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1 Allmän information

1.1 Om denna skötselanvisning

Språket i originalbruksanvisningen är italienska. 

Alla andra språk i denna anvisning är översätt-

ningar av originalet.

Monterings- och skötselanvisningen är en del av 

produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i närhe-

ten av produkten. Att dessa anvisningar följs nog-

grant är en förutsättning för riktig användning och 

drift av produkten. Monterings- och skötselanvis-

ningen motsvarar produktens utförande och de 

säkerhetsstandarder och -föreskrifter som gäller 

vid tidpunkten för tryckning.

EG-försäkran om överensstämmelse:

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse 

medföljer monterings- och skötselanvisningen. 

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 instal-

lation, drift och underhåll av produkten. Installa-

tören och ansvarig fackpersonal/driftansvarig 

person måste därför läsa igenom anvisningarna 

före installation och idrifttagning.

Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna i 

säkerhetsavsnittet måste de särskilda säkerhets-

instruktionerna i de följande avsnitten märkta 

med varningssymboler följas.

2.1 Märkning av anvisningar i skötselanvisningen

Symboler:

Allmän varningssymbol

Fara för elektrisk spänning

NOTERA

Varningstext: 

FARA!

Situation med överhängande fara.

Kan leda till svåra skador eller livsfara om situa-

tionen inte undviks.

VARNING!

Risk för (svåra) skador. ”Varning” innebär att 

svåra personskador kan inträffa om säkerhets-

anvisningarna inte följs.

OBSERVERA!

Risk för skador på anläggningen.

”Observera” innebär att produktskador kan 

inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTERA:

Praktiska anvisningar om hantering av produkten. 

Gör användaren uppmärksam på eventuella svå-

righeter.

Information som finns skriven direkt på produkten 

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 per-

sonalens ansvarsområden, behörighet och över-

vakning. Personal som inte har de erforderliga 

kunskaperna måste utbildas. Detta kan vid behov 

göras genom produkttillverkaren på uppdrag av 

driftansvarige.

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 säkerhetsan-

visningarna ogiltigförklaras alla skadeståndsan-

språk. 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 reparationsmeto-

der

2.4 Arbeta säkerhetsmedvetet

Säkerhetsföreskrifterna i denna monterings- och 

skötselanvisning, gällande nationella föreskrifter 

om förebyggande av olyckor samt den driftansva-

riges eventuella interna arbets-, drifts- och säker-

hetsföreskrifter måste beaktas.

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 handha-

vandet ske under överseende av en person som 

ansvarar för säkerheten och som kan ge instruk-

tioner 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. 

Elektriska anslutningar måste utföras av behörig 

elektriker med iakttagande av gällande lokala och 

nationella bestämmelser.
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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 bruksanvis-

ningen. Arbeten på produkten/installationen får 

endast utföras under driftstopp. De tillvägagångs-

sätt för urdrifttagning av produkten/installationen 

som beskrivs i monterings- och skötselanvis-

ningen måste följas.

Omedelbart när arbetena har avslutats måste alla 

säkerhets- och skyddsanordningar monteras eller 

tas i funktion igen.

2.7 Egenmäktig förändring av produkt och 

reservdelstillverkning

Egenmäktig förändring av produkt och reserv-

delstillverkning leder till att produktens/persona-

lens säkerhet utsätts för risk och tillverkarens 

säkerhetsförsäkringar upphör att gälla.

Ändringar i produkten får endast utföras med till-

verkarens medgivande. För säkerhetens skull ska 

endast originaldelar som är godkända av tillverka-

ren användas. Om andra delar används tar tillver-

karen 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 över- 

eller underskridas.

3 Transport och tillfällig lagring
Omedelbart efter att ha tagit emot produkten ska 

följande steg utföras:

• Kontrollera produkten för skador.

• Om produkten har skadats i transit ska nödvän-

diga åtgärder vidtas mot fraktfirman (speditören) 

inom den aktuella tidsfristen.

OBSERVERA! Risk för maskinskador! 

Felaktig transport eller tillfällig lagring kan 

orsaka maskinskador.

• Automatikskåpet ska skyddas mot fukt och 

mekaniska skador.

• Det får inte utsättas för temperaturer lägre än -

10 °C eller högre än +50 °C.

4 Användning (avsett bruk)
Wilo-Control SiFire Alarm Box-automatikskåpet 

används för att hantera de larm som upptäcks av 

boosteranläggningen och sensorerna i brandbe-

kämpningsanläggningens teknikrum. Enligt 

EN 12845 måste alla larm som används i bostads-

hus, kontor, sjukhus, hotell, administrativa bygg-

nader samt i industribyggnader överföras via 

enheten. Avsett bruk innefattar att man följer 

dessa anvisningar.

