
anges i monterings- och skötselanvisningen inte
följs.

2 Säkerhet
I anvisningarna finns viktig information för installation, drift och underhåll av produkten. Installatören och ansvarig fackpersonal/driftansvarig
person måste därför läsa igenom anvisningarna
före installation och idrifttagning.
Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i
säkerhetsavsnittet måste de särskilda säkerhetsinstruktionerna i de följande avsnitten märkta
med varningssymboler följas.
2.1 Farosymboler som används i denna
skötselanvisning
Symboler:
Allmän varningssymbol
Fara för elektrisk spänning
Fara på grund av upphängd last
Fara på grund av brandfarliga material
Risk för elstötar
Risk för förgiftning
Fara på grund av heta ytor

Föroreningsrisk
Explosionsrisk
Allmän förbudssymbol
Tillträde förbjudet för obehöriga!
Rör inte vid spänningsförande delar!
Rökning och
öppen eld förbjuden!
NOTERA ...

Signaler:
FARA!
Situation med överhängande fara.
Kan leda till svåra skador eller livsfara om situationen inte undviks.
VARNING!
Risk för (svåra) skador. ”VARNING” innebär att
(svåra) personskador kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs.
OBSERVERA!
Risk för skador på produkten/installationen.
”OBSERVERA” innebär att produktskador kan
inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs.
NOTERA:
Praktiska anvisningar om hantering av produkten.
Gör användaren uppmärksam på eventuella svårigheter.
Anvisningar direkt på produkten som
• rotationsriktningspil,
• märkning för anslutningar,
• typskylt,
• varningsdekaler
måste följas och bevaras i fullt läsbart skick.
2.2 Personalkompetens
Personal som sköter installation, manövrering och
underhåll ska vara kvalificerade att utföra detta
arbete. Den driftansvarige måste säkerställa personalens ansvarsområden, behörighet och övervakning. Personal som inte har de erforderliga
kunskaperna måste utbildas. Detta kan vid behov
göras genom produkttillverkaren på uppdrag av
driftansvarige.

Fara på grund av heta produkter
Risk för skärskador
Fallrisk
Irritationsrisk
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2.3 Risker med att inte följa
säkerhetsföreskrifterna
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda
till skador på person, miljön eller produkten/
installationen. Vid försummelse av säkerhetsanvisningarna ogiltigförklaras alla skadeståndsanspråk.
Framför allt gäller att försummad skötsel kan leda
till exempelvis följande problem:
• personskador på grund av elektriska, mekaniska
eller bakteriologiska orsaker,
• miljöskador på grund av läckage av farliga ämnen.
• Maskinskador
• Fel i viktiga produkt- eller installationsfunktioner
• Fel i föreskrivna underhålls- och reparationsmetoder
2.4 Arbeta säkerhetsmedvetet
Säkerhetsföreskrifterna i denna monterings- och
skötselanvisning, gällande nationella föreskrifter
om förebyggande av olyckor samt den driftansvariges eventuella interna arbets-, drifts- och säkerhetsanvisningar måste observeras.

säkerhets- och skyddsanordningar monteras eller
tas i funktion igen.
2.7 Egenmäktig förändring av produkt och
reservdelstillverkning
Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning leder till att produktens/personalens säkerhet utsätts för risk och tillverkarens
säkerhetsförsäkringar upphör att gälla.
Ändringar i produkten får endast utföras med tillverkarens medgivande. För säkerhetens skull ska
endast originaldelar som är godkända av tillverkaren användas. Om andra delar används tar tillverkaren inte något ansvar för följderna.
2.8 Otillåtna driftsätt/användningssätt
Produktens driftsäkerhet kan endast garanteras
om den används enligt avsnitt 4 i monterings- och
skötselanvisningen. De gränsvärden som anges i
katalogen eller databladet får aldrig varken övereller underskridas.

2.5 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig
Utrustningen får inte användas av personer
(inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga. Detta gäller även personer
som saknar erfarenhet av denna utrustning eller
inte vet hur den fungerar. I sådana fall ska handhavandet ske under överseende av en person som
ansvarar för säkerheten och som kan ge instruktioner om hur utrustningen fungerar. Se till att
inga barn leker med utrustningen.
• Om varma eller kalla komponenter på produkten/
anläggningen leder till risker måste dessa på plats
skyddas mot beröring.
• Beröringsskydd för rörliga komponenter (t.ex.
koppling) får inte tas bort medan produkten är i
drift.
• Läckage (t.ex. axeltätning) av farliga media (t.ex.
explosiva, giftiga, varma)måste avledas så att inga
faror uppstår för personer eller miljön. Nationella
lagar måste följas.
• Lättantändliga material får inte förvaras i närheten
av produkten.
• Risker till följd av elektricitet måste uteslutas.
Lokala direktiv och allmänna standarder [t.ex. IEC,
VDE etc.] samt föreskrifter från lokala energiförsörjningsföretag måste iakttas.
2.6 Säkerhetsinformation för monterings- och
underhållsarbeten
Den driftansvarige ska se till att installation och
underhåll utförs av auktoriserad och kvalificerad
personal som noggrant studerat bruksanvisningen.
Arbeten på produkten/installationen får endast
utföras under driftstopp. De tillvägagångssätt för
urdrifttagning av produkten/installationen som
beskrivs i monterings- och skötselanvisningen
måste följas.
Omedelbart när arbetena har avslutats måste alla

6
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3 Transport och tillfällig lagring
Boosteranläggningen för brandsläckning medföljer på en lastpall. Den är skyddad från fukt och
damm med en plastfolie.
Utrustningen måste transporteras med auktoriserad belastningsutrustning. (Se exempel i
Fig. 1 – 1a)
VARNING! Risk för personskador!
Anläggningens statiska stabilitet måste iakttas.
Endast kvalificerad personal får hantera produkten med lämplig och godkänd utrustning.
Lyftremmar ska sättas fast i ringbultarna som
sitter på grundstativet.
Fördelarna passar inte med anläggningens hantering och får inte användas för att sätta fast
last inför transport.
OBSERVERA! Risk för produktskada!
Användning av utloppsfördelare kan orsaka
läckage!

nödvändiga åtgärder för att förebygga förorening av jord, vatten etc.

4 Användning
Boosteranläggningarna för brandsläckning är
utformade för yrkesmässig användning. De ska
användas när en tryckökning eller underhåll under
tryck krävs i brandnätet.
Anläggningen måste installeras i ett särskild rum
som är skyddat från frost och regn, är brandsäkert
och tillräckligt ventilerat, med utrymme runt
pumpar för tillgänglighet och underhåll. Rummet
ska uppfylla kraven i EN 12845. Det är viktigt att
det finns tillräckligt med luftflöde för ventilation
och kylning av motorer, framför allt dieselmotorer
(om sådana finns).

Vid leverans ska pumpen omgående undersökas
med avseende på transportskador. Om transportskador fastställs ska nödvändiga åtgärder vidtas gentemot transportören inom den angivna
fristen.
OBSERVERA! Risk för produktskada!
Om produkten ska installeras vid ett senare tillfälle ska den förvaras torrt. Skydda den från stötar och från yttre påverkan (fukt, frost etc.).
Hantera produkten varsamt.
3.1 Övriga risker vid transport och förvaring
VARNING! Risk för skärskador!
Vassa kanter eller oskyddade gängade komponenter ökar risken för skärskador.
Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador och använd skyddsutrustning (använd
skyddshandskar).
VARNING! Risk för personskador!
Se till att ingen står under de upphängda delarna
under användning och installation. Använd
skyddsklädsel för att undvika olycksfall (bär
hjälm och säkerhetsskor).
VARNING! Risk för slag!
Var försiktig vid utstickande delar och delar i
huvudnivå. Använd skyddsklädsel för att undvika olycksfall.
FARA! Fallrisk!
Förbjud tillträde till brunnar eller behållare med
installerade pumpar. Brunnar måste täckas över.
VARNING! Irritationsrisk!
Undvik att spilla batterisyra vid användning, då
detta kan orsaka irritation eller produktskada.
Använd skydd för att undvika kontakt.
OBSERVERA! Risk för miljöförorening!
Undvik att tappa olja från motorn eller dieselbränsle från behållaren. Håll dem jämna under
användning. Använd lämpligt skydd och vidta

Monterings- och skötselanvisning Wilo-SiFire EN Nordic

7

Svenska
5 Produktdata
5.1 Typnyckel
Exempel:

SiFire EN 40/200-180-7.5/10.5/0.55 EDJ N

SiFire:

Namnet på brandbekämpningsanläggningen
för sprinkleranläggningar
i enlighet med kraven i EN 12845
Typ av pump
Diameter på huvudpumpens pumphjul
Pumparnas märkeffekt (kW) – elmotor/dieselmotor/styrmotor
Konfiguration
E : 1 elektrisk pump
D : 1 dieselpump
EJ : 1 elektrisk pump + 1 tryckhållningspump
EEJ : 2 elektriska pumpar +
1 tryckhållningspump
EDJ: 1 elektrisk pump + 1 dieselpump +
1 tryckhållningspump
DJ : 1 dieselpump + 1 tryckhållningspump
Lokal version för den nordiska zonen

EN:
40/200:
180:
7.5/10.5/
0.55:
EDJ:

N:
5.2

Tekniska data

Max. driftstryck:
Max. omgivningstemperatur:
Max. vattentemperatur:
Försörjningsspänning:
Frekvens:
Max. relativ luftfuktighet:
Automatikskåpets skyddsklass:
Pumpens skyddsklass:
Motorns isolationsklass:
Motoreffekt:
Max. altitud för installation:
Min. atmosfäriskt tryck:
Märkström:

10 bar med pump PN 10 – 16 bar med pump PN 16
4 till 40 °C (10 till 40 °C om en dieselpump är installerad)
4 till 40 °C
3 x 400 V +/- 10 % (1 x 230 V +/- 10 %, för automatikskåp till
dieselpump)
50 Hz
50 % med max. temperatur 40 °C (*)
IP54
IP55
F
IE2 upp till 5,5 kW – IE3 från 7,5 kW
1000 m över vattenytan (*)
760 mmHg (*)
se typskylten

(*) Se särskilda grafer och tabeller i katalogerna och underhållsmanualerna för detaljer kring klassvariationer för elektriska maskiner och dieselmotorer med avseende
på skillnader i temperatur, altitud, atmosfäriskt tryck, bränsletemperatur och viskositet i jämförelse med standardförhållanden vid test.

