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Kuvien selitykset

Kuva 1

Kytkinlaitteen rakenne

1

Pääkytkin: Kytkinlaitteen kytkentä päälle ja
pois päältä
Valikkovalinta ja parametrien syöttö

2
3
4
5
6
7

Suojat/releet käynnistimen ja magneettikytkimen kytkemiseen
Varokkeet

8

Hätäkäynnistyspainike Akut A ja B

9

Avainvalintakytkin

**

Ohje pääkytkimessä:
Sprinkleripumpun moottorin virransyöttö.
ÄLÄ SAMMUTA PALOTAPAUKSESSA!

Kuva 2

Kytkinlaitteen näytön osat

1

LED (vihreä): Toimintavalmius

2

LED (vihreä): Pumpun toiminta

3

LED (keltainen): Automaattikäyttö

4
5

LED (keltainen): Moottorin ylikuumeneminen
(jäähdytysvesi)
LED (keltainen): Häiriö, öljynpaine

6

LED (keltainen): Vikakäynnistys

7

LED (valkoinen): Sprinklerivaatimus

8
9

LED (keltainen): Uimurikytkinvaatimus
(pumpun täyttösäiliö)
LED (keltainen): Häiriö, lämmitys

10

LED (keltainen): Hihnan repeämä

11

LED (keltainen): Liian vähän polttoainetta

12

LED (keltainen): Yleishäiriö

13

15

LED (vihreä) ja painike: Manuaalisen
käynnistystoiminnon testauslaite
LED (punainen) ja painike: Manuaalinen
pumpun pysäytys
Painike: Lampputesti

16

Painike: Manuaalinen käynnistys, akku A

17

Painike: Manuaalinen käynnistys, akku B

18

Painike: Kuittaus, virheilmoitukset

14

2

Laturit käynnistysakkujen automaattiseen
lataamiseen
Emolevy: mikroprosessorilla varustettu
piirilevy
Muunninlevy
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1 Yleistä
Asennusja käyttöohje
1.1 Tietoja tästä käyttöohjeesta
Alkuperäisen käyttöohjeen kieli on saksa. Kaikki
muunkieliset käyttöohjeet ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta.
Asennus- ja käyttöohje kuuluu laitteen toimitukseen. Ohjetta on aina säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä. Ohjeen huolellinen
noudattaminen on edellytys laitteen määräystenmukaiselle käytölle ja oikealle käyttötavalle.
Asennus- ja käyttöohje vastaa laitteen rakennetta
ja laitteen perustana olevia, painohetkellä voimassa olleita turvallisuusteknisiä määräyksiä ja
standardeja.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:
Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta kuuluu tähän käyttöohjeeseen.
Tämä vakuutus lakkaa olemasta voimassa, mikäli
siinä mainittuihin rakenteisiin tehdään teknisiä
muutoksia sopimatta asiasta valmistajan kanssa
tai mikäli käyttöohjeessa esitettyjä tuotteen/henkilöstön turvallisuutta koskevia tietoja ei noudateta.

2 Turvallisuus
Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, joita on
noudatettava asennuksessa, käytössä ja huollossa. Tämän takia asentajan sekä vastaavan
ammattihenkilökunnan/ylläpitäjän on ehdottomasti luettava tämä käyttöohje ennen asennusta
ja käyttöönottoa.
Tässä pääkohdassa esitettyjen yleisten turvallisuusohjeiden lisäksi on noudatettava myös seuraavissa pääkohdissa varoitussymboleilla
merkittyjä erityisiä turvallisuusohjeita.
2.1 Ohjeiden tunnusmerkintä käyttöohjeessa
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!
Vaarana on, että pumppu/järjestelmä vaurioituu.
Huomio-sana viittaa laitteen mahdollisiin vaurioihin, jotka aiheutuvat ohjeen huomiotta jättämisestä.
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HUOMAUTUS:
Laitteen käsittelyyn liittyvä hyödyllinen ohje.
Myös mahdollisesti esiintyvistä ongelmista mainitaan.

•
•
•
•

Suoraan tuotteeseen kiinnitettyjä ohjeita, kuten
pyörimissuunnan nuoli,
liitäntöjen merkinnät,
tyyppikilpi,
varoitustarrat,
täytyy ehdottomasti noudattaa, ja ne on pidettävä
täysin luettavassa kunnossa.

2.2 Henkilöstön pätevyys
Asennus-, käyttö- ja huoltohenkilöstöllä täytyy
olla näiden töiden edellyttämä pätevyys. Ylläpitäjän täytyy varmistaa henkilöstön vastuualue, työtehtävät ja valvontakysymykset. Jos henkilöstöllä
ei ole tarvittavia tietoja, heille on annettava koulutus ja opastus. Tarpeen vaatiessa tuotteen valmistaja voi antaa ne ylläpitäjän toimeksiannosta.
2.3 Turvallisuusohjeiden noudattamatta
jättämisestä aiheutuvat vaarat
Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ihmisille, ympäristölle ja tuotteelle/järjestelmälle. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa
kaikkien vahingonkorvausvaateiden raukeamiseen.
Ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa
esimerkiksi seuraavia vaaratilanteita:
• henkilöiden joutuminen vaaraan sähkön, mekaanisten toimintojen tai bakteerien vaikutuksen
vuoksi
• ympäristön vaarantuminen vaarallisten aineiden
vuotojen johdosta
• omaisuusvahingot
• tuotteen tai järjestelmän tärkeiden toimintojen
vioittuminen
• ohjeenmukaisten huolto- ja korjausmenetelmien
epäonnistuminen.
2.4 Työskentely turvallisuustekijöistä tietoisena
Tässä käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita, voimassaolevia maakohtaisia tapaturmantorjumismääräyksiä sekä mahdollisia ylläpitäjän
yrityksen sisäisiä työ-, käyttö- ja turvallisuusohjeita on noudatettava.
2.5 Turvallisuusohjeet laitteiston ylläpitäjälle
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden
fyysisissä, aistihavaintoja koskevissa tai henkisissä kyvyissä on rajoitteita tai joilta puuttuu
kokemusta 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.
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3 Kuljetus ja välivarastointi

• Jos kuumat tai kylmät tuotteen/järjestelmän osat
aiheuttavat vaaratilanteita, asiakkaan on huolehdittava näiden osien kosketussuojauksesta.
• Liikkuvien osien (esim. kytkin) kosketussuojaa ei
saa poistaa käytössä olevasta tuotteesta.
• Vaarallisten (esim. räjähtävien, myrkyllisten, kuumien) pumpattavien aineiden vuodot (esim. akselitiivisteen kohdalla) täytyy johtaa pois siten, että
ihmisille tai ympäristölle ei aiheudu vaaraa. Maakohtaista lainsäädäntöä on noudatettava.
• Herkästi syttyvät materiaalit on aina pidettävä
kaukana laitteesta.
• Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on
estettävä. Paikallisia tai yleisiä määräyksiä (esim.
Saksassa IEC, VDE jne.) sekä paikallisten energianhuoltoyhtiöiden määräyksiä on noudatettava.