All annan användning anses ligga utanför det 

avsedda bruket.

5 Produktdata

5.1 Typnyckel

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

W W = WILO

CTRL Control

F F = brandbekämpningssyften

EDJ Konfigurationsgrupp pumpar: 
Elektrisk+Diesel+Jockey

M m = 1 fas;

ND5 New Design-automatikskåp med måtten
300 x 500 x 250 mm

ALARMS Användning

5.2 Tekniska data (standardversionen)

Försörjningsspänning från elnät [V]: 1~230 V (L, N, PE)

Frekvens [Hz]: 50/60 Hz

Styrspänning [V]: 24 V DC

Max. strömförbrukning [A]: Se typskylten

Kapslingsklass: IP54

Max. nätsidig säkring [A]: Se kopplingsschemat

Omgivningstemperatur [°C]: 0 till +40 °C

Elsäkerhet: Kontaminationsnivå II

Larm/signalkontakt 250 V AC, 1 A

Max. längd på larmets kontaktledning 100 m

Max. längd för master/slave-kontaktledning 800 m
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5.3 Leveransomfattning

• Automatikskåp

• Kopplingsschema

• Monterings- och skötselanvisning

• Testrapport i enlighet med kraven i EN 60204-1

5.4 Tillbehör

6 Beskrivning och funktion

6.1 Produktbeskrivning

6.1.1 Funktionsbeskrivning

Larmstyrdonet används för att kontrollera och 

aktivera larmen i ett pumprum för brandbekämp-

ningssystem, för sprinklersystem och för brand-

poster. Alla larm i pumprummet och som är 

kopplade till automatikskåp på boosteranlägg-

ningen för brandbekämpning, samt även larm från 

externa sensorer kan kopplas via automatikskå-

pet. Kopplingsledningarna för larm kontrolleras 

elektriskt. Om en ledning går av eller om det upp-

står kortslutning kommer automatikskåpet gene-

rera ett larm som indikerar vilken typ av händelse 

som uppstått.

Alla larm kan kopplas till två typer av larm ”A” och 

”B” enligt kraven i tillägg ”I” i EN 12845-2009.

Om ett larm går aktiveras motsvarande LED av 

kretsen, en allmän blinkande signal  

och en ljudsignal (som går att ställa i ljudlöst läge). 

Om larmet inte ställs i ljudlöst läge kommer ljus- 

och ljudsignalerna att vara aktiva tills ett nytt larm 

uppstår eller larmet har återställts (via väljare 

under lås).

Även om ljudsignalen stängs av kommer den att 

aktiveras och startas på nytt om ett larm går vid 

ett senare tillfälle.

Signalpanelen för larmet är designad att fungera 

antingen som master- eller som slave-enhet. Om 

den är konfigurerad som master ska larmkontak-

terna kopplas direkt till panelen och i slave-konfi-

gurationen skickas larmen i seriekommunikation 

via master-enheten.

Om kommunikationen mellan master- och slave-

enheten bryts aktiveras en larmsignal . Auto-

matikskåpet drivs av ett blybatteri som buffert-

laddas av en laddare kopplad till elnätet. Om 

batteriet skulle störomkopplas eller gå sönder 

genererar automatikskåpet ett larm från laddaren. 

Förutom det kontrollerar kortet försörjningsspän-

ningen internt och genererar ett larm om försörj-

ningsspänningen skulle falla under 22,5 V.

6.1.2 Installation av automatikskåpet

Automatikskåpsinstallationen består av följande 

huvudsakliga komponenter:

• Huvudströmbrytare: för att slå På/Av den elek-

triska ledningen till batteriladdaren (spännings-

försörjningen för PCB:n beror på vilken anslutning/

effekt batteriet har).

• Blyackumulator: driver larm, styranordningar och 
minnesenheten.

• Batteriladdare: buffertladdar och kontrollerar 
batteriet.

• Säkringar: skyddar den elektriska ledningen till 

batteriladdaren och batteriet.

Huvud-PCB:

Huvud-PCB:n har följande egenskaper:

1 – Block med 16 larmingångar med effektregle-

ring på huvudkortet. Var och en av ingångarna kan 

konfigureras på följande sätt:

a- Stoppa in byglingen.

b- Använd ”select”-knappen för att välja 

ingångskanal att konfigurera.

c- Använd ”mode”-knappen för att välja konfi-

gurering för ingångskanalen (normal öppen,

normal stängd, används inte).

d- ”Select”-knappen väljer nästa ingångskanal 

att konfigurera.

d- Ta loss byglingen för att spara programme-

ringen och avsluta konfigurationen av 

ingångskanalerna.