5.3 Leveransomfattning
• Boosteranläggning för brandbekämpning
• Bruksanvisning för brandbekämpningsanläggningen
• Bruksanvisning för pumpar (1 manual per
pumptyp)
• Bruksanvisning för automatikskåp (1 manual per
automatikskåpstyp)
• Bruksanvisning för och underhåll av dieselmotor,
om sådan finns.
5.4 Tillbehör
• Fyllningsbehållare komplett med eldriven flottör;
• Böjliga vibrationsdämpande hylsor;
• Byggsats med excentriskt sugelement med
vakuummätare för pumparnas sugsida;
• Spjällventiler;
• Ljuddämpare för dieselmotor;
• Flödesmätare;
• Byggsats med reservdelar för dieselmotor;
• Panel för fjärrlarm;
• Behållare för bränsleläckage

8

Installatören är ansvarig för monteringen av
utrustningen som levererats och för färdigställandet av systemet i enlighet med kraven i EN 12845,
liksom för integrationen av vår försörjning med
alla andra nödvändiga komponenter (cirkulationsledningar, flödesmätningskretslopp, fyllningsbehållare etc).
Se de särskilda instruktionerna som ges i manualerna och/eller märkningarna som sitter på komponenterna för upplysning om hur montering,
inställning och balansering ska utföras på tillbehören som anges ovan eller på andra särskilda tillbehör som begärts vid beställning och levererats
med standardpumpsanläggningen.
Installatören är ansvarig för utfärdandet av den
slutgiltiga certifieringen ”anläggning byggd i
enlighet med EN 12845”, som krävs enligt relevanta standarder, och för att tillhandahålla slutanvändaren med den dokumentation som föreskrivs
av aktuell standard.
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6 Beskrivning och funktion
6.1 Allmän beskrivning
Brandbekämpningsanläggningarna i SiFire-serien
finns i flera utföranden och modeller (som anges i
våra kataloger) eller i anpassade utföranden för att
tillgodose särskilda önskemål från kund (svårigheter kring transport/hantering, särskild kapacitet
etc). Följande huvudkomponenter används:
• Normaliserade utbyteskopplingspumpar, kopplade till en elektrisk motor eller dieselmotor med
en distansring som möjliggör demontering av
pumpen och/eller motorn utan att arbete på den
andra av dem krävs. Det möjliggör också att den
roterande delen i pumpen tas ut för underhåll utan
att motorn och/eller pumphuset för uppsugning
behöver tas bort;
• Vertikal flerstegs-tryckhållningspump för att korrigera små förluster och att hålla anläggningens
tryck på en konstant nivå;
• Elektriska automatikskåp för huvud- och tryckhållningspumparna (en per pump);
• Rörledningar och utloppsfördelare av stål;
• Ventiler på pumpens sluttryck som kan låsas i
öppet läge;
• Backventiler på pumpens sluttryck;
• Spjällventiler, manometrar, tryckvakter;
• Koppling för flödesmätare för att styra pumparnas
kapacitet;
• Dubbel tryckvakt för krets för att starta huvudpumparna och styra arbetsordningen för varje
enskild tryckvakt;
• Tryckvakt för automatisk start av tryckhållningspumpen;
• Stödpanel(er) för automatikskåp och fördelare;
• Oberoende bränslebehållare (Fig. 8) för dieselmotorn, med tillbehör;
• Batterier för start av dieselmotorn (om sådan
finns);

selmotorer och avbrott i rörledningar eller den
mekaniska strukturen.
För anslutning till det allmänna vattennätet måste
relevanta regler och standarder iakttas, och eventuellt dessutom särskilda regler från vattendistributionsbolagen. Lokala förhållanden måste
iakttas, exempelvis ett för högt eller för varierande
ingående tryck som kräver att en trycksänkande
ventil installeras.
6.2 Produktbeskrivning
6.2.1 Boosteranläggning
se Fig. 3 – Position:
Avstängningsspjäll
Koppling för lokal sprinkler
Dubbel tryckvaktskrets för huvudpump
Backventil
Flexibla vibrationsdämpande hylsor för dieselpump
6 Koppling för återcirkulationskrets med membran
7 Divergent kik på sluttrycksidan av huvudpumpen
8 Pump/motor-koppling med distansring
9 Huvudpumpens motor (elektrisk/diesel)
10 Kopplingsskydd
11 Automatikskåp för huvudpump
12 Automatikskåp för tryckhållningspump
13 Utloppsfördelare
14 Koppling för inställning av flödesmätaralternativ
15 Bränslebehållare (för dieselpump)
16 Koppling för huvudpumpens tändkrets
17 Huvudpump
18 Tryckhållningspump
19 Behållare för bränsleläckage (tillbehör)
20 Bränslebehållarens ventil
21 Bränslenivåmätare
22 Avlopp för tömning av avlagring i bränslebehållaren
23 Avlopp för tömning av avlagring i behållaren för
bränsleläckage
24 Fyllningskåpa för bränsle
25 Koppling för motorns returrör
26 Koppling för motorns bränsleförsörjning
27 Bränslenivåmätare
1
2
3
4
5

Anläggningen är monterad på ett grundstativ
enligt EN 12845, inom gränsen för leverans, som
indikeras i installationsdiagrammet (Fig. 2a – 2b).
Varje pump installeras på ett grundstativ av stål.
Dieselpumpar ansluts till hydrauliska element med
mellanliggande vibrationsdämpande packningar
som förhindrar överföring av vibrationer från dieØ Huvudpumpens sluttryck
DN 32

Ø Tillbehör
DN 50

Ø Fördelare
DN 65

DN 40

DN 65

DN 65

DN 50

DN 65

DN 80

DN 65

DN 80

DN 100

DN 80

DN 100

DN 125

DN 100

DN 125

DN 150

DN 125

DN 150

DN 200
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6.2.2 Automatikskåp
• Säkerställ att driften för varje pump och
tillhörande funktioner är helt automatisk
• Vattensäker, kapslingsklass IP54.
6.3 Produktfunktion
Manövreringslogiken bakom brandbekämpningsanläggningen baseras på kaskadkalibreringen av
tryckvakterna för pumpstart. Tryckhållningspumpen för tryckstegring startar först och ser till att
anläggningen är under tryck och full av vatten.
Den startar när trycket sänks i anläggningen. Styrningen för start och stopp ställs in via den lämpligt
kalibrerade tryckvakten.
När en större mängd vatten krävs, p.g.a. att en
eller flera kretsar har öppnats eller att en sprinkler
är trasig, minskar trycket i anläggningen. Detta gör
att huvudpumpen startar.
Anläggningar med fler än en pump: Om den primära elektriska pumpen inte startar (exempelvis
p.g.a. elfel) kommer trycksänkningen att aktivera
reservpumpens tryckvakt som startar dieselmotorn. I vissa fall kan två eller fler elektriska pumpar
användas.
När sprinklerkretsen eller avstängningsspjället
som försörjer sprinkleranläggningen är stängd
uppnår anläggningen installationens upprätthållna tryck, varpå stoppknapparna på panelerna
måste aktiveras för att stoppa huvudpumpen och
reservpumpen. Tryckhållningspumpen stoppas
automatiskt.

7 Installation och elektrisk anslutning
FARA! Risk för elstöt!
Personal som arbetar med anslutning av elektriska apparater och motorer måste vara kvalificerad. Personalen ska koppla utrustningen
enligt medföljande kopplingsscheman, i enlighet med förordningar och lagar som gäller på
plats. Vidare måste de säkerställa att de har
stängt av strömmen innan utrustningen
används på ett sätt som kan involvera kontakt
med elektriska komponenter. Kontrollera jordkontinuitet.
7.1 Installation
Installera boosteranläggningen i ett lättillgängligt
rum, som är ventilerat och skyddat från regn och
frost.
Se till att anläggningen kan fraktas in genom
dörren.
Det måste finnas tillräckligt med utrymme för
underhållsarbete. Anläggningen måste vara lätt
att komma åt.
Installationsplatsen ska vara vågrät och plan. Den
måste vara tillräckligt stadig för anläggningens
tyngd.
Rummet får endast innehålla brandutrustningen,
som ska vara direkt åtkomlig utifrån, och ha ett
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brandmotstånd på minst 60 minuter
(se standarder).
Rummet måste vara (i följande ordning):
• isolerat från den skyddade byggnaden,
• stängt för den skyddade byggnaden,
• inne i den skyddade byggnaden.
NOTERA:
För rum med stängda väggar eller som är inne i
byggnaden rekommenderas att brandmotståndet
klarar mer än 60 minuter. Temperaturen i rummet
får inte vara lägre än 10 °C (4 °C om endast elektriska pumpar används) eller mer än 25 °C (40 °C
om endast elektriska pumpar används);
Rummet ska vara utrustat med öppningar till utsidan för att säkerställa god ventilation för kylning
av motorerna (elektriska/diesel) och för förbränning i dieselmotorn.
Rummet ska också vara utrustat med ett sprinklerskydd (EN 12845).
Sprinklerskydd kan förses direkt av boosteranläggningens utloppsfördelare, i enlighet med kravet i EN 12845.
Rummet ska alltid vara lättåtkomligt, även om
brandbekämpningsanläggningen är i drift, om det
inte finns dagsljus, vid snö eller regn, eller under
övriga omständigheter som påverkar tillgängligheten. Tillträde till rummet måste rapporteras och
får bara medges behörig, specialiserad och
ordentligt utbildad personal.
Se till att obehöriga personer inte har tillträde
till anläggningen!
Boosteranläggningen är en brandbekämpningsutrustning som ENDAST använder AUTOMATISK
START och MANUELLT STOPP. Med anledning av
detta måste det finnas en tydlig skylt i anläggningens rum som varnar för att denna manövrering kan leda till en oväntad automatisk start.
Pumpanläggningen är INTE utrustad med nödstopp. Huvudpumparna kan endast stoppas
manuellt. (Se motsvarande manual för automatikskåpet)
Därför är det viktigt att spänningsförsörjning
stängs av och att start av pumpar undviks före
alla ingrepp på pumpanläggningar.
Om det är möjligt ska pumparna installeras
under vattentryck. Pumparna anses vara installerade under vattentryck om minst två tredjedelar av uppsugningsbehållarens faktiska
kapacitet är ovanför pumpaxelns nivå och den
minsta användbara vattennivån i behållaren inte
är mer än två meter under pumpaxeln.
Om villkoren ovan inte iakttas betraktas boosteranläggningen utifrån uppsugningens villkor,
som godkänns efter installation av särskilda
enheter som uttryckligen beskrivs i standarden
(fyllningsbehållare, uppsugning med avskilda
rör etc).
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7.2 Säkerhetsrekommendationer
VARNING! Risk för skärskador!
Ta inte bort skyddet för några roterande delar,
band, heta ytor etc. Lämna aldrig kvar verktyg
eller demonterade komponenter från boosteranläggningen på eller omkring den.
VARNING! Livsfara!
Ta inte bort skyddet från spänningsförande
delar. Ändra inte element, anläggningens elektriska isolering eller underenheter när du arbetar med dem.
FARA! Livsfara!
Vidta alla säkerhetsåtgärder som förebygger
risken för elstötar. Kontrollera jordanslutningens närvaro och kontinuitet, och att en enhet för
skydd mot indirekt kontakt är installerad (jordfelsbrytare). Använd nödvändig utrustning (isolerade handskar, isolerad bottenplatta) vid
behov.
Lämna aldrig automatikskåpet eller kopplingsboxen för motorns ström öppen. Se till att det
inte finns någon möjlighet till kontakt med
spänningsförande delar. Kontrollera att elektriska anslutningar och reservkraft är korrekt
inkopplade. Kontrollera etikettinformationen
på elektriska paneler, framför allt med avseende
på dragspänning och tillgänglighet av anpassad
spänningsförsörjning.
VARNING! Risk för (explosionsartad) brand!
Laddning av dieselpumpens batterier kan bilda
potentiellt explosiv gas. Undvik gnistor och
lågor.
Lämna aldrig brännbara vätskor eller trasor med
syra runt boosteranläggningen eller elektrisk
utrustning.
FARA! Livsfara!
Se till att pumprummet har korrekt ventilation.
Kontrollera att dieselmotorns avgassystem är
fritt och att röret möjliggör säker borttagning av
avgaser till utsidan av rummet, bortanför dörrar,
fönster och ventiler.
VARNING! Risk för brännskador!
Kontrollera att avgasrören sitter ordentligt fast
och är utrustade med vibrationsdämpande
kopplingar/böjliga vibrationsdämpande hylsor,
och är skyddade mot oavsiktlig beröring.
OBSERVERA! Risk för skada på installationen!
Kontrollera att pumparnas uppsugningsrör och
tryckledningar sitter ordentligt fast och är
utrustade med böjliga vibrationsdämpande
hylsor.
OBSERVERA! Risk för produktskada!
Kontrollera att dieselmotorns medianivå (olja/
vatten) är korrekt och att packningar till kretsen
för vatten resp. olja är ordentligt fastsatta.
Interna förbränningsmotorer med värmeväxlare
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med vatten/vatten, kontrollera att kylkretsens
ventil är låst i läge ÖPPEN.
Kontrollera olja och dieselbränsle, och säkerställ
därefter att det inte föreligger några mediaförluster.
OBSERVERA! Risk för produktskada!
För uppvärmning av oljan/vattnet i dieselmotorn
kan en resistor för nedsänkning eller beröring
som drivs med
230 V installeras.
7.3 Styrning och omgivning
• Styr elektriska pumpar eller dieselpumpar på det
sätt som beskrivs i bruksanvisningarna för respektive pumptyp.
• Se till att det finns tillräckligt med utrymme för
underhåll av pumpar, motorer, automatikskåp och
installerade tillbehör.
• Förbered en yta med armerad betong inför installationen av boosteranläggningen. Den måste vara
helt plan och vågrät enligt informationen i projektdokumentationen, komplett med bultar med
en diameter som är anpassad till anläggningens
vikt (se Fig. 4).
• Upprätta kopplingar till rör från olika kretsar utan
att mekanisk belastning, som kan skada utrustningen eller rören, överförs.
• Kontrollera dieselpumpanläggningens medianivåer (motorolja, bränsle, kylvatten, batterimedia
etc). Balansera vid behov nivåerna enligt instruktionerna i bruksanvisningen för dieselmotorn.
Anläggningen kan fästas i grunden på många sätt
med hjälp av särskilda hål som borrats i de fyra
hörnen. Vilken metod som används beror på storlek, plats och installationsbegränsningar avseende
akustiska och vibrationsmässiga nivåer. För att
undvika överföring av dragspänning till grundstativet kan linjeringsdefekterna mellan ankarna och
stödstativet avhjälpas med metallbalanseringsbrickor, i enlighet med Fig. 4.
OBSERVERA! Risk för förorening och hälsoskada!
För anläggningar med dieselpump ska golvet i
anläggningens rum vattentätas för att undvika
förorening av undergrunden i och med eventuellt läckage av diesel eller motorolja.
NOTERA:
Det rekommenderas att utrusta automatikskåpet
med ett larmanläggning för pumpfel, som låg
spänning etc.
7.4 Elektrisk anslutning
7.4.1 Allmän information
FARA! Livsfara!
Elektriska anslutningar måste utföras av behörig och yrkeskunnig personal i enlighet med de
standarder och lagar som gäller. Spänningsför-
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•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