Heti tuotteen vastaanottamisen jälkeen:
• Tarkasta, onko tuotteessa kuljetusvaurioita.
• Jos kuljetusvaurioita todetaan, on vastaavien
määräaikojen puitteissa ryhdyttävä toimenpiteisiin kuljetusliikkeen suhteen.
HUOMIO! Esinevahinkojen vaara!
Epäasianmukainen kuljetus tai välivarastointi
voi johtaa esinevahinkoihin tuotteessa.
• Kytkinlaite on suojattava kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta.
• Laitetta ei saa asettaa alttiiksi lämpötiloille,
jotka ovat alueen -10°C ... +50°C ulkopuolella.

4 Käyttötarkoitus
(määräystenmukainen käyttö)

2.6 Asennus- ja huoltotöitä koskevat
turvallisuusohjeet
Ylläpitäjän on huolehdittava siitä, että kaikki
asennus- ja huoltotyöt suorittaa valtuutettu ja
pätevä ammattihenkilökunta, joka on etukäteen
hankkinut tarvittavat tiedot perehtymällä käyttöohjeeseen.
Tuotetta/järjestelmää koskevat työt saa suorittaa
vain niiden ollessa pysäytettynä. Tuote/järjestelmä on ehdottomasti pysäytettävä sillä tavalla,
kuin asennus- ja käyttöohjeessa on kerrottu.
Välittömästi töiden lopettamisen jälkeen kaikki
turvallisuus- ja suojalaitteet on kiinnitettävä
takaisin paikoilleen ja kytkettävä toimintaan.
2.7 Omavaltaiset muutokset ja varaosien
valmistaminen
Omavaltaiset muutokset ja varaosien valmistaminen vaarantavat tuotteen/henkilöstön turvallisuuden ja mitätöivät valmistajan turvallisuudesta
antamat vakuutukset.
Muutoksia tuotteeseen saa tehdä ainoastaan valmistajan erityisellä luvalla. Alkuperäiset varaosat
ja valmistajan hyväksymät tarvikkeet edistävät
turvallisuutta. Muiden osien käyttö mitätöi vastuun tällaisten osien käytöstä aiheutuvista seurauksista.
2.8 Luvattomat käyttötavat
Toimitetun tuotteen käyttövarmuus on taattu
vain määräystenmukaisessa käytössä käyttöohjeen luvun 4 mukaisesti. Luettelossa tai tietolomakkeella ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missään
tapauksessa ylittää tai alittaa.
5.2

5 Tuotetiedot
5.1 Tyyppiavain
Esimerkki: W-CTRL-SC-F-1x4,25-47,7KW-M-FMND4-D
W
CTRL
SC
F
1x
47,7 kW
M
FM
ND4
D

W = WILO
Ohjaus
Smart Control = ohjausyksikkö
F = palonsammutustarkoitukset
Pumppujen määrä
Dieselmoottorin nimellisteho [kW]
1~230 V, 50 Hz
Frame mounted (asennettu perusrunkoon)
New Design -ohjauslaatikko,
400x950x250 mm
Dieselpumpun kytkinlaite

Tekniset tiedot (vakiorakenne)

Verkkojännite [V]:
Taajuus [Hz]:
Ohjausjännite [V]:
Maks. virranotto [A]:
Suojaluokka:
Maks. verkon puolella oleva sulake [A]:
Ympäristölämpötila [°C]:
Sähköturvallisuus:
Hälytys-/ilmoituskosketin
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SC Fire -kytkinlaite on tarkoitettu yksittäisen dieselpumpun ohjaukseen automaattisissa sprinklerilaitteistoissa standardin EN 12845 mukaisesti.
Käyttökohteita ovat asuin- ja toimistorakennukset, sairaalat, hotellit, hallinto- ja teollisuusrakennukset.
Pumppu kytketään sopivien signaalinantolaitteiden yhteydessä paineesta tai tasosta riippuen.
Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös
tämän käyttöohjeen noudattaminen.
Kaikki muu käyttö on määräystenvastaista
käyttöä.

1~230 V (L, N, PE)
50/60 Hz
12 / 24 VDC
Ks. tyyppikilpi
IP 54
Katso kytkentäkaavio
0 – +40°C
Likaantumisaste II
250 VAC, 1 A
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5.3 Toimituksen sisältö
• Kytkinlaite
• Kytkentäkaavio
• Asennus- ja käyttöohje
• Testausseloste standardin EN 60204-1 mukaan

