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1 Yleistä

1.1 Tietoja tästä käyttöohjeesta

Alkuperäiset käyttöohjeen kieli on italia. Kaikki 

muunkieliset käyttöohjeet ovat käännöksiä alku-

peräisestä käyttöohjeesta.

Asennus- ja käyttöohje kuuluu laitteen toimituk-

seen. Ohjetta on aina säilytettävä laitteen välittö-

mässä läheisyydessä. Ohjeiden huolellinen 

noudattaminen on edellytys laitteen määräysten-

mukaiselle käytölle ja oikealle käyttötavalle. 

Asennus- ja käyttöohje vastaa yksittäisen tuote-

version ominaisuuksia ja painatusajankohtana 

voimassa olevia olennaisia turvallisuusmääräyksiä 

ja -standardeja.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös 

on osa tätä käyttöohjetta. Tämä vakuutus ei enää 

ole voimassa, jos siinä mainittuihin malleihin teh-

dään teknisiä muutoksia ilman valmistajan suos-

tumusta tai jos asennus- ja käyttöohjeen 

sisältämiä tuotetta/henkilökuntaa koskevia tur-

vallisuusvaatimuksia ei noudateta.

2 Turvallisuus
Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, joita on 

noudatettava asennuksessa, käytössä ja huol-

lossa. Sen takia asentajan sekä vastaavan ammat-

tihenkilökunnan/ylläpitäjän on ehdottomasti 

luettava tämä käyttöohje ennen asennusta ja 

käyttöönottoa.

Tässä pääkohdassa esitettyjen yleisten turvalli-

suusohjeiden lisäksi on noudatettava myös seu-

raavissa pääkohdissa varoitussymboleilla 

merkittyjä erityisiä turvallisuusohjeita.

2.1 Käyttöohjeen sisältämien ohjetekstien 

merkinnät

Symbolit:

Yleinen varoitussymboli

Sähköjännitteen varoitussymboli

HUOMAUTUS

Huomiosanat: 

VAARA!

Äkillinen vaaratilanne.

Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa 

kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS!

Käyttäjä saattaa loukkaantua (vakavasti). 

Varoitus-sana tarkoittaa, että seurauksena on 

todennäköisesti (vakavia) henkilövahinkoja, jos 

varoitusta ei noudateta.

HUOMIO!

On vaara, että järjestelmä vaurioituu.

'Huomio' muistuttaa mahdollisista tuotevahin-

goista, jotka aiheutuvat ohjeen huomiotta jättä-

misestä.

HUOMAUTUS:

Laitteen käsittelyyn liittyvä hyödyllinen ohje. 

Myös mahdollisesti esiintyvistä ongelmista maini-

taan.

Tuotteeseen merkittyjä tietoja täytyy ehdotto-

masti noudattaa ja ne on pidettävä täysin luetta-

vassa kunnossa.

2.2 Henkilöstön pätevyys

Asennus-, käyttö- ja huoltohenkilöstöllä täytyy 

olla näiden töiden edellyttämä pätevyys. Ylläpitä-

jän täytyy varmistaa henkilöstön vastuualue, ja 

työtehtävät ja valvontakysymykset. Jos henkilös-

töllä ei ole tarvittavia tietoja, heille on annettava 

koulutus ja opastus. Tarpeen vaatiessa ne voi 

antaa tuotteen valmistaja ylläpitäjän toimeksian-

nosta.

2.3 Turvallisuusohjeiden noudattamatta 

jättämisestä aiheutuvat vaarat

Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa 

aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille, ympäristölle ja 

tuotteelle/järjestelmälle. Turvaohjeiden huo-

miotta jättäminen johtaa kaikkien vahingonkor-

vausvaateiden raukeamiseen. Ohjeiden huomiotta 

jättäminen saattaa aiheuttaa esimerkiksi seuraa-

via vaaratilanteita:

• Sähköiskujen, mekaanisten voimien ja bakteerien 

aiheuttamat henkilövahingot

• Ympäristön vaarantuminen vaarallisten aineiden 

vuotojen johdosta

• Omaisuusvahingot

• Tuotteen tai laitteiston tärkeät toiminnot eivät 

toimi

• Ohjeenmukaisten huolto- ja korjausmenetelmien 

epäonnistuminen

2.4 Työskentelyturvallisuus huomioonottaen

Tässä asennus- ja käyttöohjeessa mainittuja tur-

vallisuusohjeita, voimassaolevia maankohtaisia 

tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä mahdollisia 

ylläpitäjän yrityksen sisäisiä työ-, käyttö- ja tur-

vaohjeita on noudatettava.