2 – Statuslampor på larmstyrdonet, ”SWITCH OFF 

ACOUSTIC ALARM”- och ”LAMP TEST”-knap-

par

• PCB-ingång, larm

Kortet styr blocket med 14 larmingångar med 

effektreglering och erbjuder konfigurationsmöj-

ligheter via huvud-PCB enligt beskrivningen ovan

Kortet har en grupp med 14 LED-lampor vid de 

första 14 ingångarna, varav en (ingång 8) är speci-

fikt konfigurerad för att kontrollera startledningen 

till tryckvakten för den elektriska pumpen eller 

dieselpumpen. Den är inställd att signalera vid 

larm, kortslutning samt ledningsbrott. Ingången är 

kopplad på ett annat sätt än övriga i och med 
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anslutningen till SiFire-PCB:n (varning: om SiFire-

automatikskåpet saknar strömtilllförsel kommer 

LED-lampan att blinka för ledningsbrott). Ingång 

15 och 16 har ingen motsvarande LED-lampa. 

Ingång 15 är kopplad i en OR-grind tillsammans 

med ingång 1 (pump igång) för att tillåta sam-

mankoppling med tryckvakten för ”pump i 

rörelse”-avkänning. Om ingång 15 känner av ett 

problem avseende anslutningen till tryckvakten 

för ”pump i rörelse” (ledningsbrott/kortslutning) 

signaleras detta alltid med LED-lampan för 

ingång 1. Alla larmingångar: om den kontinuerliga 

LED-alarmstatusen är aktiv och blinkar kan det 

betyda kortslutning eller brott på ledningen.

• Nyckelomkopplare: för att återställa aktiva larm

6.2 Funktion och användning

FARA! Livsfara!

Vid arbete på ett öppet automatikskåp finns risk 

för elstötar om spänningsförande komponenter 

vidrörs. Den här typen av arbeten får bara utfö-

ras av kvalificerad personal!

NOTERA:
Efter att automatikskåpet anslutits till försörj-

ningsspänningen, inklusive efter stopp i huvud-

krafttillförseln, kommer automatikskåpet 

fortsätta drivas av buffertbatteriet. Om buffert-

batteri saknas kommer systemet inte att aktiveras 

(den interna klockan drivs av ett batteri på kortet,

 och visar datum/tid för larmhisto-

riken).

När batterispänningen återaktiveras kommer 

kretsen att läsa in situationen som den var vid 

avbrottet (detta påminner om en larmåterställning 

med nyckelomkopplaren).

6.2.1 Driftsätt automatikskåp (Fig. 1), slå På/Av 

automatikskåpet

Automatikskåpet slås På/Av genom att koppla in/

ur batteriet. Huvudströmbrytaren styr aktivering 

av batteriladdaren.

Korrekt spänningsförsörjning till kortet signaleras

med gröna varningslampor . Om spännings-

försörjningen inte är tillräcklig från elnätet eller vid 

fel på batteriladdaren kommer signallampan att 

blinka gult . Om batteriets spänning faller 

under 22,5 V kommer de gula lamporna  att 

lysa stadigt.

Larmaktivering:

Om ett larm går kommer alla gula och röda LED-

lampor vara tända tills driftansvarig personal åter-

ställer larmet via nyckelomkopplaren. Följande 

LED-lampor återställer sig själva eftersom de kan 

aktiveras på grund av att spänningsförsörjningen 

bryts temporärt: .

Genom att använda Modbus-anslutningen går det 

att kontrollera enhetens status och larmhistoriken 

(använd datum/tid som referens) upp till max. 

999 gånger. Ytterligare kontroller skrivs över 

automatiskt.

”SWITCH OFF ACOUSTIC ALARM”-knappen  

kan användas för att stänga av ljudsignalen på 

automatikskåpet samt fjärrlarmet tills nästa larm 

går.

”Lamp test”-knappen  kan användas för att 

kontrollera status för LED-lamporna på kortet och 

för dem som är fjärranslutna via ingångarna ”Larm 

A”, ”Larm B” och ”inget larm”.

6.2.2 Allmän driftslogik

Diagrammet nedan visar den allmänna driftslogi-

ken för larmstyrdonet. Detta visas av en CPU som 

kontrollerar de olika enheterna i kretsen.