6 Kuvaus ja käyttö
6.1 Tuotteen kuvaus (kuva 1)
6.1.1 Toimintakuvaus
Kytkinlaitetta käytetään dieselpumpun ohjaukseen sprinklerilaitteistoissa standardin EN 12845
mukaisesti. Dieselmoottori käynnistyy automaattisesti painekytkimen aktivoitumisen jälkeen
ohjauksen ja käynnistimen avulla. Käynnistystä
yritetään enintään 6 kertaa. Kun moottori on
käynnistynyt, sen voi pysäyttää vain manuaalisesti, kun järjestelmässä on saavutettu paine.
Dieselmoottoria voidaan ohjata pumpun täyttösäiliön automaattista lisätäyttöä varten siihen liitetyn uimurikytkimen avulla. Järjestelmän
käyttötilat esitetään optisesti LED-valoilla sekä
ovessa olevassa LC-näytössä. Käyttö tapahtuu
kiertokytkimellä ja ovessa olevilla painikkeilla.
Käyttö- ja häiriöilmoitukset ohjataan eteenpäin
rakennuksen hallintajärjestelmään potentiaalivapailla koskettimilla.
6.1.2 Kytkinlaitteen rakenne (kuva 1)
Kytkinlaitteen rakenne riippuu siihen liitettävän
pumpun tehosta. Laite koostuu seuraavista pääosista:
• Pääkytkin: Kytkinlaitteen kytkentä päälle / pois
päältä (kuva 1, kohta 1)
• Human-Machine-käyttöliittymä (HMI): LC-näyttö
toimintatietojen esittämiseen (katso valikot),
LEDit toimintatilan esittämiseen (toiminta/häiriö),
ohjauspainike valikkojen valitsemiseen ja parametrien syöttämiseen (kuva 1, kohta 2)
• Emolevy: mikroprosessorilla varustettu piirilevy
(kuva 1, kohta 4)
• Muunninlevy: Jännitteen muuttaminen
12 VDC -> 24 VDC, kierroslukusignaalin muuttaminen (kuva 1, kohta 5)
• Rakenneosien suojaus: Ohjauksen ja liitettyjen
rakenneosien suojaukset varokkeilla (kuva 1,
kohta 7)
• Suojat/releet: Suojat/releet käynnistimen ja magneettikytkimen kytkemiseen (kuva 1, kohta 6)
• Laturit: Laturit käynnistysakkujen automaattiseen
lataamiseen (kuva 1, kohta 3)
• Hätäkäynnistyspainike: dieselmoottorin ohjauksesta riippumaton käynnistys akulla A tai akulla B
(kuva 1, kohta 8)
• Avainvalintakytkin: Automatiikka päälle/pois kytketty (Auto on/off) (Kuva 1, kohta 9)
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6.2 Toiminta ja käyttö
VAARA! Hengenvaara!
Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa
sähköiskujen vaaran avatun ohjauslaatikon
parissa suoritettavien työtehtävien yhteydessä.
Töitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilökunta!
HUOMAUTUS:
Kytkinlaitteen syöttöjännitteeseen liitännän jälkeen sekä jokaisen jännitekatkoksen jälkeen kytkinlaite palaa takaisin siihen toimintatapaan, joka
oli säädettynä ennen jännitekatkosta.
6.2.1 Kytkinlaitteen toimintatavat (kuva 2)
Kytkinlaitteen kytkentä päälle ja pois päältä
Kun akut on liitetty kytkinlaitteeseen ja verkkovirran syöttö on varmistettu, ohjaus on käyttövalmis
käynnistysvaiheeseen kuluvien muutaman sekunnin jälkeen. Valmiustilan osoittava vihreä LED
(kuva 2, kohta 1) palaa. LC-näytössä näkyy vaihdellen liitettyjen akkujen jännite ja latausvirta.
Laturit ja moottorin tasaisen öljylämpötilan lämmitys voidaan käynnistää ja sammuttaa pääkytkimellä. Ohjauksen sammuttamiseksi on liitetyt
akut irrotettava.
Pumppua koskevat vaatimukset
Jos asetettu ohjepaine alittuu vähintään jommassakummassa painekytkimessä, asiasta ilmoitetaan
valkoisella LEDillä (kuva 2, kohta 7). LEDin vilkkuminen tarkoittaa asetetun viiveajan loppumista
(katso valikko 1.2.5.1). Asetetun viiveajan loputtua LED palaa pysyvästi, kunnes painekytkin on
aktivoitunut. Dieselmoottorin automaattinen
käynnistyssykli alkaa, ja käynnistystä yritetään
maks. 6 kertaa. Käynnistysaika (valikko 1.2.2.1) ja
taukoaika (valikko 1.2.2.2) voidaan asettaa ohjelmistossa. Jokaisen käynnistysyrityksen jälkeen
vaihdetaan toiseen akkuun. Moottorin hammaskehään kytkeytymätön hammaspyörä tunnistetaan. Kytkeytymisen pitäisi onnistua lisäyrityksien
avulla.
Dieselmoottorin onnistuneesta käynnistymisestä
ilmoitetaan vihreällä LEDillä (kuva 2, kohta 2). LED
palaa, kun mitattu kierrosluku ylittää ”moottori
toiminnassa” -tilalle asetetun käynnistyskynnyksen (valikko 1.2.1.3). LC-näytössä näytetään
ajantasainen kierrosluku moottorin käydessä.
Kytketty käynnistyshammaspyörä kytketään
automaattisesti irti. Dieselmoottorin voi pysäyttää nyt vain manuaalisesti ”stop”-painiketta painamalla (kuva 2, kohta 14). Vihreä LED (kuva 2,
kohta 2) sammuu, kun ”moottori toiminnassa”
-tilalle asetettu käynnistyskynnys alittuu, ja LCnäytössä näytetään taas akun jännite ja latausvirta.
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Täyttötoiminto
Jos pumpun täyttösäiliön taso laskee kahteen
kolmasosaan, uimurikytkin sulkeutuu ja signaali
esitetään keltaisella LEDillä (kuva 2, kohta 8).
LEDin vilkkuminen tarkoittaa asetetun viiveajan
loppumista (katso valikko 1.2.5.2). Asetetun viiveajan loputtua LED palaa pysyvästi niin kauan
kuin uimurikytkin on aktivoitunut. Dieselmoottorin automaattinen käynnistyssykli alkaa, ja käynnistystä yritetään maks. 6 kertaa. Käynnistysaika
(valikko 1.2.2.1) ja taukoaika (valikko 1.2.2.2) voidaan asettaa ohjelmistossa. Jokaisen käynnistysyrityksen jälkeen vaihdetaan toiseen akkuun.
Moottorin hammaskehään kytkeytymätön hammaspyörä tunnistetaan. Kytkeytymisen pitäisi
onnistua lisäyrityksien avulla.
Dieselmoottorin onnistuneesta käynnistymisestä
ilmoitetaan vihreällä LEDillä (kuva 2, kohta 2). LED
palaa, kun mitattu kierrosluku ylittää ”moottori
toiminnassa” -tilalle asetetun käynnistyskynnyksen (valikko 1.2.1.3). LC-näytössä näytetään
ajantasainen kierrosluku moottorin käydessä.
Kytketty käynnistyshammaspyörä kytketään
automaattisesti irti. Dieselmoottorin voi pysäyttää manuaalisesti ”stop”-painiketta painamalla
(kuva 2, kohta 14). Vihreä LED (kuva 2, kohta 2)
sammuu, kun ”moottori toiminnassa” -tilalle asetettu käynnistyskynnys alittuu, ja LC-näytössä
näytetään taas akun jännite ja latausvirta.
Akkujen jännitteen valvonta
Käyttövarmuuden parantamiseksi akkuja ja laturien verkkojännitteen syöttöä valvotaan jatkuvasti. Laturit ilmoittavat ohjaukseen vioista, esim.
johdinkatkoksesta, oikosulusta, akkuviasta ja
verkkojänniteviasta. Ohjaus analysoi viat, ja ne
näytetään vikavalikossa.
Lisäksi valikossa 5.4.1.0 voidaan säätää akun
minimijännite. Jos tämä jännite alittuu jossakin liitetyistä akuista, näyttöön tulee virheilmoitus.
Moottorin käynnistymisen valvonta
Paine- tai uimurikytkimen aktivoitumisen jälkeen
moottorin käynnistyssykli alkaa automaattisesti.
Moottorin käynnistymistä valvotaan ohjauksella
vikatoimintojen varalta, esim. hammaspyörän
kytkeytyminen moottorin hammaskehään ja
moottorin vikakäynnistys. Jos käynnistimen aktivoinnin aikana ei tule palauteviestejä siitä, että
hammaspyörä on kytkeytynyt, yritetään liittyminen saada aikaan ylimääräisellä aktivoinnilla.
Näyttöön tulee virheilmoitus. Jokaisen käynnistysyrityksen jälkeen vaihdetaan toiseen akkuun.
Keskeytys tapahtuu 6 epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen, keltainen LED (kuva 2,
kohta 13) palaa, näytössä esitetään virheilmoitus,
ja vastaavat häiriöilmoituskoskettimet ovat aktiivisia.