2.5 Käyttäjän varotoimet

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöi-

den (lapset mukaanlukien) käytettäväksi, joiden 

fyysisissä, aistihavaintoja koskevissa ta henkisissä 

kyvyissä on rajoitteita tai joilta puuttuu koke-

musta ja/tai tietämystä, paitsi siinä tapauksessa, 

että heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva 

henkilö valvoo heitä tai he ovat saaneet häneltä 

ohjeet siitä, miten laitetta pitää käyttää.

On valvottava, että lapset eivät pääse leikkimään 

laitteella.

• Jos tuotteen/yksikön kylmät tai kuumat osat joh-

tavat vaaratilanteisiin, on ryhdyttävä paikallisesti 

toimenpiteisiin osien suojaamiseksi koskettami-

selta.
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• Liikkuvien osien (kuten kytkimen) kosketussuojia 

ei saa poistaa tuotteen käytön aikana.

• Vaarallisia (esim. räjähdysalttiita, myrkyllisiä, kuu-

mia) aineita sisältävät vuodot (esim. akselitiivis-

teestä) täytyy johtaa pois siten, että ihmiset tai 

ympäristö eivät vaarannu. Maakohtaisia lakimää-

räyksiä on noudatettava.

• Herkästi syttyvät materiaalit on aina pidettävä 

kaukana laitteesta.

• Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on 

estettävä. Paikallisia tai yleisiä määräyksiä sekä 

paikallisten energianhuoltoyhtiöiden määräyksiä 

on noudatettava.

2.6 Turvaohjeet asennus- ja huoltotöitä varten

Ylläpitäjän on varmistettava, että kaikki asennus- 

ja huoltotyöt suorittaa vain valtuutettu ja pätevä 

henkilökunta, joka on hankkinut riittävät tiedot 

perehtymällä huolellisesti käyttöohjeeseen. Tuo-

tetta/laitteistoa koskevat työt saa suorittaa töitä 

vain niiden ollessa pysäytettynä. Tuote/laitteisto 

on ehdottomasti pysäytettävä sillä tavalla, kuin 

asennus- ja käyttöohjeessa on kerrottu.

Välittömästi töiden lopettamisen jälkeen täytyy 

kaikki turvallisuus- ja suojalaitteet kiinnittää 

takaisin paikoilleen ja kytkeä toimintaan.

2.7 Omavaltaiset muutokset ja varaosien 

valmistaminen

Varaosien omavaltainen muuntelu tai valmistami-

nen vaarantaa tuotteen/henkilökunnan turvalli-

suuden ja mitätöi valmistajan turvallisuudesta 

antamat vakuutukset.

Muutoksia tuotteeseen saa tehdä ainoastaan val-

mistajan erityisellä luvalla. Alkuperäiset varaosat 

ja valmistajan hyväksymät tarvikkeet edistävät 

turvallisuutta. Muiden osien käyttö mitätöi vas-

tuun tälläisten osien käytöstä aiheutuvista seura-

uksista.

2.8 Luvattomat käyttötavat

Toimitetun tuotteen käyttövarmuus on taattu 

vain määräystenmukaisessa käytössä käyttöoh-

jeen kappaleen 4 mukaisesti. Tuoteluettelossa/

tietolehdessä ilmoitettuja raja-arvoja ei missään 

tapauksissa saa alittaa tai ylittää.

3 Kuljetus ja välivarastointi
Välittömästi tuotteen vastaanoton jälkeen:

• Tarkasta tuote kuljetusvaurioiden varalta.

• Jos kuljetusvaurioita ilmenee, ota yhteys kulje-

tusyhtiöön ja toteuta tarvittavat toimenpiteet 

asianmukaisten aikarajojen kuluessa.

HUOMIO! Esinevahinkojen vaara! 