sörjningen måste hela tiden vara tillgänglig
(EN 12845, 10.8.1.1).
Kontrollera typen av spänningsförsörjning och
den tillgängliga spänning, och jämför dem med
information på pumpar, motorer, elektriska
automatikskåp och andra enheter. Kontrollera
jordanslutningen innan något ingrepp görs.
För anslutning till spänningsförsörjningsnät:
Använd kablar i ett stycke, utan fogar, som är
uteslutande avsedda för pumpanläggningen till
brandkåren och anslutna framför huvudförsörjningens omkopplare för byggnader.
Använd kablar med lämplig diameter, vars egenskaper och mått uppfyller kraven i gällande IECstandarder och specifikationerna som anges i
EN 12845.
För att skydda kablarna från direkt exponering
vid brand måste de ledas genom rör som grävts
ner utanför byggnaden eller genom delar av
byggnaden där brandrisken är försumbar. Om
detta inte är möjligt måste de ha ett kompletterande direkt skydd med ett brandmotstånd på
180 minuter.
Se till att kopplingar görs enligt kopplingsschemat som tillhandahålls med automatikskåpen.
Den primära elektriska boxen ska finnas i ett
brandskyddat utrymme och uteslutande
används för spänningsförsörjning.
Elektriska anslutningar i huvudboxen måste
skapas för att säkerställa att elen fortsätter
levereras till pumpens automatikskåp även när
strömmen till andra enheter bryts.
Brandbekämpningspumpens matarledningar,
klassificerade som säkerhetsmatarledningar
CEI 64,8 – 56, får ENDAST skyddas mot kortslutning och direkt beröring.
DE FÅR INTE SKYDDAS MOT ÖVERBELASTNING.
Information om skydd finns i kraven för elprojektet (jordanslutning, potentialutjämning).
Montera batterier för dieselpumpar.
Kontrollera att alla elektriska anslutningar sitter
ordentligt fast.

7.4.2 Hydraulisk anslutning
Anslut följande kretslopp till pumpningsbehållaren eller till fyllningsbehållarna, följ kraven i standarden:
• Mätkrets för flödeshastighet för pumptest. Om
retur till behållaren inte är möjlig: förlägg dränering mot nätavloppet (se Fig. 5).
• Återcirkulationsrör. Återcirkulationskretsen
används för att förhindra överhettning och skador
på pumparna som fortsätter drivas när trycknivån
i anläggningen har uppnåtts och innan de stängs
av manuellt av behörig personal.
• Försörjningskretslopp till sprinklers för rummet
där brandbekämpningsanläggningen finns.
• Anslut huvudpumparna och tryckhållningspumpen till brandbekämpningsanläggningen enligt
EN 12845 och installationsdiagrammet.
• Anslut tryckhållningspumpen direkt till vattenbehållaren med ett uppsugningsrör som är jämnt
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fördelat för att undvika problem i fyllningspumpen.
• Kontrollera behållaren i tryckhållningspumpens
förpumpning och justera den efter det tryckvärde
som ska upprätthållas i anläggningen enligt
instruktionerna på behållaren eller i dess bruksanvisning.
7.4.3 Anläggningsskydd
• Den särskilda standarden för brandbekämpningsanläggningar föreskriver skydd mot kortslutning
genom användning av säkringar med hög brytkapacitet, vilket möjliggör passering av begynnelseström för elmotorers uppstart under mer än
20 sekunder. Dessa säkringar sitter på insidan av
den elektriska pumpens automatikskåp. Termiska
skydd för de primära brandbekämpningspumparna tillhandahålls inte.
• Termiska skydd mot överbelastning av tryckhållningspumpen är installerade på insidan av dess
automatikskåp. Skyddet måste kalibreras till ett
värde som är något högre än det absorberade eller
nominalströmmen (in) för motorn.
• Standarden kräver inte skydd mot brist på vatten i
pumparna. Vid nödfall måste pumparna använda
allt tillgängligt vatten för att släcka elden.
• Om dieselmotorer används är det dieselmotorns
elektroniska automatikskåp som sköter motorns
driftsparametrar och möjliga larm. Mer information om ställverk för dieselmotorer finns i den särskilda bruksanvisningen för automatikskåp.
INSTALLATIONSRÅD
• Beroende på vilken typ av anläggning som planerats för projektet kan boosteranläggningen fungera korrekt om man tar hänsyn till följande:
• Rören är monterade på ett sätt som undviker
luftansamling
• Uppsugningsrören mellan insuget och pumpningen måste vara så korta som möjligt. Deras
diameter är lämplig och lika stor som eller större
än minimikravet för upprätthållande av maximalt varvtal i enlighet med EN 12845
• Rören har inget läckage eller luftinfiltration
OBSERVERA! Risk för störomkoppling i pumpen!
Ventiler eller avstängningsspjäll får inte installeras direkt på pumpuppsugningen.
• Tillhandahåll en excentrisk kik i enlighet med
EN 12845;
7.4.4 Anläggning med positiv tilloppshöjd
[Fig. 6a – 6b] (enligt EN 12845, punkt 10.6.2.2)
• Kontrollera miniminivån som angetts för behållarna eller den lägsta historiska nivån för så gott
som outtömliga behållare för att uppfylla kraven
för installation av anläggningen.
• Kontrollera att uppsugningsrörens diameter inte
är mindre än DN 65 och kontrollera att det högsta
uppsugningsvarvtalet inte överskrider 1,8 m/s.
• Kontrollera att tryckhållningshöjden på pumpens
sugsida är åtminstone 1 meter ovanför den tryck-
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hållningshöjd som krävs för pumpflöde och vid
maximal vattentemperatur.
• Sätt en sugkorg på uppsugningsrören utanför vattenbehållaren, med en diameter på minst 1,5 av den
nominella diametern på rörledningen och som förhindrar att delar med en diameter större än 5 mm kan
passera.
• Installera ett avstängningsspjäll mellan sugkorgen
och vattenbehållaren.

• Avståndet mellan pumpens roterande axel och
minsta vattennivån får inte överskrida 3,2 meter.
• Varje pump måste ha automatiska fyllningsenheter som uppfyller kraven i EN 12845, punkt
10.6.2.4.
7.4.6 Utblås för förbränning och kylning av
dieselmotorn
(Fig. 9) (Fig. 9a – 9b & variant)
Om anläggningen monteras med en pump som
drivs av en dieselmotor måste motorns förbränningsgaser evakueras utåt genom en rörledning
som utrustats med lämplig ljuddämpare.
Baktryck får inte överskrida rekommendationerna
för den typ av dieselmotor som installerats.
Avgasröret måste vara tillräckligt stort i förhållande till rörens längd och krökar. Det måste isoleras och förses med tillräckligt med skydd mot
oavsiktlig beröring med heta ytor och daggbildning.
Avgasändrör får inte vara nära fönster eller dörrar.
Dessutom får avgaser inte komma tillbaka in i
pumprummet.
Avgasändröret måste skyddas från vädret och får
inte låta regnvatten tränga in i avgasröret eller
kondensat komma tillbaka till motorn.
Slangarna ska vara så korta som möjligt (helst inte
längre än 5,0 m) med så få kurvor som möjligt och
en radie som inte är mindre än 2,5 gånger rördiametern.
Rörledningarna måste stödjas och ett dräneringssystem för kondensat måste tillhandahållas med

7.4.5 Anläggning med uppsugningshöjning
[Fig. 7] (enligt EN 12845, punkt 10.6.2.3)
• Kontrollera miniminivån som angetts för behållarna eller den lägsta historiska nivån för så gott
som outtömliga behållare.
• Säkerställ att uppsugningsrörens diameter inte är
mindre än DN 80 och kontrollera att det högsta
uppsugningsvarvtalet inte överskrider 1,5 m/s.
• Kontrollera att tryckhållningshöjden på pumpens
sugsida är åtminstone 1 meter ovanför den tryckhållningshöjd som krävs för pumpflöde och vid
maximal vattentemperatur.
• Tillhandahåll oberoende insugsrör för pumparna
som utrustats på den understa ventilens lägsta
punkt.
• Sätt en Y-sugkorg på uppsugningsrören, framför
den understa ventilen. Sugkorgen måste fästas så
att den kan rengöras utan att behållaren behöver
tömmas. Den måste ha en diameter på minst 1,5
av den nominella diametern på rörledningen och
som förhindrar att delar med en diameter större än
5 mm kan passera.
Tillverkare

Typ

Cylinder

KW

Rpm

15LD350
15LD500
25LD425-2
12LD477-2
9LD625-2
11LD626-3

Cylinderns
kapacitet
[cm³]
349
505
851
954
1248
1870

Lombardini
Lombardini
Lombardini
Lombardini
Lombardini
Lombardini

Nr.
1
1
2
2
2
3

4,2
6,8
10,5
12,8
17,5
26,5

3000
3000
3000
3000
3000
3000

[kg/h]
34
49
85
95
114
212

[°C]
520
520
620
620
600
500

[kPa]
6
6,5
8,8
8,8
9
9,3

VM motori
VM motori
VM motori
VM motori
VM motori
VM motori
VM motori
VM motori

D703
D703T
D754
D756
D703S
D703TS
D754S
D756S

2082
2082
2970
4455
2082
2082
2970
4455

3
3
4
6
3
3
4
6

31,5
47,7
66
100
31,5
47,7
66
100

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

175,3
319,3
477
733
175,3
319,3
477
733

751
628
650
589
751
628
650
589

12
12
10
10
12
12
10
10

Iveco FPT
Iveco FPT
Iveco FPT
Iveco FPT
Iveco FPT
Iveco FPT
Iveco FPT
Iveco FPT
Iveco FPT
Iveco FPT

N45MNSF40
N45MNTF41
N67MNTF42
N67MNTF41
N67MNTF40
N45MNSF40S
N45MNTF41S
N67MNTF42S
N67MNTF41S
N67MNTF40S

4500
4500
6700
6700
6700
4500
4500
6700
6700
6700

4
4
6
6
6
4
4
6
6
6

109
145
197
222
246
109
145
197
222
246

2940
2940
2940
2940
2940
2940
2940
2940
2940
2940

810
880
1375
1460
1485
810
880
1375
1460
1485

490
590
530
580
600
490
590
530
580
600

7
5
7
10
10
7
5
7
10
10
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Avgasflöde Avgastemp
.