6

Koontihäiriöilmoituksen (SSM) logiikan vaihto
SSM-ilmoituksen haluttu logiikka voidaan asettaa
valikossa 5.5.2.0. Tällöin voidaan valita joko negatiivinen logiikka (laskeva sivu virhetilanteessa
= ”fall”) tai positiivinen logiikka (nouseva sivu
virhetilanteessa = ”raise”).
6.2.2 Kytkinlaitteen käyttö
Käyttölaitteet
• Pääkytkin On/Off (lukittavissa asentoon ”Off”)
• LC-näyttö näyttää pumpun käyttötilat ja asetusvalikon. Ohjauspainikkeella tehdään valikkovalinnat ja syötetään parametrit. Arvojen
vaihtamiseksi tai valikkotason selaamiseksi painiketta on väännettävä; valinnan tekemiseksi ja
vahvistamiseksi sitä on painettava.

Tiedot näkyvät näytössä seuraavan mallin mukaisesti:

1
4

5

2

4

3

Kohta

Kuvaus
1
2
3
4
5

Valikkonumero
Arvonäyttö
Yksikkönäyttö
Vakiosymbolit
Graafiset symbolit
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Käytössä ovat seuraavat graafiset symbolit:
Symboli

Toiminto/kuvaus

Käytettävyys

Paluu (lyhyt painallus: yksi valikkotaso; pitkä painallus: päänäyttö)

Kaikki

EASY-valikko

Kaikki

EXPERT-valikko

Kaikki

1. merkitys: palveluun ei kirjauduttu
2. merkitys: näyttöarvo - syöttö ei mahdollinen

Kaikki

Huoltovalikko

Kaikki

Parametri

Kaikki

Tietoja

Kaikki

Virhe

Kaikki

Virheen nollaus

Kaikki

Hälytysasetukset

Kaikki

Pumppu

Kaikki

Asetusarvot

Kaikki

Todellinen arvo

Kaikki

Anturisignaali

Kaikki

Anturien mittausalue

Sähkö

Viiveaika

Kaikki

Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Diesel
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Symboli

8

Toiminto/kuvaus

Käytettävyys

Toimintatapa/käyttö

Kaikki

Valmiustila

Kaikki

Toimintatiedot

Kaikki

Kytkinlaitteen tiedot:
Controller-tyyppi; ID-numero; ohjelmisto/firmware

Kaikki

Käyttötunnit

Kaikki

Pumpun käyttötunnit

Kaikki

Kytkinlaitteen toimintajaksot

Kaikki

Pumpun toimintajaksot

Kaikki

Tiedonvaihto

Kaikki

Lähtöjen parametrit

Kaikki

SSM:n parametrit

Kaikki

Moottorin kierrosluvun asettaminen

Diesel

Käynnistysaika käynnistysyritystä kohden

Diesel

Tauko käynnistysyritysten välillä

Diesel

Polttoaine

Diesel

Akku A

Diesel

Akku B

Diesel
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Symboli

Toiminto/kuvaus

Käytettävyys

Sprinkleri (painekytkin)

Kaikki

Pumpun täyttösäiliö (uimurikytkin)

Kaikki

Lämmitys

Diesel

Moottoriöljy

Diesel

Moottorin lämpötilan termostaatti

Diesel

Jäähdytysvesi(-lämpötila)

Diesel

Hihnan repeämä

Diesel

Vikakäynnistys

Sähkö

Paine

Sähkö

Verkkojännitteen syöttö

Sähkö

Jännitemittari

Kaikki

Ampeerimittari

Kaikki

Tähti-kolmio-vaihtokytkentä

Sähkö

Vapaasti konfiguroitava häiriöilmoitus

Kaikki

Virheen tulo

Kaikki

Käynnistysyritysten laskuri

Diesel

Kesto

Kaikki

Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Diesel
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Symboli

10

Toiminto/kuvaus

Käytettävyys

Tehomittari

Sähkö

Tiedonvaihtoparametrit

Kaikki

Modbus

Kaikki

BACnet

Kaikki

Tehdasasetus

Kaikki

Tehdasasetuksen palauttaminen

Kaikki

Hälytyslaskuri

Kaikki

Huoltoväli

Kaikki

Palauta

Kaikki

Moottorin kierrosluku

Diesel

Moottorin kierrosluvun asettaminen

Diesel

”Moottori toiminnassa” -ilmoituksen vähimmäiskierrosluku

Diesel

Käynnistyslaskurin nollaus

Diesel

WILO SE 10/2015
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Valikkorakenne:
Säätöjärjestelmän valikkorakenne koostuu
neljästä tasosta.
Yksittäisissä valikoissa navigointi sekä parametrien asettaminen kuvataan seuraavassa
esimerkissä (akun minimijännitteen muuttaminen):

Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Diesel
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Yksittäiset valikkokohdat kuvataan seuraavassa
taulukossa:
Valikkonro /

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

Päänäytössä esitetään laitteen tila. Näytössä
vaihtelevat jatkuvasti jännite ja liitettyjen akkujen
latausvirta.