Virheellinen kuljetus ja välivarastointi voi aihe-

uttaa omaisuusvahinkoja.

• Säätölaite on suojattava kosteudelta ja mekaa-

nisilta vaurioilta.

• Se ei saa altistua lämpötilalle, joka on alle -10 °C 

tai yli +50 °C.

4 Käyttötarkoitus (määräystenmukainen 
käyttö)
Wilo-Control SiFire Alarm Box -säätölaitteella 

hallitaan paineenkorotusjärjestelmän ja palontor-

juntajärjestelmän teknisen huoneen anturien 

havaitsemia hälytyksiä. Standardin EN 12845 

mukaan kaikki asuin- ja toimistorakennuksissa, 

sairaaloissa, hotelleissa sekä hallinto- ja teolli-

suusrakennuksissa käytettävät hälytykset on siir-

rettävä laitteen kautta. Määräystenmukainen 

käyttö sisältää näiden ohjeiden noudattamisen.

Muunlainen käyttö katsotaan määräysten vastai-

seksi.

5 Tuotetiedot

5.1 Tyyppiavain

Esimerkki: W-CTRL-F-EDJ-M-ND5-ALARMS

W W = WILO

CTRL Ohjaus

F F = palontorjunta

EDJ Ryhmäpumppujen koko: 
Sähkö+diesel+Jockey

M m = 1 vaihe;

ND5 New Design -säätölaitteen mitat
300 x 500 x 250 mm

ALARMS Soveltamisala

5.2 Tekniset tiedot (vakioversio)

Käyttöjännite (V): 1~230 V (L, N, PE)

Taajuus (Hz): 50/60 Hz

Ohjausjännite (V): 24 V DC

Suurin virrankulutus (A): Katso tyyppikilpi

Suojaluokka: IP54

Mask. sulake verkon puolella [A]: Katso kytkentäkaavio

Ympäristölämpötila (°C): 0 – +40 °C

Sähköturvallisuus: Kontaminaatioluokka II

Hälytys/signaalikosketin 250 V AC, 1 A

Hälytyksen liitäntälinjan maksimipituus 100 m

Isäntä-/orjalinjan maksimipituus 800 m
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5.3 Toimituksen sisältö

• Säätölaitteet

• Kytkentäkaavio

• Asennus- ja käyttöohje

• Testiraportti standardin EN 60204-1 mukaan

5.4 Lisävarusteet

6 Kuvaus ja käyttö

6.1 Tuotteen kuvaus

6.1.1 Toimintakuvaus

Hälytyslaitteella ohjataan ja näytetään sprinkleri-

järjestelmien ja palopostien hälytyksiä palopump-

puhuoneessa. Kaikki pumppuhuoneen ja 

sammutuksen paineenkorotusjärjestelmän säätö-

laitteisiin liittyvät hälytykset sekä ulkoisten antu-

rien hälytykset voivat yhdistyä säätölaitteeseen. 

Hälytyslinjoja ohjataan sähköisesti. Jos linja on 

poikki tai oikosulussa, säätölaite aiheuttaa häly-

tyksen, joka ilmaisee tapahtuman tyypin.

Kaikki hälytykset voidaan kytkeä kahdentyyppi-

siin hälytyksiin, “A” ja “B” standardin EN 12845-

2009 liitteen “I” mukaisesti.

Hälytyksen sattuessa piiri aktivoi vastaavan LEDin, 

joka vilkkuu  hälytyksen merkiksi, ja 

kuuluu äänihälytys (vaimennusmahdollisuudella). 

Ellei signaaleja vaimenneta, valo- ja äänisignaalit 

pysyvät aktiivisina, kunnes hälytys havaitaan ja/tai 

kunnes se on nollattu (valitsimella lukitustilassa).

Äänimerkin pitäisi vaimennettunakin käynnistyä 

ja aktivoitua uudelleen, jos tulee peräkkäinen 

hälytystapahtuma.

Paneelisignaalin hälytys toimii kahdella tavalla: 

isäntä- tai orjatilassa. Isäntätilassa hälytyskosket-

timien on oltava kytkettynä paneeliin, kun taas 

orjatilassa hälytykset vastaanotetaan isäntälait-

teesta sarjayhteyden kautta.