6.2.3 Användning av automatikskåpet

Huvudströmbrytare

På/Av (går att låsa i ”av”-läget)

Omkopplare för larmåterställning

En tvåpositionsomkopplare med returfjäder, vrid 

på omkopplaren för att återställa larm.

6.2.4 Automatikskåpets bildskärmselement

 Detta visar att ett eller flera larm är 
aktiva.

Den gröna LED-lampan indikerar att elnätet är 

ok. 

Om LED-lampan blinkar gult betyder det att spän-

ningsförsörjning saknas eller att det är fel på bat-

teriladdaren. Om LED-lampan är gul och lyser 

stadigt är spänningsförsörjningen till kortet lägre 

än 22,5 V

 Predisposition

 ”SWITCH OFF ACOUSTIC ALARM”-knapp, 
LED-lamporna lyser när alarmet stängts av.

 ”Test”-knapp för lampor, LED-lamporna lyser 
när testet körs.

 Den här LED-lampan visar att ett larm aktive-
rats i grupp ”A” och ”B”.

 LED-lampan visar inga larm och automatiks-

kåpet fungerar som det ska.
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 LED-lampan visar att automatikskåpet inte är 

i drift på grund av att spänningsförsörjningen lig-

ger under minsta nivå.

 LED-lampan visar att det har uppstått ett 

kommunikationsfel till ”larmingångsblocken” 

och/eller fjärrautomatikskåpet (tillval). “Lar-

mingångsblocken” visas på en etikett markerad 

med röda fyrkanter på bilden:

 Denna signal refererar till larmingångsstatu-

sen: grön om inget alarm är aktivt och gul om det 

är ett fel på ledningen till larmingången till exem-

pel om den är kortsluten eller har brutits.

 “Larmingångsblocket” 

visar att ett allmänt larm aktiverats på brandbe-

kämpningsenheten. En blinkande LED-lampa visar 

att ingången har kortslutits eller att det finns ett 

ledningsbrott.

 Gruppen LED-lampor visar att 

ett larm aktiverats som rör en av huvudpumparna 

på brandbekämpningspumpenheten. En blin-

kande LED-lampa visar att ingången har kortslu-

tits eller att det finns ett ledningsbrott.

7 Installations- och elarbeten får endast 
utföras av kvalificerad personal och i 
enlighet med lokala regler och föreskrifter!
VARNING! Risk för personskador!

Gällande föreskrifter för att undvika olyckor 

måste följas.

VARNING! Risk för elstöt!

Risker till följd av elektricitet måste uteslutas.

Lokala direktiv och allmänna standarder [t.ex. 

IEC] samt föreskrifter från lokala energiförsörj-

ningsföretag måste iakttas.

7.1 Installation

Installera automatikskåpet/anläggningen på en 

torr plats.

Installationsområdet ska skyddas från direkt 

solljus.

7.2 Elektrisk anslutning

FARA! Livsfara!

Felaktiga elektriska anslutningar kan leda till 

dödliga elstötar.

• Den elektriska anslutningen ska utföras av en 

behörig elektriker samt i enlighet med gällande 

lokala föreskrifter.

• Följ monterings- och skötselanvisningarna för 

pumparna och tillbehören.

• Koppla från spänningsförsörjningen innan något 

arbete utförs.

VARNING! Risk för elstöt!

Spänningen på inmatningssidan kan vara dödlig 

även om huvudströmbrytaren är avstängd.

• Nätanslutningens typ, strömstyrka och spänning 

måste stämma överens med uppgifterna på styr-

anordningens typskylt.

NOTERA:

• Upprätta nätsidiga säkringar enligt informationen 

i kopplingsschemat

• För nätkabeln genom kabelförskruvningen och 

kabelgenomföringen, samt dra dem enligt marke-

ringarna på kopplingsplintarna.

• Jorda i enlighet med gällande föreskrifter.

Varje larmkontakt måste ha två avslutnings-

motstånd enligt diagrammet nedan: 

7.2.1 Anslutning för spänningsförsörjning

Anslut 4-ledarkabeln (L1, L2, L3, PE) på plats för 

försörjningsnätet till huvudströmbrytaren enligt 

kretsschemat.

7.2.2 Pumpanslutning

Följ monterings- och skötselanvisningarna för 

pumparna!

Pumpen kopplas till kopplingsplintarna enligt 

kretsschemat. Pumpen styrs via direktstart.

