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Monterings- og driftsvejledning1 Generelt

1.1 Om dette dokument

Den originale driftsvejledning er på tysk. Alle andre sprog i denne vejledning er 

oversættelser af den originale driftsvejledning.

Monterings- og driftsvejledningen er en del af apparatet. Den skal altid opbe-

vares i nærheden af apparatet. Korrekt brug og betjening af produktet forud-

sætter, at vejledningen overholdes nøje.

Monterings- og driftsvejledningen modsvarer produktets konstruktion og 

opfylder de gældende anvendte sikkerhedstekniske standarder, da vejlednin-

gen blev trykt.

2 Sikkerhed
Denne monterings- og driftsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger, 

som skal overholdes i forbindelse med installation og under drift. Monterings- 

og driftsvejledningen skal derfor læses af montøren og den ansvarlige bygherre 

før montering og ibrugtagning.

Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette afsnit om sikkerhed skal 

overholdes, men også de specielle sikkerhedsforskrifter, som er nævnt i føl-

gende afsnit om faresymboler.
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2.1 Markering af anvisninger i driftsvejledningen

Symboler:

Generelt faresymbol

Fare på grund af elektrisk spænding

Bemærk 

Signalord:

FARE!

Akut farlig situation.

Overtrædelse medfører døden eller alvorlige personskader.

ADVARSEL!

Brugeren kan pådrage sig (alvorlige) kvæstelser. 'Advarsel' betyder, at det 

kan medføre (alvorlige) personskader, hvis advarslen ikke følges.

FORSIGTIG!

Der er fare for, at produktet/anlægget skal blive beskadiget. 'Forsigtig' 

advarer om, at der kan opstå produktskader, hvis anvisningerne ikke over-

holdes.

BEMÆRK: Et nyttigt tip for håndtering af produktet. Det gør opmærksom på 

mulige problemer.
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2.2 Personalekvalifikationer

Det personale, der skal foretage monteringen og idrifttagningen, skal være i 

besiddelse af de relevante kvalifikationer til udførelse af dette arbejde.

2.3 Risici, såfremt sikkerhedsforskrifterne ikke følges

Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan udsætte personer og 

produktet/anlægget for fare samt medføre bortfald af ethvert krav om skades-

erstatning.

I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne eksempelvis med-

føre følgende farlige situationer:

• svigt af vigtige funktioner på produktet/anlægget,

• svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og reparationsmetoder,

• fare for personer som følge af elektriske, mekaniske og bakteriologiske påvirk-

ninger, 

• skade på ejendom.

2.4 Sikkerhedsforskrifter for operatøren

De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes.

Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold til lokale 

eller generelle forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsyningsselskaber 

skal overholdes.

Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med ned-

satte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller 

viden, medmindre det sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres 

sikkerhed eller de modtager anvisninger fra denne person vedr. anvendelse af 

udstyret. 

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
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2.5 Sikkerhedsforskrifter ved inspektions- og montagearbejder

Brugeren skal sørge for, at alt arbejde i forbindelse med inspektion og montering 

udføres af autoriserede og kvalificerede fagfolk, som har læst monterings- og 

driftsvejledningen grundigt igennem og dermed har den fornødne viden om 

anlægget.

Arbejder på produktet/anlægget må kun foretages ved stilstand. Fremgangs-

måden for standsning af produktet/anlægget, som er beskrevet i monterings- 

og driftsvejledningen, skal altid overholdes.

2.6 Egne ændringer og reservedelsfremstilling

Ændringer på produktet kun tilladte efter aftale med producenten. Originale 

reservedele og tilbehør godkendt af producenten fremmer sikkerheden. Anven-

delse af andre dele kan medføre, at ansvaret for eventuelle følger på den bag-

grund bortfalder.

2.7 Ikke tilladte driftsbetingelser

Driftssikkerheden for det leverede produkt er kun garanteret ved korrekt 

anvendelse iht. afsnittet 4 i driftsvejledningen. De grænseværdier, som fremgår 

af kataloget/databladet, må under ingen omstændigheder under- eller over-

skrides.
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3 Transport og midlertidig opbevaring
Kontrollér straks IF-modulet for transportskader ved modtagelsen. Hvis der 

konstateres transportskader, skal de nødvendige skridt tages i forhold til spedi-

tøren inden for de pågældende frister.

FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af IF-modulet!

Der er fare for beskadigelse som følge af ukorrekt håndtering under trans-

port og opbevaring.

Apparatet skal ved transport og midlertidig opbevaring beskyttes mod fugt, 

frost og mekanisk beskadigelse.
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4 Anvendelsesformål
IF-modulerne Stratos er egnede til ekstern styring og meddelelse af driftstil-

stande af pumper i Wilo-serien Stratos.

IF-modulerne er ikke egnede til sikkerhedsfrakobling af pumpen.