Laitteen kahden isäntä-/orjaliitännän välinen 

yhteysvika aktivoi hälytyssignaalin . Säätö-

laitteen virtalähteenä toimii lyijyakku, jota pusku-

rilataa laturi, johon syötetään verkkojännitettä. 

Säätölaite luo hälytyksen, jos laturiin tai akkuun 

tulee toimintahäiriö. Lisäksi kortissa on sisäinen 

syöttöjännitteen valvonta, joka luo hälytysviestin, 

jos jännite putoaa alle 22,5 V:iin.

6.1.2 Säätölaitteen osat

Säätölaite koostuu seuraavista pääosista:

• Pääkytkin: Akkulaturin virtalinja kytkeminen 

päälle/pois (piirilevyn virtalähde riippuu akun vir-

takytkennästä/tehosta).

• Lyijy-happoakku:  antaa virtaa hälytysten 
ohjauslaitteille ja muistiyksikölle.

• Akkulaturi: akun puskurilataus ja tarkastus.
• Sulakkeet: akkulaturin ja akun virtalinjan suojaus.

Pääpiirilevy:

Pääpiirilevyn ominaisuudet:

1 – 16 hälytystulon ryhmä pääkortissa virranoh-

jauksella. Kukin tulo voidaan konfiguroida seuraa-

vasti:

a- Aseta hyppyliitin.

b- Valitse käytettävä tulokanava select-painik-

keella.

c- Valitse tulokanavan konfiguraatio mode-pai-

nikkeella (normaalisti auki, normaalisti kiinni, 

ei käytössä).

d- Select-painike valitsee seuraavan asetettavan

kanavan.

d- Tallenna ohjelmointi ja lopeta tulojen asetus

poistamalla hyppyliitin.

2 – Hälytysten säätölaitteen, SWITCH OFF

ACOUSTIC ALARM-, ja LAMP TESTI -painik-

keet

• Piirilevyn tulohälytykset

Kortti vastaa 14 hälytystulon lohkoa virranohja-

uksella ja edellä kuvatulla pääpiirilevyn kokoonpa-

nolla.

Levyssä on 14 LEDiä 14 ensimmäisessä tulossa. 

Tulo 8 ohjaa sähkö/dieselpumpun painekytkimen 

käynnistinlinjaa. Se määritetään signaaleja varten, 

joita annetaan hälytysten, oikosulun tai linjakat-

kon yhteydessä. Tulo poikkeaa muista tuloista 

PCB SiFire-liitännän osalta (varoitus: jos SiFire-

säätölaitteeseen ei tule virtaa, LED vilkkuu linja-

katkon merkiksi). Tuloilla 15 ja 16 ei ole vastaavaa 

LEDiä. Tulo 15 konfiguroidaan logiikalla OR 

yhdessä tulon 1 kanssa (pumppu), jotta ”sensing 

pump in motion” -painekytkin voidaan kytkeä. 

Jos tulo 15 ilmoittaa ”sensing pump running” -

painekytkimen liitäntälinjaa koskevasta ongel-

masta (katko tai oikosulku), siitä ilmaisee aina 

vastaavan LEDin tulo 1. Kaikki hälytystulot: jos 

LED vilkkuu jatkuvasti hälytyksen merkiksi, lin-
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jassa voi olla katko tai oikosulku.

• Avainkytkin aktiivisten hälytysten nollaukseen

6.2 Toiminta ja käyttö

VAARA! Hengenvaarallisen loukkaantumisen 

vaara!

Säätölaitteen jännitteisiin osiin koskeminen 

aiheuttaa sähköiskun vaaran. Sähkötöitä saa 

suorittaa vain sähköalan ammattihenkilöstö!

HUOMAUTUS:
Säätölaite jatkaa toimintaa puskuriakulla, kun 

säätölaite on kytketty syöttöjännitteeseen tai kun 

mahdollinen verkkokatko on päättynyt. Jos pus-

kuriakku ei ole paikoillaan, järjestelmä pysyy inak-

tiivisena (sisäinen kello toimii akulla, joka

sijaitsee piirilevyssä,  ja näyttää 

hälytyshistorian päivämäärän ja kellonajan).