Moottorin ollessa käynnissä näytössä näytetään
ajantasainen kierrosluku.

EASY-valikossa voi tasata moottorin kierrosluvun ja
asettaa ”moottori toiminnassa” -tilan kierrosluvun.

EXPERT-valikossa tehdään muut asetukset, joita
voidaan käyttää säätölaitteen yksityiskohtaisten
asetusten antamiseen.

Parametrivalikko kaikille asetuksille, jotka vaikuttavat käyttöön.

Kierroslukuparametrien asetusvalikko

Kierroslukuvertailun kierroslukuasetus

12

100 ... 3000 ... 4000
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Valikkonro /

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

Käynnistää kierroslukuvertailun.

Finished
Start

”Moottori toiminnassa” -ilmoituksen kierrosluku

200 … 800 … 3000

Parametrivalikko kaikille asetuksille, jotka vaikuttavat käyttöön.

Käynnistysaika, käynnistysyritysten aika

5 … 10

Taukoaika, tauko käynnistysyritysten välillä

5 … 10

Viipeet

Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Diesel

Käynnistysviive painekytkimen aktivoituessa

1 … 10

Käynnistysviive uimurikytkimen aktivoituessa

1 … 10
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Valikkonro /

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

”Polttoaine loppunut” -ilmoituksen viive

0…3…5

Tiedonvaihto

Tällä hetkellä aktiivisen kenttäväylän näyttö

No bus
Modbus
BACnet

Pumppuvalikko

Näyttö Automatiikka päällä/pois päältä

Tietoja

Käyttöarvot

Tämänhetkiset akun jännitteet
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Valikkonro /

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

Jännite, akku A

Jännite, akku B

Tämänhetkiset latausvirrat

Latausvirta, akku A

Latausvirta, akku B

Käynnistysyritysten laskuri

Käynnistysyritykset, akku A

Käynnistysyritykset, akku B

Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Diesel
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Valikkonro /

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

Liitettyjen anturien tila (kytkentätila)

Painekytkimen tila

Uimurikytkimen tila

Polttoaineen tila, uimurikytkin

Lämpötilakytkimen tila, lämmitys

Lämpötilakytkimen tila, öljy

Lämpötilakytkimen tila, jäähdytysvesi

Anturiarvot
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Valikkonro /

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

Öljynpaine

Öljyn lämpötila

Jäähdytysveden lämpötila

Jäähdytysveden lämpötila (ulkopuolinen)

Kierrosluku

Moottorin kierrosluku

”Moottori toiminnassa” -ilmoituksen kierrosluku

Toimintatiedot

Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Diesel
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Valikkonro /

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

Laitteiston kokonaiskäyntiaika

Pumpun kokonaiskäyntiaika

Pumpun käyntiaika edellisessä käynnistyksessä

Laitteiston toimintajaksot

Pumpun toimintajaksot

Laitteistotiedot

Laitteiston tyyppi

SC Diesel

Sarjanumero vieritysnäyttönä
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Valikkonro /

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

Ohjelmistoversio

Firmware-versio

Asetukset

Tiedonvaihto

Modbus

Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Diesel

Baudiluku

9,6
19,2
38,4
76,8

Slave-osoite

1 … 4 … 247

Pariteetti

even
none
odd
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Valikkonro /

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

Pysäytysbitit

1
2

BACnet

Baudiluku

9,6
19,2
38,4
76,8

Slave-osoite

1 … 4 … 255

Pariteetti

even
none
odd

Pysäytysbitit

1
2

BACnet Device Instance ID

0 … 24 … 9999

Anturiasetukset
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Valikkonro /

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

Aktivointi, öljynpaine, anturi

OFF
ON

Öljynpaineen anturin vertailuarvot

5.2.4.1
...
5.2.4.9

Syöttö, vastusarvot

0 … 3000

Aktivointi, öljyn lämpötila, anturi

OFF
ON

Öljyn lämpötila-anturin vertailuarvot

5.2.6.1
...
5.2.6.9

Syöttö, vastusarvot

0 … 3000

Aktivointi, jäähdytysveden lämpötila, anturi

OFF
ON

Jäähdytysveden anturin vertailuarvot

Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Diesel
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Valikkonro /
5.2.8.1
...
5.2.8.9

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

Syöttö, vastusarvot

0 … 3000

Aktivointi, valvonta, hihnan repeämä

OFF
ON

Raja-arvot

Akun vähimmäisjännite

0 … 30

Ilmoituslähtöjen parametrit

SSM

Fall
Raise

Vapaasti konfiguroitava häiriöilmoitus

Häiriöilmoituksen kuittaustoiminta
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Not store
ON store
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Valikkonro /

Näyttö

Kuvaus

Parametrialue
Tehdasasetus

Logiikan kääntö, tulosignaali

Fall
Raise

Aktivointi, konfiguroitava häiriöilmoitus

OFF
ON

Aktiivinen:
Aina
Vain, kun pumppu käynnissä

Ever
Pumppu

Vasteviive

0 … 60

Käyttöönottotesti

Käyttöönottotestin aloitus

Finished, Start

Häiriöilmoitukset

Häiriöilmoitusten nollaus

Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Diesel
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Valikkonro /
6.1.0.1
...
6.1.1.6