Maximalt
baktryck
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I ventilationsanläggningen i pumprummet där dieselpumpar är installerade är luftkylning eller luft/
vattenväxlare
absolut nödvändig. Detta behövs för att brandsläckningsanläggningen ska fungera ordentligt.
Ventilationssystemet måste möjliggöra avledande
av värme som bildats under drift av dieselpumpsystemet och säkerställa ett korrekt luftflöde för
kylning av motorn.
Rummets öppningar måste möjliggöra det luft-
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flöde som behövs för motorns förbränning och för
att göra av med den värme som bildats av motorn.
Luftflödet som behövs kan variera beroende på
altitud. (Se tillverkarens data för dieselmotorn).
Följande tabell visar det nödvändiga luftflödet för
förbränning och kylning vid 0 m på havsnivå, lufttemperatur 15 °C, densitet 1225 kg/m³ och data
om vattenflöde för kylning med värmeväxlaren.

Tillverkare

Typ

Kylanläggning

KW

Rpm

Lombardini
Lombardini
Lombardini
Lombardini
Lombardini
Lombardini

15LD350
15LD500
25LD425-2
12LD477-2
9LD625-2
11LD626-3

Direkt luft
Direkt luft
Direkt luft
Direkt luft
Direkt luft
Direkt luft

4,2
6,8
10,5
12,8
17,5
26,5

3000
3000
3000
3000
3000
3000

VM motori

D703

31,5

3000

166

VM motori

D703T

47,7

3000

VM motori

D754

66

VM motori

D756

VM motori

D703S

VM motori

D703TS

VM motori

D754S

VM motori

D756S

Värmeelement
Värmeelement
Värmeelement
Värmeelement
Värmeväxlare
Värmeväxlare
Värmeväxlare
Värmeväxlare

Iveco FPT

N45MNSF40

Iveco FPT

N45MNTF41

Iveco FPT

N67MNTF42

Iveco FPT

N67MNTF41

Iveco FPT

N67MNTF40

Iveco FPT

N45MNSF40S

Iveco FPT

N45MNTF41S

Iveco FPT

N67MNTF42S

Iveco FPT

N67MNTF41S

Iveco FPT

N67MNTF40S

Värmeelement
Värmeelement
Värmeelement
Värmeelement
Värmeelement
Värmeväxlare
Värmeväxlare
Värmeväxlare
Värmeväxlare
Värmeväxlare

Luft
för
förbränning
[kg/h]
[m³/h]
38,4
31,3
56,9
46,4
78,9
64,4
86,7
70,8
113,8
92,9
170,6
139,3

Luft
för
kylning
[m³/h]
300
522
710
792
1578
2280

Vatten
för
kylning
[m³/h]
/
/
/
/
/
/

Ytterligare
rumsventilation
[m³/h]
420
680
1050
1280
1750
2650

135,5

3900

/

/

306

249,8

8800

/

/

3000

457

373,1

8800

/

/

100

3000

704

574,7

16500

/

/

31,5

3000

166

135,5

/

8

1575

47,7

3000

306

249,8

/

8

2385

66

3000

457

373,1

/

10

3300

100

3000

704

574,7

/

10

5000

109

2940

785

640,8

12000

/

/

145

2940

850

693,9

14800

/

/

197

2940

1330

1085,7

16200

/

/

222

2940

1410

1151,0

16200

/

/

246

2940

1430

1167,3

16200

/

/

109

2940

785

640,8

/

12

5450

145

2940

850

693,9

/

12

7250

197

2940

1330

1085,7

/

24

9850

222

2940

1410

1151,0

/

24

11100

246

2940

1430

1167,3

/

24

12300
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8 Idrifttagning
Inför den första idrifttagningen rekommenderar vi
att kontakta närmsta servicetekniker från Wilo
eller vår kundservice.
Idrifttagning av boosteranläggningen måste utföras av behörig personal.
8.1 Allmänna förberedelser och kontroll
• Innan anläggningen tillkopplas för första gången
bör ledningsdragningen kontrolleras, framför allt
jordanslutningen;
• Se till att fasta anslutningar inte är utsatta för
mekanisk dragspänning;
• Fyll på anläggningen och genomför en okulärbesiktning med avseende på eventuella fel;
• Öppna avstängningsspjällen på pumpsidorna och
på tryckledningen;
OBSERVERA! Risk för produktskada!
Låt aldrig anläggningen torrköras. Torrkörning
förstör pumpens mekaniska tätning.
• Tryckhållningspumpens behållare är tom. Fyll
den till ett 0,5 bar lägre tryck än det tryck som
aktiverar tryckhållningspumpen.
• Överskrid inte behållarens maximala fyllningsvärde.
OBSERVERA! Risk för produktskada!
Skruva fast alla försörjningsplintar innan boosteranläggningen tas i drift!
Om det blir nödvändigt att genomföra tester
under installationen är det viktigt att pumparna är
ordentligt fyllda med vatten innan de tillkopplas.
Innan pumpanläggningen fylls med vatten måste
det säkerställas att komponenterna sitter ordentligt fast, då dessa kan ha blivit lösa under transport
och hantering.
Sätt inte boosteranläggningen i automatisk drift
förrän brandbekämpningsanläggningen är färdigmonterad enligt standarden. Idrifttagning av en
ofärdig brandbekämpningsanläggning ogiltigförklarar garantin.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID IDRIFTTAGNING
• När pumpningssystemet är satt i automatisk drift
måste underhållsprogrammets tillvägagångssätt
och driftansvaret vid oavsiktlig start anges.
• För modeller med dieselmotor måste det före
användning säkerställas att batterierna är laddade.
• Följ tillverkarens anvisningar vid inspektion av
batterierna.
• Förvara inte batterierna i närheten av gnistor och
lågor. Av säkerhetsskäl får ingen luta sig över batterierna vid användning, installation eller borttagning.
• Kontrollera att bränslenivån i dieselmotorernas
behållare är korrekt och tillsätt vid behov lite
bränsle när motorerna är kalla.
• Spill inte bränsle på motorer, gummi eller plastmaterial i anläggningen.
• Bränsle får INTE tillsättas när motorerna är varma.
• Kontrollera att motorpumparna är korrekt balanserade innan huvudpumparna tillkopplas. Följ till-
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vägagångssättet som beskrivs i den specifika
manualen som leverarats med pumparna. Balanseringar på motorpumpen måste utföras av yrkesskicklig personal.
• Om anläggningen tillhandahålls med pumpar som
placeras på ett separat grundstativ måste varje
grundstativ fästas i marken, med särskild uppmärksamhet på balanseringen av utloppsfördelarna.
• Installationen måste utföras av behöriga tekniker.
8.2 Anläggning under vattennivå
Inför idrifttagning av en anläggning som installerats under vattennivå ska följande steg utföras:
• Kontrollera att luftventilen på varje pump är
öppen
• Stäng ventilerna på utloppspumparna
• Öppna ventilerna på sluttrycksidan långsamt och
kontrollera om det kommer vatten från luftventilationskretsloppen på varje pump
• Starta pumparna en kort stund via manuell drift;
• Se till att det inte finns någon luft i kretsloppen
och pumparna
• Upprepa förfarandet tills det har säkerställts att all
luft i rörledningen är borta
• Stäng ventilationspackningen på tryckhållningspumpen
• Öppna ventilerna helt på uppsugnings- och sluttrycksidan
• Se till att det inte är några problem i vattenflödet
(smuts, främmande föremål etc.)
8.3 Anläggning under vattennivå
(uppsugningsmanövrering)
Inför idrifttagning av en anläggning som installerats under vattennivå ska följande steg utföras:
• Kontrollera att ventilationsventilen på varje pump
är öppen
• Stäng ventilerna på utloppspumparna;
• Fyll huvudpumparna genom kretslopp från fyllningsbehållare
• Fyll tryckhållningspumpen genom fyllningskåpan
enligt bruksanvisningens instruktioner
• Starta pumparna en kort stund via manuell drift;
• Se till att det inte finns någon luft i kretsloppen
och pumparna
• Upprepa förfarandet tills det har säkerställts att all
luft i rörledningen är borta
• Öppna ventilerna helt på uppsugnings- och sluttrycksidan
• Se till att det inte är några problem i vattenflödet
(smuts, främmande föremål etc.)
8.4 Funktionskontroll
8.4.1 Idrifttagning av den primära elektriska pumpen
• Säkerställ att alla hydrauliska, mekaniska och
elektriska anslutningar angivna i denna manual är
korrekt kopplade
• Säkerställ att ventilerna på pumpens uppsugnings- och sluttrycksida är öppna
• Säkerställ att pumpen är fylld med vatten
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• Kontrollera att spänningsförsörjningen överensstämmer med informationen på typskylten och att
alla tre faser är korrekt anslutna
Följ instruktionerna för idrifttagning som anges i
kapitlet om den elektriska pumpens automatikskåp.
OBSERVERA! Risk för produktskada!
För att undvika skador på huvudpumparna på
grund av överhettning måste återcirkulationskretsloppet alltid kontrolleras med avseende på
att vattenflödet uppfyller kraven i instruktionerna i pumpens tekniska anvisning. Om problem uppstår kring återcirkulationskretsloppet
eller om den minsta nödvändiga flödesnivån för
test av start och pumpkörning inte upprätthålls
måste andra kretslopp öppnas (t.ex. flödesmätare, ventil för kontroll av avstängningsspjällets
täthet, dräneringsventil etc)

•
•
•
•
•
•
•

OBSERVERA! Risk för produktskada!
Se till att ingen av följande situationer uppstått.
Annars måste pumpen omedelbart stannas och
felet avhjälpas innan den tillkopplas igen (se
även kapitlet ”problem, orsaker och åtgärder”):
Roterande delar är i kontakt med fastsittande
delar,
Ovanliga oljud och vibrationer,
Lösa bultar,
Hög temperatur på motorhuset,
Spänningsskillnader vid varje fas,
Läckage i den mekaniska tätningen,
Vibrationer, oljud och alltför höga temperaturer
kan bero på felbalansering av motorn eller pumpens koppling.