Kun piiri uudelleenaktivoi akkujännitteen, se lukee 

keskeytyshetken tilanteen (vastaa hälytyksen 

nollausta avainkytkimellä).

6.2.1 Säätölaitteen toimintatilat (Fig. 1), 

säätölaitteen kytkeminen päälle/pois

Säätölaite kytketään päälle/pois kytkemällä akku 

ja irrottamalla se. Pääkytkin ohjaa akkulaturin 

aktivointia.

Kortin virtalähde ilmaistaan vihreillä varoitusva-

loilla . Jos virtaa ei syötetä verkosta tai akku-

laturista, merkkivalo vilkkuu keltaisena . Jos 

akkujännite putoaa alle 22,5 V:iin, keltainen palo

 vilkkuu jatkuvasti.

Hälytyksen aktivointi:

Hälytyksen sattuessa kaikki keltaiset ja punaiset 

LEDit palavat, kunnes käyttäjä resetoi hälytyksen 

avainkytkimellä. Seuraavat LEDit nollaavat 

itsensä, koska niiden aktivointi voi johtua tilapäi-

sestä virransyötön katkeamisesta: .

Modbus-liitännän avulla voi tarkastaa yksikön 

tilan ja hälytyshistorian (pvm./aika) enintään 

999 kertaa. Ylimääräiset tallennukset korvataan 

automaattisesti.

Hälytyksen SWITCH OFF ACOUSTIC ALARM -pai-

nikkeella  voi sammuttaa säätölaitteen sum-

merin sekä etäsummerin seuraavaan hälytykseen 

asti.

Merkkivalojen testipainikkeella  voi tarkastaa 

kortissa olevien LEDien tilan sekä LEDit, jotka on 

kytketty etäältä lähtöihin Alarm A ja B sekä No 

alarm.

6.2.2 Yleinen toimintalogiikka

Seuraavasta kaaviosta ilmenee hälytysten 

säätölaitteen toimintalogiikka. Tämän näyttää 

keskusyksikkö, joka ohjaa piirin yksikköjä.

6.2.3 Säätölaitteen toiminta

Pääkytkin

On/Off (lukittavissa off-asentoon)

Hälytysten nollauskytkin

Kaksi asentokytkintä palautusjousella. Hälytykset 

nollataan kääntämällä kytkintä.

6.2.4 Säätölaite näyttöelementit

 Tämä näyttää yhden tai usean hälytyk-
sen olemassaolon.

Vihreä LED ilmaisee, että virtaverkko on kun-

nossa. 

Jos LED vilkkuu keltaisena, virtalähde puuttuu tai 

akkulaturissa on vika. Jos valo palaa keltaisena, 

virtalähteen piirilevyn jännite on < 22,5 V.

 Esiasetus

 “SWITCH OFF ACOUSTIC ALARM” -painike. 
LED syttyy, kun hälytys on sammunut.

 Lamppujen testauspainike. LED syttyy, kun 
testi on käynnissä.

 Tämä LED näyttää ryhmään A tai B liittyvän 
hälytyksen.

 LED ilmaisee, ettei hälytyksiä ole ja että 

säätölaite toimii oikein.

 LED ilmaisee, että säätölaitteessa on vika vir-

talähteen liian alhaisen jännitteen vuoksi.

 Merkkivalo ilmaisee, että lohkohälytystulojen 

ja/tai etäsäätölaitteen (valinnainen) välillä on 

yhteysvika. Lohkohälytystulot näkyvät punaisissa 

rasioissa olevissa tarroissa. Katso seuraava kuva:
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 Signaali kertoo hälytystulojen tilan. Vihreä = ei 

hälytyksiä, keltainen = jonkin hälytystulon linjassa 

on vika: linja voi olla oikosulussa tai katkennut.

 Nämä lohkohälytystulot 

ilmaisevat palontorjuntapumpun yleisen hälytyk-

sen. Vilkkuva merkkivalo ilmaisee, että tulossa on 

katkennut tai oikosulussa oleva linja.

 Merkkivaloryhmä ilmaisee sel-

laisen hälytyksen aktivoinnin, joka liittyy palon-

torjuntapumpun pääpumppuun. Vilkkuva 

merkkivalo ilmaisee, että tulossa on katkennut tai 

oikosulussa oleva linja.