7.2.3 Tryckvaktskoppling

Tryckvakten kopplas till kopplingsplintarna enligt 

kretsschemat. Tryckvaktens kontakt sluts vid 

tryckfall och startar då pumpen.

7.2.4 Koppling för felmeddelanden

På kopplingsplinten för felmeddelanden kan en 

signal som indikerar fel skickas till en potentialfri 

kontakt (se kretsschemat).
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8 Idrifttagning
VARNING! Livsfara!

Får endast tas i drift av kvalificerade personer!

Felaktig idrifttagning kan leda till livsfara. Låt 

endast kvalificerade personer utföra idrifttag-

ningen.

FARA! Livsfara!

Vid arbete på ett öppet automatikskåp finns risk 

för elstötar om spänningsförande komponenter 

vidrörs.

Den här typen av arbeten får bara utföras av 

kvalificerad personal!

Det är rekommenderat att automatikskåpet tas i 

drift av Wilo kundtjänst.

Innan enheten startas första gången måste all led-

ningsdragning på platsen kontrolleras, framför allt 

jordningen.

Dra åt alla anslutningsplintar innan idrifttagnin-

gen!

8.1 Kontroll av motorns rotationsriktning

Kontrollera att motorns rotationsriktning är kor-

rekt under nätdrift genom att kort starta pumpen 

i driftsättet ”manuell” (se 6.2.3). Jämför fläkthju-

lets rotationsriktning med riktningen som specifi-

ceras på pumphuset när pumpmotorn saktar in.

Byt plats på två valfria faser i strömkabeln om 

pumpens rotationsriktning är felaktig under nät-

drift.

8.2 Ställa in överströmsskydd

Vid direktstart måste motorskyddsbrytaren vara 

inställd på pumpens IN-märkström. Pumpens IN-

märkström är angiven på pumpens typskylt.

9 Underhåll
Underhålls- och reparationsarbeten ska endast 

utföras av kvalificerad personal!

FARA! LIVSFARA!

Personer som utför arbeten på elektriska appa-

rater kan drabbas av livsfarliga stötar.

• Automatikskåpet ska vara isolerat och skyddat 

mot obehörig aktivering under alla underhålls- 

och reparationsarbeten.

• Endast en behörig elektriker får reparera skador 

på pumpens anslutningskabel.

• Automatikskåpet måste hållas rent.

• Okulärbesiktning av delarna på elsystemet i auto-

matikskåpet.

10 Problem, orsaker och åtgärder 
FARA! Livsfara!

Personer som utför arbeten på elektriska appa-

rater kan drabbas av livsfarliga stötar.

Reparationer ska endast utföras av kvalificerad 

personal! Följ säkerhetsanvisningarna i 

kapitel 2: ”Säkerhet”.

Koppla bort anläggningen från spänningsför-

sörjningen och se till att den inte kan startas av 

obehöriga innan några reparationsarbeten 

påbörjas.

10.1 Felmeddelande

Om ett fel uppstår kommer indikeringslampan för

felsignalen  att lysa gult. Felmeddelanden 

kan skickas till den potentialfria kontakten.

Problem Orsaker Åtgärd

        Blinkande gul signal
• Ingen nätspänning • Återställ nätspänningen.

         Stadigt lysande gul signal
• Batterispänning < 22,5 V
• Störomkoppling/larmladdare

• Återställ batteriet.
• Byt batteriladdaren.

         Gul signal
• Batterispänning < 20,7 V • Återställ batteriet.

• Byt batteriladdaren.

        Gul signal
• Ingen anslutning till “larmingångs-

block”
• Ingen anslutning till ”slave”-fjärrauto-

matikskåpet

• Kontrollera anslutningsytan.
• Kontrollera kontaktledningen till larm-

styrdonet.
• Fel i larmingångsblocken

         Gul signal
• Fel i kontaktledningen till larmkontak-

ten: ledningsbrott eller kortslutning
• Sänkt isoleringsmotstånd i kabeln
• Höjt kontaktmotstånd i lederna som 

finns i kopplingsledningen till larmet
• Kabeln passar inte för den här installa-

tionstypen
• Ledningslängd > 800 m
• Ledningsavsnitt dåligt

• Återställ kontaktledningen till larm-
kontaktpanelen.

• Kontrollera och rensa manhål/kabel-
kammare.

• Byt den anslutande kontakten till lar-
met.

• Kontrollera att plintarna sitter ordent-
ligt fast.

Ingen LED-lampa på Batteriet är dött eller inte anslutet • Anslut batteriet.
• Byt batteriet.
• Kontrollera batteriladdaren.
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