Näyttö

Kuvaus
Häiriöilmoitus 1–16

Käyttötasot:
Säätölaitteen parametrien asetukset voidaan
antaa vain EASY- ja EXPERT-valikkotasoilla.
Jotta laite voidaan ottaa nopeasti käyttöön tehtaan asetuksilla, riittää, että kierroslukuarvot ja
kierrosluvun vertailu asetetaan EASY-tasolla.
Jos muita parametreja halutaan muuttaa tai laitteen tietoja eritellä, käytetään tähän tarkoitettua
EXPERT-tasoa.
Valikkotaso 7.0.0.0 on varattu Wilo-asiakaspalvelulle.
• Automatiikka päällä/pois päältä (kuva 1, kohta 9)
Avainvalintakytkin on lukittavissa asentoon ”On”.
Avain voidaan irrottaa vain asennossa "On". Kun
on valittu asento "Off", pumppua ei käynnistetä
enää automaattisesti painekytkimen tai uimurikytkimen avulla. Jos automaattinen toiminta deaktivoidaan, asiasta ilmoitetaan merkkivalolla (kuva
2, kohta 3) ja käynnistys on mahdollista vain
manuaalisesti.
• Manuaalinen käynnistys: akku A ja akku B
(kuva 2, kohdat 16 ja 17)
Dieselmoottori käynnistetään manuaalisesti painiketta painamalla akun A tai akun B kautta. Käynnistin on aktiivinen niin kauan kuin painiketta
painetaan. Kun moottori on käynnistynyt, sen voi
pysäyttää vain ”stop”-painikkeella.
• Manuaalinen pysäytys (kuva 2, kohta 14)
Painikkeella pysäytetään moottori. Kun moottorin
käydessä vastaava merkkivalo (kuva 2, kohta 14)
palaa punaisena, moottorin pysäyttäminen on
mahdollista. Moottori voidaan pysäyttää vain, kun
painekytkimestä ei aiheudu vaatimuksia
(sprinklerivaatimus). Moottorin pysähdyttyä sammuvat merkkivalot ”pumppu toiminnassa” ja
”stop” (kuva 2, kohdat 2 ja 14).
• Manuaalisen käynnistystoiminnon testilaite
(kuva 2, kohta 13)
Testipainike ja merkkivalot manuaalisen sähköisen käynnistystoiminnon säännölliseen tarkastamiseen. Painikkeen toiminta alkaa silloin, kun
moottori on käynnistetty automaattisesti ja sammutettu sitten manuaalisesti ja kun käynnistämistä on yritetty epäonnistuneesti 6 kertaa
peräkkäin. Molemmissa toimintatiloissa merkkivalo palaa ja painiketta on painettava.
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Parametrialue
Tehdasasetus

• Lampputesti (kuva 2, kohta 15)
Painiketta painamalla kaikki merkkivalot syttyvät
painamisen ajaksi, ja näin voidaan testata valojen
toimivuus. Kun painikkeesta päästetään irti,
merkkivalot sammuvat uudestaan tai palavat vain
toiminnasta riippuen.
• Kuittaus (kuva 2, kohta 18)
Painiketta painamalla kaikki virheilmoitukset ja
merkkivalot nollataan, jos virheiden syy ei ole enää
ajankohtainen.
6.2.3 Kytkinlaitteen näytön osat
Käyttövalmius (kuva 2, kohta 1)
Merkkivalo palaa vihreänä, kun jännitesyöttö on
valmiina.
Pumpun toiminta (kuva 2, kohta 2)
Merkkivalo palaa vihreänä, kun dieselmoottori on
käynnistynyt ja kierroslukulaitteella saavutettu
kierrosluku saavuttaa tai ylittää ”moottori toiminnassa” -tilalle asetetun arvon (valikko 1.2.1.3).
Automaattinen toiminta (kuva 2, kohta 3)
Merkkivalo vilkkuu keltaisena heti, kun automaattinen toiminta sammutetaan avainvalintakytkimellä.
Moottorin ylikuumeneminen (jäähdytysvesi)
(kuva 2, kohta 4)
Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun liitetty termostaatti on aktivoitunut.
Öljynpaineen häiriö (kuva 2, kohta 5)
Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun liitetty
öljynpaineen valvontalaite on aktivoitunut.
Vikakäynnistys (kuva 2, kohta 6)
Merkkivalo palaa keltaisena 6 peräkkäisen automaattisen epäonnistuneen käynnistysyrityksen
jälkeen.
Sprinklerivaatimus (kuva 2, kohta 7)
Merkkivalo palaa valkoisena heti, kun paine laskee
järjestelmässä säädetyn/vaaditun paineen alle ja
kun vähintään jompikumpi painekytkin on aktivoitunut. Käynnistysviipeen (valikko 1.2.5.1) jälkeen merkkivalo palaa pysyvästi. Jos paine nousee
vastaavasti, merkkivalo syttyy uudestaan.
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Lämmityksen häiriö (kuva 2, kohta 9)
Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun liitetty termostaatti on aktivoitunut.

Sähköliitäntä
VAARA! Hengenvaara!
Jos sähköasennus suoritetaan ammattitaidottomasti, uhkaa hengenvaara sähköiskun takia.
• Sähköasennuksen saa suorittaa vain paikallisen
sähkönjakelijan hyväksymä sähköasentaja paikallisia määräyksiä noudattaen.
• Pumppujen ja lisävarusteiden asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava!
• Ennen kaikkia töitä laite on irrotettava virtalähteestä.

Hihnan repeämä (kuva 2, kohta 10)
Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun hihnan repeämä on havaittu.

Varoitus! Sähköiskun vaara!
Vaikka pääkytkin olisi suljettu, virran syöttöpuolella on hengenvaarallinen jännite.

Polttoaineen puuttuminen (kuva 2, kohta 11)
Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun polttoaineen
uimurikytkin on aktivoitunut.

• Verkkoliitännän virtamuodon, virtalajin ja jännitteen on vastattava kytkinlaitteen tyyppikilven
tietoja.

Yleishäiriö (kuva 2, kohta 12)
Merkkivalo palaa keltaisena heti, kun häiriö ilmenee. Kun häiriön syy on korjattu, virhe on kuitattava.

HUOMAUTUS:
• Verkonpuoleinen suojaus kytkentäkaavion tietojen mukaan.
• Verkkokaapelin kaapelinpäät on vietävä kaapeliläpivientien ja kaapelitulojen läpi ja johdotettava
riviliittimissä olevien merkintöjen mukaisesti.
• Pumppu/järjestelmä on maadoitettava määräysten mukaan.