8.4.2 Idrifttagning av den primära dieselpumpen
• Säkerställ att alla hydrauliska, mekaniska och
elektriska anslutningar är kopplade i enlighet med
denna skötselanvisning.
• Säkerställ att ventilerna på pumpens uppsugnings- och sluttrycksida är öppna.
• Säkerställ att pumpen är helt fylld med vatten och
att luft töms ut med hjälp av tappstället på pumphuset.
• Kontrollera att försörjningsspänningen överensstämmer med informationen på typskylten och att
den finns.
• Säkerställ att bränslet är kompatibelt med motorn,
att bränslebehållaren (Fig. 8) är helt fylld med
bränsle (bränslenivån på insidan av behållaren kan
ses på rörmätaren nära behållaren).
• Säkerställ att rören är korrekt kopplade, utan
någon beröring mellan behållaren och motorn
• Säkerställ att den elektriska flottörkabeln i behållaren är korrekt ansluten till dieselpumpens elektriska automatikskåp.
• Kontrollera nivån för olja och köldmedium i
motorn.
• Om motorerna kyls med vatten från en kylare eller
värmeväxlare, titta på instruktionerna i motorns
bruksanvisning.
• För att fylla på medianivån ska olja och köldmedium användas, vilket rekommenderas i bruksan-
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visningarna för dieselmotorerna som ett tillägg till
denna monterings- och skötselanvisning.
Följ tillvägagångssättet för idrifttagning som
anges i kapitlet om dieselpumpens automatikskåp.
OBSERVERA! Risk för produktskada!
För att undvika skador på huvudpumparna på
grund av överhettning måste återcirkulationskretsloppet alltid kontrolleras med avseende på
att vattenflödet uppfyller kraven i pumpens
tekniska datablad. Om problem uppstår kring
återcirkulationskretsloppet eller om den minsta
nödvändiga flödesnivån för test av start och
pumpkörning inte upprätthålls måste andra
kretslopp öppnas (t.ex. flödesmätare, ventil för
kontroll av avstängningsspjällets täthet, dräneringsventil etc).
VARNING!
ACCELERATIONSMOTORS SPAK ÄR LÅST. DÄRFÖR STARTAR MOTORN ALLTID I FULLT VARVTAL.
Låt pumpen köras i 20 minuter för att se om
motorvarvtalet är kompatibelt med uppgiften
på anläggningens typskylt.

•
•
•
•
•
•
•
•

OBSERVERA! Risk för produktskada!
Se till att ingen av följande situationer uppstått.
Annars måste pumpen omedelbart stannas och
felet avhjälpas innan den tillkopplas igen (se
även kapitlet ”problem, orsaker och åtgärder”):
Roterande delar är i kontakt med fastsittande
delar,
Ovanliga oljud och vibrationer,
Lösa bultar,
Hög temperatur på motorhuset,
otillräcklig ventilation i rummet,
avgas i pumprummet,
läckage i den mekaniska tätningen,
Vibrationer, oljud och alltför höga temperaturer
kan bero på felbalansering av motorn eller pumpens koppling.

8.4.3 Idrifttagning av tryckhållningspumpen
Manuell start
Följ instruktionerna för idrifttagning som anges i
kapitlet om tryckhållningspumpens automatikskåp.
Om rotationsriktningen är felaktig: Stäng av elförsörjningen till boxen och koppla om två av tre faspositioner i automatikskåpets matarledning.
Växelrikta inte med den gul-gröna jordanslutningsledaren.
OBSERVERA! Risk för störomkoppling!
Gör justeringar på tryckhållningspumpen som
upprätthåller tryck i anläggningen. Sätt t.ex. in
en membranventil för att säkerställa att även
om endast en sprinkler är öppen så kompenserar
inte tryckhållningspumpen för tryckförlust.
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För justeringar på tryckhållningspumpar:
Se kurvorna på andra pumptyper som anges
i katalogen.
Om det inte finns några problem angående igångsättning av pumpen, se kapitlet ”problem, orsaker
och åtgärder” för tryckhållningspumpens automatikskåp och pumpens monterings- och skötselanvisning.
8.4.4 Påfyllning av anläggningen
Om anläggningen inte är fylld kan tryckhållningspumpen användas, efter att man kontrollerat att
de steg som beskrivs i föregående kapitel har
utförts korrekt.
Öppna ett eller flera dräneringsrör på sprinklern
under denna fas för att tömma anläggningen på
luft.
Starta tryckhållningspumpen. Anläggningen fylls
långsamt på, medan den töms på luft. Stäng dräneringsrören när vatten börjar strömma från dem
och vänta tills det förbestämda trycket har nåtts
och tryckhållningspumpen stannar. Om pumpen
inte stannar: Se om det finns några läckor och
kontrollera kalibreringen av tryckvakten som styr
pumpen igen.
När anläggningen har uppnått börtrycket, vilket
måste vara högre än det automatiska tillkopplingstrycket för huvudpumpen, måste man vänta
tills trycket är stabilt innan anläggningen sätts i
automatisk drift.
8.4.5 Automatiskt driftstest
Primär elektrisk pump
Säkerställ före test att returledningskretsloppet i
behållaren är stängd och att det primära kretsloppstrycket är tillräckligt för att förebygga att
pumpen startas oavsiktligen.
Starta anläggningen automatiskt med en av
tryckvakterna i taget för att se om båda tryckvakterna fungerar. Stäng ventilen (pos. 1, Fig. 10) och
öppna dräneringsventilen (pos. 2, Fig. 10) för att
starta pumpen. Följ sedan instruktionerna för
pumpens automatikskåp för att kontrollera att
automatikskåpet fungerar korrekt.
Stäng ventilen (pos. 2, Fig. 10) och öppna ventilen
(pos. 1, Fig. 10) för att slutföra testet och återställa kretsloppstrycket.
OBSERVERA! Risk för produktskada!
För att undvika skador på huvudpumparna på
grund av överhettning måste återcirkulationskretsloppet alltid kontrolleras med avseende på
att vattenflödet uppfyller kraven i pumpens
tekniska datablad. Om problem uppstår kring
återcirkulationskretsloppet eller om den minsta
nödvändiga flödesnivån för test av start och
pumpkörning inte upprätthålls måste andra
kretslopp öppnas (t.ex. flödesmätare, ventil för
kontroll av avstängningsspjällets täthet, dräneringsventil etc).
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OBSERVERA! Risk för störomkoppling!
Innan anläggningen lämnas och/eller efter ett
manuell stopp är det viktigt att ställa om
anläggningen till automatisk drift (se kapitlet
om automatikskåpet).
ANNARS FÖRBLIR BRANDSLÄCKNINGSANLÄGGNINGEN INAKTIV.
OBSERVERA! Risk för störomkoppling!
Om anläggningens tryck inte har återställts till
ursprungsnivån för huvudpumpens omkopplare
ska pumpen startas manuellt (se kapitlet om
automatikskåpet).
Test av automatisk start med flottörbrytaren
(elektriska pumpar med uppsugning)
• Töm fyllningsbehållaren (eller simulera detta) för
att starta den elektriska pumpen genom flottörmeddelandet.
• Följ sedan instruktionerna för pumpens automatikskåp för att kontrollera att automatikskåpet
fungerar korrekt.
Pump med dieselmotor
Säkerställ före test att returledningskretsloppet i
behållaren är stängd och att det primära kretsloppstrycket är tillräckligt för att förebygga att
pumpen startas oavsiktligen.
Följ sedan instruktionerna för pumpens automatikskåp för att aktivera automatisk drift endast för
dieselpumpen.
Starta anläggningen automatiskt med en av
tryckvakterna i taget för att se om båda tryckvakterna fungerar. Stäng ventilen (pos. 1 i Fig. 10) och
öppna dräneringsventilen (pos. 2 i Fig. 10) för att
starta pumpen.
Följ sedan instruktionerna för pumpens automatikskåp för att kontrollera att dieselpumpens
automatikskåp fungerar korrekt.
Stäng ventilen (pos. 2 i Fig. 10) och öppna ventilen
(pos. 1 i Fig. 10) för att slutföra testet och återställa kretsloppstrycket.
OBSERVERA! Risk för produktskada!
För att undvika skador på huvudpumparna på
grund av överhettning måste återcirkulationskretsloppet alltid kontrolleras med avseende på
att vattenflödet uppfyller kraven i pumpens
tekniska datablad. Om problem uppstår kring
återcirkulationskretsloppet eller om den minsta
nödvändiga flödesnivån för test av start och
pumpkörning inte upprätthålls måste andra
kretslopp öppnas (t.ex. flödesmätare, ventil för
kontroll av avstängningsspjällets täthet, dräneringsventil etc).
Test av automatisk start med flottörbrytare
(dieselpump med uppsugning)
Töm fyllningsbehållaren (eller simulera detta) för
att starta den elektriska pumpen genom flottörmeddelandet.
Följ sedan instruktionerna för pumpens automatikskåp för att kontrollera att automatikskåpet
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fungerar korrekt.
OBSERVERA! Risk för störomkoppling!
Om anläggningens tryck inte har återställts till
ursprungsnivån för huvudpumpens omkopplare
ska pumpen startas manuellt (se automatikskåpets manual).
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9 Underhåll
Brandbekämpningsanläggningen är en säkerhetsutrustning som skyddar personer och föremål.
Därför måste eventuella anpassningar och reparationer som påverkar dess verkningsgrad utföras
för att därigenom förebygga funktionsavbrott och
haveri.
Isolera pumparna en i taget med hjälp av automatikskåpets väljaromkopplare och avstängningsventilerna som är avsedda för detta.
Se till att obehöriga personer inte har tillträde
till anläggningen.
VARNING! Risk för personskador!
Personlig skyddsutrustning måste bäras av alla.
Underhåll får ENDAST utföras av behörig personal. Är instruktionerna inte tillräckliga ska man
kontakta leverantören eller expertpersonal.
Arbeta aldrig ensam när mer än en person måste
vara närvarande.
Ta inte bort skyddet för några roterande delar,
band, heta ytor etc. Lämna aldrig kvar verktyg
eller demonterade komponenter från anläggningen på eller omkring den.
Ta inte bort skyddet från spänningsförande
delar. Ändra inte element, anläggningens elektriska isolering eller underenheter när du arbetar med dem.
OBSERVERA! Risk för produktskada!
Boosteranläggningen är INTE utrustad med nödstopp. Huvudpumparna kan endast stoppas
manuellt genom att stänga av automatikskåpet.
INNAN INGREPP GÖRS PÅ PUMPARNA SKA DET
DÄRFÖR SÄKERSTÄLLAS ATT EN DRIFTNYCKEL
(OM SÅDAN FINNS) FÖR AUTOMATISKA/MANUELLA OMKOPPLARE FINNS TILL HANDS.
Öppna den allmänna isoleringsomkopplaren på
pumpens automatikskåp.
FARA! Livsfara!
Under arbeten då automatikskåpets dörr är
öppen, även efter att den primära isoleringsomkopplaren har öppnats, kan det hända att
ingångsplintar från matarledningen och fjärröverföringen för larm fortfarande är strömsatta.
FARA! Livsfara!
Vid ingrepp på dieselmotorn rekommenderas att
den positiva plinten på batteriet kopplas ur för
att förebygga oönskad start.
FARA! Livsfara!
Innan motoroljan byts ska man se till att temperaturen är lägre än 60 °C. På vattenkylda motorer måste kylarens kåpa eller värmeväxlaren
avlägsnas mycket långsamt. Kylanläggningarna
är vanligtvis under tryck vilket medför en risk
för våldsamt läckage av varma vätskor. Kontrollera att nivån för motorvätska (olja/vatten) är
korrekt och att vattenkretsloppets och olje-
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kretsloppets tätningspackningar är ordentligt
fastsatta.
TILLSÄTT ALDRIG KÖLDMEDIUM TILL EN ÖVERHETTAD MOTOR. LÅT DEN SVALNA FÖRST.
Dieselmotorer med värmeväxlare med vatten/
vatten: Kontrollera att kylkretsens ventiler är
låsta i öppet läge. Kontrollera diesel- och oljeslangar och säkerställ att inget medialäckage
föreligger.
NOTERA:
För uppvärmning av olja/dieselmotorns vatten kan
en doppvärmare eller kontakt med ett motstånd
på 230 V installeras.
VARNING! Risk för brand och personskador!
Anslutning eller frånkoppling av batteriet kan
generera gnistor.
Anslut eller frånkoppla aldrig batterikablarna
medan motorn är i drift.
VARNING! Risk för brännskador!
Heta ytor på dieselmotorn och avgasrören.
FARA! Explosionsrisk!
När dieselpumpens batterier laddas kan potentiellt explosiva gaser bildas. Undvik gnistor och
lågor.
Lämna aldrig brännbara vätskor eller trasor med
dessa vätskor runt pumpanläggningarna eller
elektrisk utrustning.