FARE! Fare for ting- og personskade! 

Anvendelse af styreindgangene til sikkerhedsfunktioner kan føre til alvor-

lige ting- og personskader.

5 Produktdata

5.1 Typekode

Eksempel IF-modul Stratos Modbus  

IF-modul Stratos

IF-modul = grænseflade-(interface)-modul

Stratos = egnet til disse serier

Modbus Version/funktionsbetegnelse:
Modbus = grænseflade RS485, protokol Modbus RTU
BACnet = grænseflade RS485, protokol BACnet MS/TP
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5.3 Leveringsomfang

• IF-modul

• Metallisk EMC-ledningsindføring Pg 9 og Pg 7

• Monterings- og driftsvejledning

5.2 Tekniske data

Generelle data

Klemmetværsnit 1,5 mm² med fine tråde 

Sikkerhed iht. EN 60950 Ved netspænding 230 V, nettype TN eller TT

Grænseflade iht. EIA/TIA 485-A

Strømkreds Sikkerhedslavspænding, galvanisk adskilt

Last 1/8 Unit Load

Indgangsspænding Maks. 12 V (differentiel A-B)

Tilslutningsmodstand 120  (integreret, kan kobles)

Dobbeltpumpeinterface (DP)

Grænseflade Wilo-specifik, permanent kortslutningssikker, 
kan ikke vrides

Spænding Maks. 10 Vss

Frekvens Ca. 150 kHz

Ledningslængde Maks. 3 m
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6 Beskrivelse og funktion

6.1 Beskrivelse af IF-modulerne

IF-modulerne Stratos udvider pumpen med kommunikationsinterffacer efter 

standarden RS485 protokolvarianterne iht. typekoden. Desuden giver modu-

lerne mulighed for tilslutninger til dobbeltpumpeinterfacer. 

6.2 Funktion

Den nøjagtige funktionsbeskrivelse er ikke beskrevet i denne driftsvejledning. 

På www.wilo.de/automation kan man finde en protokolbeskrivelse af den 

pågældende aktuelle udgave.

7 Installation og elektrisk tilslutning
Installation og elektrisk tilslutning skal udføres iht. de gældende lokale for-

skrifter og må kun udføres af autoristeret personale!

Advarsel! Fare for personskader!

De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes.

Advarsel! Livsfare på grund af elektrisk stød!

Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold til 

lokale eller generelle forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsynings-

selskaber skal overholdes.
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7.1 Installation

For at sikre fejlsikkerheden i industrielle omgivelser (EN 61000-6-2) skal der 

anvendes en afskærmet ledning til dataledningerne og en EMC-egnet lednings-

indføring (indeholdt i modulets leveringsomfang). For en optimal overførsel bør 

dataledningsparret være snoet og have en bølgemodstand på 120 .

ADVARSEL! Fare på grund af elektrisk stød!

Inden installation af IF-modulet skal spændingen slås fra pumpen, og der 

sikres mod uautoriseret genindkobling.

Installationstrin efter (fig. 1):

• Fjernelse af pumpens terminalboksdæksel

• Fjernelse af afdækning (1)

• Montering af modulet (2)

• Isætning af tilslutningsstikket indtil anslag (3)

• Fjernelse af de eksisterende gevindtilslutninger Pg 9 og Pg 7 (4a)

• Montering af de vedlagte metalliske EMC-ledningsindføringer (4b)

• Dobbeltpumpe: skal installeres i slave-pumpe modul DP, og den vedlagte 

ledning skal føres ind her

• Afisolering og forberedelse af afskærmningen og lederne (4c)

• Indføring af ledningen/-erne (4d)

• Forskruning af indføringen/-erne (4e)

Derefter følger den elektriske tilslutning (se afsnittet forneden).
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7.2 Elektrisk tilslutning

ADVARSEL! Fare på grund af elektrisk stød!

Den elektriske tilslutning må kun udføres af en el-installatør, der er god-

kendt af det lokale energiforsyningsselskab, og i overensstemmelse med de 

gældende lokale regler [f.eks. VDE-direktiver].

• Installationen skal udføres iht. det foregående afsnit 

• Elektrisk installation af pumpen iht. angivelser i den tilhørende driftsvejledning

• Kontrollér de tekniske data for de strømkredse, der skal tilsluttes, for kompati-

bilitet med de elektriske data for IF-modulet.