Uimurikytkinvaatimus (kuva 2, kohta 8)
Merkkivalo vilkkuu keltaisena heti, kun pumpun
täyttösäiliön taso laskee kahteen kolmasosaan ja
uimurikytkin aktivoituu. Käynnistysviipeen
(valikko 1.2.5.2) jälkeen merkkivalo palaa pysyvästi. Jos taso nousee vastaavasti, merkkivalo syttyy uudestaan.

Manuaalisen käynnistystoiminnon testilaite
(kuva 2, kohta 13)
Merkkivalo palaa, kun moottori on käynnistetty
automaattisesti ja sammutettu sitten manuaalisesti ja kun käynnistämistä on yritetty epäonnistuneesti 6 kertaa peräkkäin.
Manuaalinen pumpun pysäytys (kuva 2,
kohta 14)
Merkkivalo palaa punaisena heti, kun moottorin
käydessä pysäystoiminto on vapautettu stoppainikkeelle. Pysäytystoiminto ei ole mahdollinen,
jos painekytkin on aktiivinen (sprinklerivaatimus).

7 Asennus ja sähköliitäntä
Asennus ja sähköliitäntä pitää suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti ja ainoastaan alan
ammattilaiset saavat suorittaa työn!
VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara!
Tapaturmien ehkäisyä koskevia voimassa olevia
määräyksiä on noudatettava.
Varoitus! Sähköiskun vaara!
Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on
estettävä.
Paikallisia tai yleisiä määräyksiä (esim. Saksassa
IEC) sekä paikallisten energianhuoltoyhtiöiden
määräyksiä on noudatettava.
7.1 Asennus
Kytkinlaite/järjestelmä on asennettava kuivaan
paikkaan.
Asennuspaikka on suojattava suoralta auringonvalolta.

Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Diesel

7.2

7.2.1 Virtaliitäntä
Asiakkaan hankkima kolmijohtiminen syöttövirtakaapeli (L, N, PE) on liitettävä pääkytkimeen virtapiirikaavion mukaisesti.
7.2.2 Akkujen liitäntä
Akut on liitettävä tarkoitukseen varatuilla kaapeleilla. Pinneruuvit on kiristettävä hyvin.
7.2.3 Häiriöilmoituksen/toimintailmoitusten
liittäminen
Häiriöilmoituksen/toimintailmoituksen riviliittimeen voidaan ottaa vastaan signaali potentiaalivapaasta koskettimesta, joka ilmoittaa häiriöstä/
toiminnasta (katso virtapiirikaavio).
Potentiaalivapaat koskettimet, koskettimen
kuormitus maks. 250 V~ / 1 A
Varoitus! Sähköiskun vaara!
Vaikka pääkytkin olisi suljettu, näissä liittimissä
voi olla hengenvaarallinen jännite.

8 Käyttöönotto
VAROITUS! Hengenvaara!
Käyttöönoton saavat suorittaa vain pätevät alan
ammattilaiset!
Epäasianmukainen käyttöönotto aiheuttaa hengenvaaran. Käyttöönoton saa suorittaa vain
pätevä ammattihenkilökunta.
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VAARA! Hengenvaara!
Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa
sähköiskujen vaaran avatun kytkinlaitteen
parissa suoritettavien työtehtävien yhteydessä.
Töitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilökunta!
Suosittelemme, että Wilo-asiakaspalvelu suorittaa säätölaitteen käyttöönoton.
Ennen ensimmäistä käynnistystä on tarkastettava, että asiakkaan hankkima johdotus, erityisesti maadoitus, on suoritettu oikein.
Kaikkia liittimiä on kiristettävä ennen käyttöönottoa!
8.1 Tehdasasetus
Ohjaukselle on tehty esiasetukset tehtaalla.
Wilo-asiakaspalvelu voi palauttaa tehdasasetukset.
8.2 Kierroslukuvertailun tarkastaminen
Moottorin kierrosluku on tarkistettu tehtaalla.
Tarkastusta varten moottori on käynnistettävä
manuaalisesti. Moottorin käynnistyttyä kierrosluku määritetään kannettavalla kierroslukumittarilla, ja sitä verrataan näytöllä näkyvään
kierroslukuun. Jos luvut vastaavat toisiaan, korjausta ei tarvita.
Jos luvut eroavat toisistaan selvästi, vertailu tehdään uudestaan. Tällöin on toimittava seuraavalla
tavalla. Aseta moottori tasaiselle ja tunnetulle
kierrosluvulle. Syötä tämä arvo valikossa 1.2.1.1 ja
vahvista. Siirry seuraavaan valikkokohtaan. Muuta
valikossa 1.2.1.2 asetukseksi ”Start” ja vahvista.
Kun vertailu on valmis, näytössä näkyy ilmoitus
”Finished”. Kierrosluvun vertailu on suoritettu ja
tallennettu. Moottorin voi pysäyttää ”stop”-painikkeella (kuva 2, kohta 14).
8.3 Käyttöönottotesti asennuspaikalla
Dieselmoottorin automaattista käynnistyslaitetta
on testattava, kun se otetaan käyttöön asennuspaikalla. Polttoaineen syöttö on keskeytettävä
sitä varten. Aseta valikossa 5.9.1.0 "Start" ja vahvista. Paina sen jälkeen painiketta "Kuittaus"
(kuva 2, kohta 18) 10 sekunnin kuluessa. Käynnis-
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tystä yritetään automaattisesti 6 kertaa. Kun on
tehty 6 käynnistysyritystä, keltaisella LEDillä (kuva 2,
kohta 13) ilmoitetaan vikakäynnistyksestä. Polttoainesyöttö on tuotettava jälleen ja moottori
käynnistettävä painamalla manuaalisen käynnistyslaitteen painiketta.

9 Huolto
Huolto- ja korjaustöihin saa ryhtyä vain tehtävään pätevä ammattihenkilöstö!
VAARA! Hengenvaara!
Sähkölaitteiden parissa suoritettavissa töissä
uhkaa hengenvaara sähköiskun takia.
• Kaikkia huolto- ja korjaustöitä varten kytkinlaite on kytkettävä jännitteettömäksi, ja sen
asiaton käynnistyminen on estettävä.
• Vain pätevä sähköalan ammattilainen saa korjata liitäntäkaapelin vaurioita.
• Ohjauslaatikko on pidettävä puhtaana.
• Ohjauslaatikon sähköosien silmämääräinen tarkastus.