MAN FÅR INTE RÖKA ELLER ANVÄNDA LÅGOR
VID BYTE AV MOTOROLJA ELLER PÅFYLLNING
AV BRÄNSLE.
Anläggningar som installerats i enlighet med
dessa instruktioner kommer att fungera normalt
med minimalt underhållsarbete. Inspektioner och
periodiska kontroller planeras och anges i
EN 12845 för att upprätthålla en god verkningsgrad på brandsläckningsanläggningen och boosteranläggningen. Observera inspektionerna och
kontrollerna som genomförs en gång i veckan, i
månaden, i kvartalet, i halvåret, årligen, vart tredje
och vart 10:e år, i enlighet med EN 12845.
Underhåll får endast utföras av behörig personal.
9.1 Allmänna underhållskrav
• Allmän inspektion av anläggningen (inklusive vatten- och spänningsförsörjning) för kontroll av
skicket på alla komponenter
• Allmän rengöring
• Kontroll av täthet hos backventiler
• Kontrollera automatikskåpets manövreringskonfigurationen
• Säkerställ att larmets kontrollampor på kontrollpanelen fungerar ordentligt
• Säkerställ att larmet för miniminivå av behållare/
brunn fungerar ordentligt
• Kontrollera de elektriska anslutningarna med
avseende på isoleringsskador, brännskador och
lösa plintar
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• Kontrollera elmotorernas isoleringsmotstånd. Vid
kyla måste en motor utan isoleringsskador ha ett
motstånd på minst 1000 megohm
• Kontrollera membranbehållarnas förpumpning
• Se även de särskilda steg som anges i bruksanvisningarna för boosteranläggningens olika komponenter
• Kontrollera att det finns försörjning för utrustningen för minsta servicenivå, vilket krävs enligt
EN 12845 för snabb återställning av anläggningens fullständiga funktionalitet vid funktionsavbrott
• Säkerställ att larmet för minsta bränslenivå fungerar ordentligt
• Säkerställ att värmeresistorn för motorolja fungerar ordentligt
• Kontrollera batterinivån och batteriladdarens
verkningsgrad
• Säkerställ att stoppmagnetventilen (Fig. 11)
fungerar ordentligt
• Kontrollera nivån och viskositeten på pumpens
kylolja
• Kontrollera fyllningskretsloppet (framför allt för
anläggningar ovanför nivån för vattentryck)
Under alla inspektioner måste följande kontrolleras:
a) Alla olika tryck på manometern för byggnadernas
vatten och luft, tryck för huvudrören och
tryckbehållarna
b) Alla vattennivåer i behållare, floder, kanaler, sjöar
(inklusive pumpens fyllningsbehållare och under
tryckbehållare)
c) Korrekt position för alla primära
avstängningsspjäll
9.2 Test av pumpens automatiska start
(kontrolleras veckovis)
Test av automatiska pumpar måste inbegripa följande steg:
a) Kontrollera nivån för motorolja och bränsle;
b) Sänk vattentrycket på startenheten, för att på så
vis simulera en begäran om automatisk start
(se kapitel 8);
c) När pumpen startar måste starttrycket
kontrolleras och antecknas;
d) Kontrollera dieselpumpens oljetryck och
kylkretsen för vattenflödet;
OBSERVERA! Risk för störomkoppling i pumpen!
Fyll alltid på med bränsle och andra medier efter
genomförda tester.
9.3 Test av dieselpumpens automatiska start
När starten har testats måste dieselmotorerna
testas på följande sätt:
a) Låt motorn köras i 20 minuter, eller så lång tid
som leverantören rekommenderar. Stoppa sedan
motorn och starta omedelbart om den med hjälp
av testknappen ”manuell start”
b) Kontrollera vattennivån i den primära kylkretsen
Under testet måste oljetrycket kontrolleras, liksom motorns temperatur och köldmediets flöde.
Kontrollera sedan oljeslangarna och gör en allmän
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kontroll med avseende på läckage av bränsle,
köldmedium eller förbränningsrök.
9.4 Periodiska tester
INSPEKTIONER VARJE MÅNAD
Kontrollera styrningsnivå och densitet hos elektrolyten för alla blyackumulatorceller (inklusive
startbatterier för dieselmotorn och batterier som
används till automatikskåpets spänningsförsörjning). Om densiteten är låg ska batteriladdaren
kontrolleras. Om den fungerar ordentligt ska batteriet bytas då det kan vara fel på det.
INSPEKTIONER VARJE KVARTAL
Ska utföras minst var 13:e vecka.
En inspektionsrapport måste sammanställas,
undertecknas och överlämnas till slutanvändaren.
Denna rapport ska innehålla detaljer för varje procedur som har utförts eller planerats, detaljer om
externa faktorer, exempelvis väderförhållanden
som kan ha påverkat resultaten.
Kontrollera rören och stöden med avseende på
eventuell korrosion och skydda dem vid behov.
Kontrollera rören med avseende på korrekt jordanslutning.
Sprinklerrör kan inte användas till elektrisk jordanslutning. Ta bort alla dessa kopplingar och implementera en annan lösning.
Kontrollera varje vattenförsörjning på anläggningens alla styrningsstationer. Pump(en/arna)
bör starta automatiskt. Tryckvärdena och uppmätt flöde ska inte vara lägre än de rapporterade
värdena för projektet. Varje avvikelse ska antecknas.
Kontrollera alla ventiler som förser sprinklers med
vatten för att säkerställa att de fungerar. Återställ
dem sedan till deras normala läge. Gör samma sak
med samtliga vattenförsörjningsventiler, ventilerna för styrning och larm samt alla lokala eller
externa ventiler.
Kontrollera och reglera mängden och förpackningen av reservdelar som finns tillgängliga.
INSPEKTIONER VARJE HALVÅR
Ska utföras var 6:e månad.
Kontrollera larmsystemet och fjärrlarmsystemets
meddelanden till centralinspektionen.

INSPEKTIONER VARJE ÅR
Ska utföras minst var 12:e månad.
Testa verkningsgraden hos varje pump vid full last
(med kopplingen mellan teströren till pumpens
sluttryck) för att kontrollera om värden avseende
tryck/flöde motsvarar de som angetts på pumpens
typskylt.
Ta hänsyn till eventuella tryckförluster i försörjningsrören och i ventilerna mellan vattenkällan
och varje styrningsstation.
Tillkoppla en dieselmotor på felaktigt sätt och
kontrollera sedan att larmet fungerar enligt gällande standarder.
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Starta om dieselmotorn omedelbart efter denna
kontroll med hjälp av de manuella startprocedurerna.
Kontrollera att flottörventilerna i behållarna fungerar ordentligt.
Kontrollera sugkorgarna på pumpuppsugningen
och avlagringsbehållarnas filtreringstillbehör.
Rengör dem vid behov.
INSPEKTIONER VART TREDJE ÅR
Ska utföras minst vart 3:e år.
När alla behållare har dränerats ska utsidan och
insidan kontrolleras med avseende på korrosion.
Vid behov måste behållarna målas eller förses med
nytt korrosionsskydd.
Undersök alla vattenförsörjningsventiler, larm och
styrventiler. Byt ut eller underhåll dem vid behov.
INSPEKTIONER VART TIONDE ÅR
Ska utföras minst vart 10:e år.
Insidan av alla vattenförsörjningar ska rengöras
och undersökas. Deras täthet ska kontrolleras.
Kontakta Wilos kundtjänst eller ett specialistcenter för frågor om kontrollförfarandet eller byte av
skadade komponenter i anläggningen som inte
längre fungerar felfritt.
Se detaljerna kring underhållsförfaranden som
anges i manualen som leveraras tillsammans med
anläggningen.
Använd alltid originalreservdelar eller certifierade
reservdelar med identiska egenskaper vid byten av
utrustningen.
Wilo ansvarar inte för skador som orsakats av
ingrepp som gjorts av okunnig personal eller av
byte av originaldelar mot reservdelar med andra
egenskaper.

VARNING! Fallrisk
Vidta försiktighetsåtgärder för att begränsa
åtkomsten till behållare eller brunnar. Brunnar
måste täckas över.
VARNING! Risk för brännskador!
Vidta försiktighetsåtgärder för att undvika kontakt med heta komponenter i motorn. Använd
skydd för komponenter i motorn och avgasröret. Fyll på bränslebehållaren när dieselmotorn
är kall. Under påfyllning får bränslet inte spillas
på heta komponenter i dieselmotorn. Bär
skyddshandskar.
VARNING! Irritationsrisk!
Vid påfyllnings och nivåreglering får batterisyra
inte spillas, då den kan orsaka irritation eller
produktskador. Låt inte ögonen vara nära
påfyllningsområdet. Använd skydd för att undvika kontakt.
FARA! Livsfara!
Undvik att tillkoppla dieselpumparna om rören
för förbränningsrök inte har anslutits mot utsidan av rummet.
OBSERVERA! Risk för miljöförorening!
Undvik att tappa olja från motorn eller dieselbränsle under inspektion och påfyllning. Använd
lämpligt skydd och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

9.5 Övriga risker vid lokalhantering
VARNING! Risk för skärskador!
Vassa kanter eller oskyddade gängade komponenter medför risk för skärskador. Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador och
använd skyddsutrustning (använd särskilda
handskar).
VARNING! Risk för slag!
Var försiktig med utstickande delar och höjd. Bär
skyddsutrustning.
FARA! Livsfara!
Överskrid inte de nominella tryckgränserna för
tryckhållningspumpens kärl så att eventuella
explosioner undviks.
FARA! Risk för elstöt!
Personer som arbetar med anslutning av elektrisk utrustning och motorer måste ha ett certifikat för denna typ av arbete och ska göra
anslutningarna i enlighet med gällande lagar och
förordningar. De måste säkerställa att de har
stängt av strömmen innan utrustningen
används på ett sätt som kan involvera kontakt
med elektriska komponenter. Kontrollera jordkontinuitet. Undvik kontakt med vatten.
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10 Problem, orsaker och åtgärder
Procedurerna som anges i tabellen nedan får
ENDAST utföras av kvalificerad personal. Utför
aldrig något arbete utan att ha noggrant läst igenom och begripit denna manual. Försök aldrig
utföra reparationer av material och utrustning
utan att ha full och korrekt förståelse för dem.
Om personer saknar tillräcklig kunskap om pro-

dukten och manövreringslogiken som krävs enligt
särskilda standarder för brandsläckningsanläggningar, eller om personer inte har den tekniska
kompetens som krävs, ska Wilos kundtjänst kontaktas angående regelbundna underhållskontroller.