7 Asennus- ja sähkötöihin saa ryhtyä vain 
ammattihenkilöstö ja vain voimassa 
olevien määräysten mukaisesti!
VAROITUS! Loukkaantumisvaara!

Turvallisuustoimenpiteitä koskevia olemassa 

olevia määräyksiä on noudatettava.

VAROITUS! Sähköiskun vaara!

Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on 

estettävä.

Paikallisia tai yleisiä määräyksiä (esim. Saksassa 

IEC jne.) samoin kuin paikallisten energiayhtiöi-

den ohjeita on noudatettava.

7.1 Asennus

Asenna säätölaite/järjestelmä kuivaan paikkaan.

Suojaa asennuspaikka suoralta auringonvalolta.

7.2 Sähköasennukset

VAARA! Hengenvaarallisen loukkaantumisen 

vaara!

Virheelliset sähkökytkennät saattavat johtaa 

hengenvaarallisiin sähköiskuihin.

• Anna sähköliitäntöjen kytkeminen vain paikalli-

sen sähköntoimittajan hyväksymän sähköasen-

tajan tehtäväksi. Huolehdi myös siitä, että 

kytkeminen tapahtuu voimassa olevien paikal-

listen määräysten mukaisesti.

• Noudata pumppujen ja lisävarusteiden asennus- 

ja käyttöohjeita!

• Katkaise virransyöttö ennen työn aloittamista.

VAROITUS! Sähköiskun vaara!

Syöttöpuolella saattaa olla hengenvaarallinen 

jännite, vaikka pääkytkin on käännetty pois.

• Verkkoliitännän verkon, virran ja jännitteen on 

vastattava ohjauslaitteen tyyppikilpeen merkit-

tyjä tietoja.

HUOMAUTUS:

• Sulake verkon puolella kytkentäkaavion mukai-

sesti.

• Syötä verkkokaapelin päihin virtaa kierrekaapeli-

liitännöistä ja kaapelituloista ja liitä ne riviliitti-

mien merkintöjen mukaisesti.

• Maadoitus määräysten mukaisesti.

Hälytyskoskettimissa on oltava kaksi liitäntäresi-

storia alla olevan kaavion mukaisesti: 

7.2.1 Virtalähteen kytkentä

Kytke asiakkaan hankittava syöttöverkon 4-joh-

dinkaapeli (L1, L2, L3, PE) pääkytkimeen kytken-

täkaavion mukaisesti.

7.2.2 Pumpun liitäntä

Noudata pumppujen asennus- ja käyttöohjeita!

Pumppu kytketään riviliittimiin kytkentäkaavion 

mukaisesti. Pumppu toimii suorakäynnistyksellä.

7.2.3 Painekytkimen liitäntä

Painekytkin kytketään riviliittimiin kytkentäkaa-

vion mukaisesti. Painekytkimen kosketin sulkeu-

tuu, kun paine laskee, ja käynnistää pumpun.

7.2.4 Hälytysliitäntä

Hälytyksen riviliittimessä vikasignaali voidaan siir-

tää potentiaalivapaaseen koskettimeen (ks. kyt-

kentäkaavio).

8 Käyttöönotto
VAROITUS! Hengenvaarallisen loukkaantumisen 

vaara!

Käyttöönottoon saa ryhtyä vain tehtävään 

pätevä henkilöstö!

Virheellinen käyttöönotto aiheuttaa hengen-

vaarallisen loukkaantumisen vaaran! Käyttöön-

oton saa suorittaa vain tehtävään pätevä 

henkilöstö!

VAARA! Hengenvaarallisen loukkaantumisen 

vaara!

Säätölaitteen jännitteisiin osiin koskeminen 

aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Sähkötöitä saa suorittaa vain sähköalan ammat-

tihenkilöstö!

Suosittelemme, että säätölaitteen käyttöönotto 

annetaan Wilon-asiakaspalvelun tehtäväksi.

Ennen kuin laite kytketään päälle ensimmäistä 

kertaa, asiakkaan hankittava johdotus on tarkas-

tettava etenkin maadoituksen osalta.