Klemmenumre iht. fig. 1, pos. (3) nedefra og op: 

Klemme nr. Terminal Leder*

1 A(-)

2 B(+)

3 A(-) Hvid (WH)

4 B(+) Blå (BU)

5 DP Rød (RD)

6 DP Sort (BK)
* Forbindelsesledning til modul DP (kun dobbeltpumpe)
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• Tilslutning af den indgående BUS-ledning A/B til klemmerne 1/2

• Tilslutning af de udgående BUS-ledning A/B til klemmerne 3/4 

(kun enkeltpumpe)

• Tilslutning af lederne DP til partnerpumpe 

(kun dobbeltpumpe, med den medleverede ledning til IF-modul Stratos DP) 

• Tilslutning af lederne A/B til klemme 3/4 

(kun dobbeltpumpe, med den medleverede ledning til IF-modul Stratos DP)

• Tilslutning af den udgående BUS-ledning A/B til klemmerne 1/2 i partner-

pumpen (kun dobbeltpumpe)

• Anbring BUS-tilslutningsmodstande, hvis der ikke er nogen udgående ledning

• Kontrollér terminalboksens pakning for synlige skader

• Luk terminalboksdækslet med de dertil beregnede skruer, så pakningen slutter 

tæt hele vejen

• Ibrugtagning/funktionskontrol iht. følgende hovedafsnit
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8 Ibrugtagning/funktionskontrol 
• De efterfølgende afsnit beskriver kontrollen af ind-/udgangenes funktion. De 

anbefales at foretage en kontrol med tilsluttet anlæg. Det er nødvendigt med 

pumpens driftsvejledning for at foretage bestemte indstillinger.

8.1 Generelle indstillinger

• Indstilling af busadresse i pumpemenuen

• Indstilling af baudrate med parameter A iht. følgende tabel:  

Ekstra baudrates kan være defineres i de pågældende protokolbeskrivelser.

Parameter A Baudrate

0 300

1 600

2 1200

3 2400

4 4800

5 9600

6 19200

7 38400

8 57600

9 115200
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8.2 IF-modul Modbus

Indstilling af dataformat med parameter C iht. følgende tabel: 

8.3 IF-modul BACnet

BACnet-instansnummeret indstilles med parametrene C, E og F.

I den forbindelse er det nødvendigt med en omregning til en hexadecimal-

værdi1) (efterfølgende vist med et efterstillet ‚h’).

I den forbindelse opdeles instansnummeret i tre parametre (eksempel 4660):

• Omregning af instansnummeret til en hexadecimalværdi (1234h)

• Indsæt nuller til venstre for resultatet, så det har 6 cifre (001234h)

• C indeholder de højre to cifre (34h)

• E indeholder de mellemste 2 cifre (12h)

• F indeholder de venstre to cefire (00h)

Parameter C Paritet* Databit Stopbit

3 N 8 2

6 E 8 1

10 O 8 1
* N – ingen (no) paritet, E- lige (even) paritet, O – ulige (odd) paritet

Alle andre indstillinger er forbeholdt for udvidelser (se også protokolbeskrivelsen).

1) F.eks. med programmet calc.exe i den videnskabelige visning
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• Omregning af de enkelte parametre til en decimalværdi

• C indeholder de højre cifre (52)

• E indeholder de mellemste 2 cifre (18)

• F indeholder de venstre to cifre (00)

Indtastning af de enkelte parametre via pumpens menu

8.4 Grænseflade DP

Indstilling af dobbeltpumpedrift iht. pumpens driftsvejledning: Funktionen er 

som beskrevet.

9 Vedligeholdelse
De beskrevne moduler i denne vejledning er grundlæggende vedligeholdelses-

frie.

10 Fejl, årsager og afhjælpning
Reparationer må kun udføres af kvalificeret fagpersonale!

ADVARSEL! Fare på grund af elektrisk stød!

Fare på grund af elektrisk energi skal forhindres!

• Inden reparation skal spændingen slås fra pumpen, og der sikres mod uauto-

riseret genindkobling.

• Skader på nettilslutningskabler må altid kun udbedres af en kvalificeret 

el-installatør.
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ADVARSEL! Skoldningsfare!

Ved høje medietemperaturer og systemstryk skal pumpen først køle af og 

systemet gøres trykløst. 

Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, bedes De kontakte en installatør eller 

nærmeste Wilo-kundeservicecenter eller -kontor.

11 Reservedele
Bestilling af reservedele skal foretages af den lokale VVS-installatør og/eller 

Wilo-kundeservice.

For at undgå spørgsmål og fejlbestillinger skal alle oplysninger på typeskiltet 

oplyses ved alle bestillinger.

Fejl Årsager Afhjælpning

Fejl i kommunikatio-
nen med ekstern 
styring

Forkerte kommuni-
kationsparametre
Fejl i ledningsføringen

Kontrollér og indstil evt.
(se Ibrugtagning)
Kontrollér, og yderligere bus-delta-
gerer er ramt for at indgrænse fejlen; 
kontrollér ledningsføringen

Dobbeltpumpefunk-
tion ikke til rådighed

Ledningsføring 
beskadigett
Fejlindstilling menu

Kontrollér ledningsføringen
Indstil pumpen iht. manualen
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WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
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Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com