Problem

Orsaker

Åtgärder

Automatikskåpet är avstängt

Ingen spänningsförsörjning

Säkerställ att matarledning är ansluten
och att det finns spänning
Kontrollera och/eller byt säkringar. Kontrollera och/eller byt automatikskåpet
Kontrollera spänningen på primära och
sekundära kretsar i transformatorn.
Kontrollera och/eller byt säkringar
i transformatorn
Kontrollera kopplingar och det elektriska
automatikskåpet
Kontrollera lindningarna i motorn
Kontrollera anslutningarna

Säkringar fungerar inte
Externt kretslopp slutar fungera

Motorn startar inte

Ingen spänningsförsörjning
Kortslutning i lindningen
Automatikskåpet är trasigt/har felaktiga
kopplingar
Överbelastning

Pumpen fungerar, men levererar inget
Fel rotationsriktning
vatten, eller har lågt flöde/låg tryckhöjd
Pumpen kaviterar på grund av överflödig
uppsugning
Pumpen kaviterar på grund av att det är
fel diameter på uppsugningsröret och
ventilerna
Lufttillopp i sughalsen

Ventilerna är helt eller delvis stängda

Motorn når inte sitt nominella varvtal

Pumpen är sliten
Blockering i pumpens rotor
Sugkorg/filter är blockerade
Koppling mellan pumpen och motorn är
sliten
Motorn når inte sitt nominella varvtal
eller vibrerar
Pumplager är slitna eller inte smorda
Spänningen i motorplintarna är för låg

Falska kontakter i strömkontaktorn eller
problem med startenheten
Fasavbrott
Falska kontakter i kablarna till spänningsförsörjningen
Lindning till jorden eller kortslutning
Pumpar som inte är i drift startar
plötsligt
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Felaktig storlek på spänningsledningen
Otillräcklig spänning
Pumpstorlek

Kontrollera storleken på matarledningen.
Se till att pumpen inte är blockerad
Invertera två av motorns försörjningsfaser.
Se till att beräkningarna passar pumpens
tryckhållningshöjd
Se till att beräkningarna passar pumpens
tryckhållningshöjd
Se till att det inte finns några läckor i sughalsen. Kontrollera avståndet mellan
uppsugningsplatserna om flera pumpar
har installerats.Inmontera antivirvelplattor
Öppna uppsugnings- och sluttrycksventilerna.
Kontrollera och reparera
Kontrollera och reparera
Kontrollera och reparera
Kontrollera och reparera
Kontrollera varvtal
Se ovan
Smörj in dem
Kontrollera spänningsförsörjningens
spänning, kopplingar och tvärsnittet på
kablarna i spänningsledningen.
Kontrollera och reparera
Kontrollera ledning, koppling och
säkringar
Kontrollera att plintarna sitter ordentligt

Plocka isär motorn och reparera eller byt
den
Kontrollera och byt
Kontrollera spänningsförsörjningen
Ta bort roterande delar och kontrollera
sedan
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Problem

Orsaker

Åtgärder

Spänning i motorhuset

Kontakt mellan nätkablar och jord
Fuktig eller gammal isolering
Kortslutning mellan plintar och yttre hus

Ovanlig överhettning i motorhuset

Överbelastning i pump
Koppling utanför axel
Omgivningstemperatur över 40 °C
Spänning högre/lägre än nominellt värde

Rätta till kopplingarna
Torka av motorn eller linda om den.
Kontrollera isolering mellan plintar och
hus.
Plocka isär och kontrollera
Justera
Ventilera utrymmet
Kontrollera spänningsförsörjningen
uppströms
Kontrollera spänningsförsörjning och
säkringar
Kontrollera sugkorgar och rör. Ändra
storlek
Reparera eller byt motorn
Kontrollera spänningsförsörjningen
Kontrollera tryckvaktens inställningar

Fasavbrott
Otillräcklig ventilation

Huvudpumpen startar före tryckhållningspumpen
Huvudpumpen startar omedelbart, med
inhiberingsindikator i position 1

Plötslig sänkning av varvtal

Magnetiskt oljud
plötsligt visslande

Glidning mellan stator och rotor
Obalanserad spänning på 3-fas
Tryckvakten på huvudpumpen är kalibrerad till ett högre värde än tryckhållningspumpen
Tryckvakten är kalibrerad till ett lägre
värde än anläggningstrycket
Vattennivån i fyllningsbehållaren är för
låg
Omedelbar överbelastning/främmande
föremål i pumpen
Enfasdrift
Fallande spänning
Motorlindning eller kortslutning
Friktion mellan stator och rotor

Mekaniskt oljud

Överhettning av pump/motorlager

Ovanliga vibrationer

Lösa skruvar
Lösa skruvar i fläktkåpan/kopplingens
kåpa
Glidning mellan fläkt och motor samt
mellan koppling och kopplingens
skyddskåpa etc.
Främmande delar i motor eller pump
Koppling ej balanserad
Lager är inte tillräckligt smorda/slitna/
trasiga
Lager är skadade
Otillräcklig smörjning
Pump och motor är inte balanserade
Inga vibrationsdämpande hylsenheter
på anläggningen
Pumpen kaviterar
För mycket luft i vattnet

Motorn stannar inte efter tryck på
stoppknappen

Lager, pump-/motoraxel är slitna
Pump/motorkoppling är sliten
Pump och motor är inte balanserade
Detta är normalt om anläggningens tryck
inte återställs
Fel i automatikskåpet
Fel på elmagneten som stoppar
dieselpumpens automatikskåp
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Kontrollera tryckvaktens inställningar
Öka trycknivån i anläggningen
Kontrollera nivån i fyllningsbehållaren
Plocka isär pumpen
Kontrollera försörjning och säkringar
Kontrollera försörjning
Plocka isär motorn och reparera eller byt
den.
Plocka isär motorn och reparera eller byt
den.
Kontrollera och dra åt
Kontrollera och dra åt
Säkerställ korrekt avstånd och montera
om.
Plocka isär och avlägsna
Balansera om
Smörj eller byt
Byt ut
Smörj igen
Balansera om
Installera eller reparera
Kontrollera anläggningens
dimensionering
Se till att det inte finns några läckor i
sughalsen. Kontrollera avståndet mellan
uppsugningsplatserna om flera pumpar
har installerats.Inmontera antivirvelplattor
Byt ut
Byt ut
Balansera om
Stoppa automatisk drift och stoppa
sedan pumpen
Stäng av automatikskåpet och
kontrollera
Använd bränslespaken som elmagneten
arbetar på manuellt
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Problem

Orsaker

Motorn når inte sitt nominella varvtal
eller svänger

Acceleratorspaken i fel läge

Startdrevet kopplas inte ur efter att
motorn startats
Motorn startar inte eller stannar kort
efter start

Svart rök

Ovanlig värme – för hög vatten-/
oljetemperatur

Tryckhållningspumpen startar inte
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Åtgärder

Kontrollera och justera rpm och säkra
spaken
Smutsig sugkorg för bränsle
Rengör eller byt
Trasig injektor/pump
Kontakta Wilos kundtjänst
Fel på varvtalsräknaren
Kontrollera avståndet från hjulet. Byt ut.
Fel i kontrollpanelen på automatikskåpet Kontakta Wilos kundtjänst
Oladdade batterier
Kontrollera batteri och batteriladdare.
Ladda batteri och byt vid behov
Bränslebrist
Om bränslebristen inte indikeras på
automatikskåpetska man kontrollera
bränslebehållaren och larmflottören.
Byt behållaren
Luft i bränslekretsloppet
Töm kretsloppet på luft genom att
tömma injektorerna och sugkorgarna
för dieselbränsle.
Smutsig sugkorg för bränsle
Byt ut
Smutsig sugkorg för luft
Byt ut
Fel på bränslekretsloppet: injektorer
Kontakta Wilos kundtjänst
blockerade, fel i injektionspump
För låg temperatur
Kontrollera att omgivningstemperaturen
inte är lägre än 10 °C. Kontrollera sedan
att uppvärmaren för olja/vatten fungerar.
Byt ut
Lösa eller rostiga kopplingar mellan
Kontrollera kablar och plintar.
batteri/startmotor/relä
Koppla om.Dra åt.
Byt ut
Fel i dieselpumpens automatikskåp
Kontrollera och byt vid behov
Fel i startmotorn
Kontakta Wilos kundtjänst
Smutsig/blockerad sugkorg för luft
Byt ut
För hög oljenivå
Avlägsna överflöd av olja
Problem med injektor, bränslepump etc. Kontakta Wilos kundtjänst
Överbelastning i pump (friktion)
Plocka isär och kontrollera
Koppling utanför axel
Justera
Omgivningstemperatur över 40 °C
Ventilera utrymmet
Otillräcklig ventilation
Kontrollera filter och ventilationsgaller.
Rengör eller ändra storlek
Smutsigt eller blockerat värmeelement/ Plocka isär och rengör
köldmedium
Vattenbrist i värmeelement/
Fyll med vatten efter kylning och
värmeväxlare
kontrollera om det finns några läckor.
Värmeväxlarens kretsventil är stängd
Kontrollera att pumpen har ett vatteneller inte tillräckligt öppen
flöde och öppna sedan spjällventilen.
Fel på pumpens vattencirkulation
Kontakta Wilos kundtjänst
Fel på fläktbältet (luftkylda motorer)
Kontrollera spänning och byt vid behov
Motsvarande larmfel
Kontrollera sensor, kopplingar och
reglerenhet på automatikskåpet.
Byt vid behov.
Ingen spänningsförsörjning
Kontrollera anslutningen vid det
elektriska automatikskåpet.
Tryckvakten är kalibrerad till ett lägre
Kontrollera tryckvaktens inställningar.
tryck än huvudpumpen.
Kortslutning i lindningen
Kontrollera lindningen
Ingrepp i det termiska skyddet
Kontrollera storleken på matarledningen.
Säkerställ att pumpen inte är blockerad
och kontrollera sedan tryckvaktens
inställning och behållarens pumpning.
Fel i automatikskåpet och fel kopplingar. Kontrollera
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11 Urdrifttagning och borttagning

•
•
•
•
•
•
•
•

Om systemet måste tas ur drift ska anläggningen
först frånkopplas från spänningsförsörjningen och
vattenkretsloppet, sedan ska anläggningens olika
material separeras så att de kan kasseras separat.
Använd offentliga eller privata avfallshanteringsföretag för hantering av produkter eller komponenter.
Kontrollera att det inte finns några rester av förorenande vätskor inne i pumpen och rören.
Anläggningen med en dieselmotor kan ha batterier som kan innehålla bly och elektrolytisk vätska
inklusive syror, vattenlösningar och antifrysvätska, olja och bränsle.
Fäst särskild uppmärksamhet vid kassering av
batterier och vidta de åtgärder som krävs för att
förebygga att vätska spills ut på marken, vilket kan
leda till miljöförorening.
Om material på anläggningen sprids ut i miljön kan
de ge upphov till allvarliga miljöskador.
Alla material och komponenter måste samlas upp
och kasseras i enlighet med gällande förordningar.
Även vid installationsförfaranden och hantering
måste följande material skickas till avdelningar för
insamling och hantering av avfall:
elektromekaniska och elektroniska komponenter
elkablar
batterier
sugkorgar
oljeavlopp
blandningar av vatten och antifrysvätska,
trasor och jämnt material som används i olika procedurer eller vid rengöring,
förpackningsmaterial.
Vätskor och förorenande material måste kasseras
i enlighet med gällande relevanta standarder.
Se till att en separat avfallshantering möjliggör
återvinning av material och minskar miljöföroreningarna.
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12 Reservdelar
För snabbt ingripande och återvinning av brandsläckningsanläggningen och i enlighet med
rådande pumpningsomständigheter rekommenderas att ett minimiantal av följande reservdelar
finns i lager:
Primär elektrisk pump
Komplett mekanisk tätning, skyddssäkringar,
tryckvakt för start, spole för stegrelä.
Primär dieselpump
Komplett mekanisk tätning, skyddssäkringar,
startkit, oljevärmare, tryckvakt för start, två sugkorgar för bränsle, två sugkorgar för olja, två set
med remmar, två injektordysor för dieselmotorn,
ett komplett set med kopplingar, kretsloppsslangar för växel och olja samt bränsle, verktyg
som rekommenderas av tillverkaren av dieselmotorn.
Elektrisk tryckhållningspump
Komplett mekanisk tätning, skyddssäkringar,
tryckvakt för start.
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EG-verklaring van overeenstemming
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering
voldoet aan de volgende bepalingen:

Dichiarazione di conformità CE
Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle
seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Declaración de conformidad CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su
estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG
gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder:
zie vorige pagina

Direttiva macchine 2006/42/EG
Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
norme armonizzate applicate, in particolare:
vedi pagina precedente

Directiva sobre máquinas 2006/42/EG
Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG
normas armonizadas adoptadas, especialmente:
véase página anterior

PT

SV

NO

Declaração de Conformidade CE
Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original,
está conforme os seguintes requisitos:
Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG

CE- försäkran
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar
följande tillämpliga bestämmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG

EU-Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:
EG–Maskindirektiv 2006/42/EG

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG
normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
ver página anterior

EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG
tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet:
se föregående sida

EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se forrige side

FI

DA

HU

CE-standardinmukaisuusseloste
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia
määräyksiä:
EU–konedirektiivit: 2006/42/EG

EF-overensstemmelseserklæring
Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder
følgende relevante bestemmelser:
EU–maskindirektiver 2006/42/EG

EK-megfelelőségi nyilatkozat
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi
irányelveknek:
Gépek irányelv: 2006/42/EK

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:
katso edellinen sivu.

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
anvendte harmoniserede standarder, særligt:
se forrige side

Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK
alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen:
lásd az előző oldalt

CS

PL

RU

Prohlášení o shodě ES
Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení
odpovídá následujícím příslušným ustanovením:

Deklaracja Zgodności WE
Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że dostarczony
wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

Декларация о соответствии Европейским нормам
Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его
объеме поставки соответствует следующим нормативным
документам:
Директивы EC в отношении машин 2006/42/EG

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES

dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES

dyrektywą dot. kompatybilności elektromagnetycznej
2004/108/WE

Электромагнитная устойчивость 2004/108/EG

použité harmonizační normy, zejména:

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności:

Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности :

viz předchozí strana

patrz poprzednia strona

см. предыдущую страницу

EL

TR

RO

Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ
Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ’ αυτή την κατάσταση παράδοσης
ικανοποιείί τις ακόλουθες
όλ θ δ
διατάξεις
άξ :
Οδηγίες EΚ για μηχανήματα 2006/42/EΚ

CE Uygunluk Teyid Belgesi
Bu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun
olduğunu
ld ğ
teyid
t id ederiz:
d i
AB-Makina Standartları 2006/42/EG

EC-Declaraţie de conformitate
Prin prezenta declarăm că acest produs aşa cum este livrat,
corespunde
d cu următoarele
ăt
l prevederi
d i aplicabile:
li bil
Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EΚ-2004/108/EΚ
Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα:
Βλέπε προηγούμενη σελίδα

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
kısmen kullanılan standartlar için:
bkz. bir önceki sayfa

Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG
standarde armonizate aplicate, îndeosebi:
vezi pagina precedentă

ET

LV

LT

EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele
asjakohastele direktiividele:
Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

EC - atbilstības deklarācija
Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem
noteikumiem:
Mašīnu direktīva 2006/42/EK

EB atitikties deklaracija
Šiuo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:
Mašinų direktyvą 2006/42/EB

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
vt eelmist lk

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK
piemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā:
skatīt iepriekšējo lappusi

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB
pritaikytus vieningus standartus, o būtent:
žr. ankstesniame puslapyje

SK

SL

BG

ES vyhlásenie o zhode
Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným
ustanoveniam:
Stroje - smernica 2006/42/ES

ES – izjava o skladnosti
Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo sledečim
zadevnim določilom:

EО-Декларация за съответствие
Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

Direktiva o strojih 2006/42/ES

Машинна директива 2006/42/EO

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES
používané harmonizované normy, najmä:
pozri predchádzajúcu stranu

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES
uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
glejte prejšnjo stran

Eлектромагнитна съместимост – директива 2004/108/EО
Хармонизирани стандарти:
вж. предната страница

MT

HR

SR

Dikjarazzjoni ta’ konformità KE
B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw iddispożizzjonijiet relevanti li ġejjin:
Makkinarju - Direttiva 2006/42/KE

EZ izjava o sukladnosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj izvedbi
odgovaraju sljedećim važećim propisima:
EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ

EZ izjava o usklađenosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporučenoj verziji
odgovaraju sledećim važećim propisima:
EZ direktiva za mašine 2006/42/EZ

Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
b'mod partikolari:
ara l-paġna ta' qabel

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ
primijenjene harmonizirane norme, posebno:
vidjeti prethodnu stranicu

Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
primenjeni harmonizovani standardi, a posebno:
vidi prethodnu stranu

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany

Wilo – International (Subsidiaries)
Argentina
WILO SALMSON
Argentina S.A.
C1295ABI Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
T +54 11 4361 5929
carlos.musich@wilo.com.ar
Australia
WILO Australia Pty Limited
Murrarrie, Queensland, 4172
T +61 7 3907 6900
chris.dayton@wilo.com.au
Austria
WILO Pumpen Österreich
GmbH
2351 Wiener Neudorf
T +43 507 507-0
office@wilo.at
Azerbaijan
WILO Caspian LLC
1065 Baku
T +994 12 5962372
info@wilo.az
Belarus
WILO Bel IOOO
220035 Minsk
T +375 17 3963446
wilo@wilo.by
Belgium
WILO NV/SA
1083 Ganshoren
T +32 2 4823333
info@wilo.be
Bulgaria
WILO Bulgaria EOOD
1125 Sofia
T +359 2 9701970
info@wilo.bg
Brazil
WILO Comercio e
Importacao Ltda
Jundiaí – São Paulo – Brasil
13.213-105
T +55 11 2923 9456
wilo@wilo-brasil.com.br
Canada
WILO Canada Inc.
Calgary, Alberta T2A 5L7
T +1 403 2769456
info@wilo-canada.com
China
WILO China Ltd.
101300 Beijing
T +86 10 58041888
wilobj@wilo.com.cn
Croatia
WILO Hrvatska d.o.o.
10430 Samobor
T +38 51 3430914
wilo-hrvatska@wilo.hr

Cuba
WILO SE
Oficina Comercial
Edificio Simona Apto 105
Siboney. La Habana. Cuba
T +53 5 2795135
T +53 7 272 2330
raul.rodriguez@wilo-cuba.
com
Czech Republic
WILO CS, s.r.o.
25101 Cestlice
T +420 234 098711
info@wilo.cz
Denmark
WILO Danmark A/S
2690 Karlslunde
T +45 70 253312
wilo@wilo.dk
Estonia
WILO Eesti OÜ
12618 Tallinn
T +372 6 509780
info@wilo.ee
Finland
WILO Finland OY
02330 Espoo
T +358 207401540
wilo@wilo.fi
France
Wilo Salmson France S.A.S.
53005 Laval Cedex
T +33 2435 95400
info@wilo.fr
Great Britain
WILO (U.K.) Ltd.
Burton Upon Trent
DE14 2WJ
T +44 1283 523000
sales@wilo.co.uk
Greece
WILO Hellas SA
4569 Anixi (Attika)
T +302 10 6248300
wilo.info@wilo.gr
Hungary
WILO Magyarország Kft
2045 Törökbálint
(Budapest)
T +36 23 889500
wilo@wilo.hu
India
Wilo Mather and Platt Pumps
Private Limited
Pune 411019
T +91 20 27442100
services@matherplatt.com
Indonesia
PT. WILO Pumps Indonesia
Jakarta Timur, 13950
T +62 21 7247676
citrawilo@cbn.net.id

Ireland
WILO Ireland
Limerick
T +353 61 227566
sales@wilo.ie

Romania
WILO Romania s.r.l.
077040 Com. Chiajna
Jud. Ilfov
T +40 21 3170164
wilo@wilo.ro

Ukraina
WILO Ukraina t.o.w.
08130 Kiew
T +38 044 3937384
wilo@wilo.ua

Russia
WILO Rus ooo
123592Moscow
T +7 495 7810690
wilo@wilo.ru

United Arab Emirates
WILO Middle East FZE
Jebel Ali Free zone – South
PO Box 262720 Dubai
T +971 4 880 91 77
info@wilo.ae

Kazakhstan
WILO Central Asia
050002 Almaty
T +7 727 312 40 10
info@wilo.kz

Saudi Arabia
WILO Middle East KSA
Riyadh 11465
T +966 1 4624430
wshoula@wataniaind.com

USA
WILO USA LLC
Rosemont, IL 60018
T +1 866 945 6872
info@wilo-usa.com

Korea
WILO Pumps Ltd.
20 Gangseo, Busan
T +82 51 950 8000
wilo@wilo.co.kr

Serbia and Montenegro
WILO Beograd d.o.o.
11000 Beograd
T +381 11 2851278
office@wilo.rs

Vietnam
WILO Vietnam Co Ltd.
Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 38109975
nkminh@wilo.vn

Latvia
WILO Baltic SIA
1019 Riga
T +371 6714-5229
info@wilo.lv

Slovakia
WILO CS s.r.o., org. Zložka
83106 Bratislava
T +421 2 33014511
info@wilo.sk

Lebanon
WILO LEBANON SARL
Jdeideh 1202 2030
Lebanon
T +961 1 888910
info@wilo.com.lb

Slovenia
WILO Adriatic d.o.o.
1000 Ljubljana
T +386 1 5838130
wilo.adriatic@wilo.si

Italy
WILO Italia s.r.l.
Via Novegro, 1/A20090
Segrate MI
T +39 25538351
wilo.italia@wilo.it

Lithuania
WILO Lietuva UAB
03202 Vilnius
T +370 5 2136495
mail@wilo.lt

South Africa
Wilo Pumps SA Pty LTD
1685 Midrand
T +27 11 6082780
patrick.hulley@salmson.co.za

Morocco
WILO Maroc SARL
20250 Casablanca
T +212 (0) 5 22 66 09 24
contact@wilo.ma

Spain
WILO Ibérica S.A.
8806 Alcalá de Henares
(Madrid)
T +34 91 8797100
wilo.iberica@wilo.es

The Netherlands
WILO Nederland B.V.
1551 NA Westzaan
T +31 88 9456 000
info@wilo.nl

Sweden
WILO NORDIC AB
35033 Växjö
T +46 470 727600
wilo@wilo.se

Norway
WILO Norge AS
0975 Oslo
T +47 22 804570
wilo@wilo.no

Switzerland
Wilo Schweiz AG
4310 Rheinfelden
T +41 61 836 80 20
info@wilo.ch

Poland
WILO Polska Sp. z.o.o.
5-506 Lesznowola
T +48 22 7026161
wilo@wilo.pl

Taiwan
WILO Taiwan CO., Ltd.
24159 New Taipei City
T +886 2 2999 8676
nelson.wu@wilo.com.tw

Portugal
Bombas Wilo-Salmson
Sistemas Hidraulicos Lda.
4475-330 Maia
T +351 22 2080350
bombas@wilo.pt

Turkey
WILO Pompa Sistemleri
San. ve Tic. A.S¸
34956 İstanbul
T +90 216 2509400
wilo@wilo.com.tr

Further subsidiaries, representation and sales offices on www.wilo.com
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