10 Häiriöt, niiden syyt ja tarvittavat
toimenpiteet
VAARA! Hengenvaara!
Sähkölaitteiden parissa suoritettavissa töissä
uhkaa hengenvaara sähköiskun takia.
Häiriönpoiston saa suorittaa vain pätevä
ammattihenkilökunta! Noudata luvussa
”2 Turvallisuus” esitettyjä turvallisuusohjeita.
Ennen häiriöiden korjaustoimia järjestelmä on
kytkettävä jännitteettömäksi ja sen luvaton
uudelleenkäynnistäminen on estettävä.
10.1 Häiriönäyttö
Häiriön ilmetessä vastaava häiriöilmoitus-LED
palaa, koontihäiriö ja siihen kuuluva yksittäishäiriön ilmoituskosketin aktivoituvat, ja häiriö esitetään LC-näytöllä (virhekoodinumero).
Häiriön voi kuitata painamalla kuittauspainiketta
(kuva 2, kohta 18) tai painamalla valikossa 6.1.0.0
seuraavaa:
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10.2 Häiriöiden historiamuisti
Kytkinlaitteelle on olemassa historiamuisti, joka
toimii FIFO-periaatteen (First IN First OUT)
mukaan.
Muistissa esitetään 16 häiriötä. Virhemuistin voi
hakea valikoista 6.1.0.1–6.1.1.6.
Koodi

Virhekuvaus

Syyt

Korjaus

E04.1

Ei syöttöjännitettä, laturi A

Pääkytkin pois päältä
Viallinen sulake

E04.2

Ei syöttöjännitettä, laturi B

Pääkytkin pois päältä
Viallinen sulake

E04.3

Ei syöttöjännitettä, akku A

Liitäntä akkuun A katkennut
Viallinen sulake

E04.4

Ei syöttöjännitettä, akku B

Liitäntä akkuun B katkennut
Viallinen sulake

E04.5

Alijännite, akku A

Jännite laskenut alle asetetun
arvon valikossa 5.4.1.0

E04.6

Alijännite, akku B

Jännite laskenut alle asetetun
arvon valikossa 5.4.1.0

E54.0

Yhteys HMI-levyyn katkennut

Häiriöitä tiedonsiirtoyhteydessä
Häiriöitä tiedonsiirtoyhteydessä

Ota yhteyttä asiakaspalveluun

E100.1

Ei väylätiedonvaihtoa HMIlevyyn
Ei väylätiedonvaihtoa akun A
laturiin
Ei väylätiedonvaihtoa akun B
laturiin
Viallinen tiedonsiirto akun A
laturista
Viallinen tiedonsiirto akun B
laturista
Akkuvika, akku A

Kytke pääkytkin päälle
Tarkasta sulake ja vaihda tarvittaessa
Kytke pääkytkin päälle
Tarkasta sulake ja vaihda tarvittaessa
Tarkasta liitäntä
Tarkasta sulake ja vaihda tarvittaessa
Tarkasta liitäntä
Tarkasta sulake ja vaihda tarvittaessa
Tarkasta akku A ja vaihda tarvittaessa
Tarkasta laturi
Tarkasta asetus valikossa
5.4.1.0 ja korjaa tarvittaessa
Tarkasta akku B ja vaihda tarvittaessa
Tarkasta laturi
Tarkasta asetus valikossa
5.4.1.0 ja korjaa tarvittaessa
Tarkasta yhteys
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Tarkasta liitäntä
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Tarkasta liitäntä
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Akku A viallinen

E100.2

Akkuvika, akku B

Akku B viallinen

E105.1

Oikosulku, akku A

Akku A viallinen

E105.2

Oikosulku, akku B

Akku B viallinen

E106.1

Kaapelikatkos, akku A

Liitäntä akkuun A katkennut

E106.2

Kaapelikatkos, akku B

Liitäntä akkuun B katkennut

E109.0

Riippuu virhekonfiguroinnista

E130.0

Vapaasti konfiguroitava
virhe
Liian vähän polttoainetta

Tarkasta akku A ja vaihda tarvittaessa
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Tarkasta akku B ja vaihda tarvittaessa
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Tarkasta akku A ja vaihda tarvittaessa
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Tarkasta akku B ja vaihda tarvittaessa
Tarkasta akun A liitäntä
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Tarkasta akun B liitäntä
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Riippuu virhekonfiguroinnista

E131.0

Häiriö, lämmitys

E54.1
E54.2
E54.3
E54.4

Asennus- ja käyttöohje Wilo SC-Fire Diesel

Liitäntä laturiin A katkennut
Liitäntä laturiin B katkennut

Polttoaineen vähimmäismäärä
alittunut
Lämmityksen termostaatti on
aktivoitunut

Lisää polttoainetta
Tarkasta lämmitys
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Suomi

Koodi

Virhekuvaus

Syyt

Korjaus

E132.0

Alhainen öljynpaine

Öljynpainekytkin on aktivoitunut

E133.0

Moottorin ylikuumeneminen Moottorin termostaatti on aktivoitunut
Käynnistyshammaspyörä
Käynnistyshammaspyörän palauteviesti puuttuu
kytkeytymätön

Tarkasta öljyn määrä ja lisää
tarvittaessa
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Tarkasta jäähdytysveden tila
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Tarkasta käynnistin
Tarkasta sulake
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Tarkasta sulake
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Ota yhteyttä asiakaspalveluun

E134.0

E135.0
E136.0

Hammaspyöräkehä katkennut
Käynnistys epäonnistunut

E137.0

Hihnan repeämä

Käynnistyshammaspyörän palauteviesti puuttuu
6 epäonnistunutta käynnistysyritystä suoritettu
Ei generaattorin jännitettä

Tarkasta kiilahihna ja vaihda
tarvittaessa
Ota yhteyttä asiakaspalveluun

Jos käyttöhäiriötä ei voi poistaa, käänny
lähimmän Wilo-asiakaspalvelupisteen
tai -edustuksen puoleen.
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