Kiristä kaikki liittimet ennen käyttöönottoa!

8.1 Moottorin pyörimissuunnan tarkastus

Kytke pumppu hetkeksi manuaalitilaan (ks. 6.2.3) 
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ja tarkasta, että verkkokäytössä olevan pumpun 

pyörimissuunta on oikea. Kun pumpun moottori 

pyörii, vertaa tuuletinpyörän pyörimissuuntaa 

pumpun pesään merkittyyn suuntaan.

Jos pumpun pyörimissuunta on väärä verkko-

käytössä, vaihda virtakaapelin kaksi vaihetta.

8.2 Ylivirtasuojauksen asettaminen

Suorakäynnistyksen yhteydessä moottorin suoja-

kytkin on asetettava pumpun nimelliselle tulovir-

ralle. Nimellinen tulovirta on merkitty pumpun 

tyyppikilpeen.

9 Huolto
Huolto- ja korjaustöihin saa ryhtyä vain tehtä-

viin pätevä ammattihenkilöstö!

VAARA! HENGENVAARALLISEN LOUKKAANTU-

MISEN VAARA!

Sähkölaitteisiin liittyvien työtehtävien yhtey-

dessä ovat vaarana hengenvaaralliset sähköis-

kut.

• Säätölaite on eristettävä sähköisesti ja suojat-

tava luvattomalta aktivoinnilta huolto- tai kor-

jaustöiden ajaksi.

• Liitosjohtoon liittyvien vaurioiden korjaaminen 

tulee aina jättää pätevän sähköasentajan tehtä-

väksi.

• Säätölaite on pidettävä puhtaana.

• Säätölaitteen sähköosien silmämääräinen tarkas-

tus.

10 Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat 
toimenpiteet 
VAARA! Hengenvaarallisen loukkaantumisen 

vaara!

Sähkölaitteisiin liittyvien työtehtävien yhtey-

dessä ovat vaarana hengenvaaralliset sähköis-

kut.

Häiriöiden poistamiseen saa ryhtyä vain tehtä-

vään pätevä henkilöstö! Noudata turvallisuus-

ohjeita, katso luku 2: Turvallisuus.

Ennen vikojen korjaamista yksikkö on kytket-

tävä irti virtalähteestä ja on varmistettava, ett-

eivät ulkopuoliset voi kytkeä sitä takaisin päälle.

10.1 Häiriönäyttö

Vian sattuessa sitä vastaavan signaalin merkkivalo

 palaa keltaisena. Vikasignaali voidaan siirtää 

potentiaalivapaaseen koskettimeen.

Häiriö Syyt Tarvittavat toimenpiteet

        Vilkkuva keltainen valo
• Ei verkkojännitettä • Palauta verkkojännite.

         Jatkuvasti palava keltainen valo
• Akkujännite < 22,5 V
• Vioittuminen/hälytys, laturi

• Palauta akku.
• Vaihda akkulaturi.

         Keltainen merkkivalo
• Akkujännite < 20,7 V • Palauta akku.

• Vaihda akkulaturi.

        Keltainen merkkivalo
• Ei yhteyttä lohkohälytystuloon
• Ei kytkentää orjatilassa olevaan etä-

säätölaitteeseen

• Tarkasta liitospinta.
• Tarkasta liitäntälinja hälytyslaittee-

seen.
• Lohkohälytystulojen vika

         Keltainen merkkivalo
• Hälytyskoskettimen linjakytkennän 

vika: linja poikki tai oikosulussa
• Kaapelin eristysvastuksen pienentä-

minen
• Kasvanut liitosten kosketinvastus 

kytkentälinjan hälytyksessä
• Kaapeli ei sovellu kyseisenlaiseen 

asennukseen.
• Linjan pituus > 800 m
• Linjapituus riittämätön

• Palauta hälytyskoskettimen paneelin 
linjakytkentä.

• Tarkasta ja puhdista huoltoaukot/kaa-
pelikammiot.

• Vaihda liitäntälinjan hälytyskosketin.
• Tarkasta liittimen kiinnitys.

Yksikään merkkivalo ei pala. Akku tyhjä tai ei kytketty • Kytke akku.
• Vaihda akku.
• Tarkasta akkulaturi.
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