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1 Allmän information
Om anvisningen
Språket i originalskötselanvisningen är engelska.
Alla andra språk i denna anvisning är översättningar av originalet.
Monterings- och skötselanvisningen är en del av
produkten. Den ska alltid finnas tillgänglig i närheten av produkten. Att dessa anvisningar följs noggrant är en förutsättning för riktig användning och
drift av produkten.
Monterings- och skötselanvisningen motsvarar
produktens utförande och de säkerhetsstandarder
som gäller vid tidpunkten för tryckning.
EG-försäkran om överensstämmelse:
En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse
medföljer 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 installation, drift och underhåll av produkten. Installatören och ansvarig fackpersonal/driftansvarig
person måste därför läsa igenom anvisningarna
före installation och idrifttagning.
Förutom de allmänna säkerhetsföreskrifterna
i säkerhetsavsnittet måste de särskilda säkerhetsinstruktionerna i de följande avsnitten märkta
med varningssymboler följas.

2.1 Farosymboler som används i denna
skötselanvisning
Symboler:
Allmän varningssymbol
Fara på grund av elektrisk spänning

Föroreningsrisk
Explosionsrisk
Symbol för generellt förbud
Tillträde förbjudet för obehöriga
Rör inte vid spänningsförande delar!
Rökning och
öppen eld förbjuden!
OBS: ...

Signaler:
FARA!
Situation med överhängande fara.
Kan leda till svåra skador eller livsfara om situationen inte undviks.
VARNING!
Risk för (svåra) skador. ”VARNING” innebär att
(svåra) personskador kan inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs.
OBSERVERA!
Risk för skador på produkten/installationen.
”OBSERVERA” innebär att produktskador kan
inträffa om säkerhetsanvisningarna inte följs.
OBS:
Praktiska anvisningar om hantering av produkten.
Gör användaren uppmärksam på eventuella
svårigheter.
Information som visas direkt på produkten, som
t.ex.
• rotationsriktningspil,
• identifieringar för anslutningar,
• namnskylt,
• varningsdekaler
måste följas och bevaras i läsbart skick.

Fara på grund av upphängd last
Fara på grund av brandfarliga material
Risk för elstötar
Risk för förgiftning
Fara på grund av heta ytor

2.2 Personalkompetens
Personal som sköter installation, manövrering och
underhåll ska vara kvalificerade att utföra detta
arbete. Personalens ansvarsområden, uppdragsbeskrivning och övervakning ska säkerställas av
driftansvarig. Personal som inte har de erforderliga
kunskaperna måste utbildas. Detta kan vid behov
göras genom produkttillverkaren på uppdrag av
driftansvarige.

Fara på grund av heta produkter
Risk för skärskador
Fallrisk
Irritationsrisk
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2.7 Egenmäktig förändring av produkt och
reservdelstillverkning
Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning leder till att produktens/personalens säkerhet utsätts för risk och tillverkarens
säkerhetsförsäkringar upphör att gälla.
Ändringar i produkten får endast utföras med tillverkarens medgivande. För säkerhetens skull ska
endast originaldelar som är godkända av tillverkaren användas. Användning av andra delar innebär
att vi fritas från allt ansvar för vad detta kan medföra.

2.4 Arbeta säkerhetsmedvetet
Säkerhetsanvisningarna i denna monterings- och
skötselanvisning, gällande nationella föreskrifter
om förebyggande av olyckor samt den driftansvariges eventuella interna arbets-, drifts- och säkerhetsanvisningar måste observeras.

2.8 Otillåtna driftsätt/användningssätt
Produktens driftsäkerhet kan endast garanteras
om den används enligt avsnitt 4 i monterings- och
skötselanvisningen. De gränsvärden som anges
i katalogen eller databladet får aldrig varken övereller underskridas.

2.5 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig
Utrustningen får inte användas av personer
(inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga. Detta gäller även personer
som saknar erfarenhet av denna utrustning eller
inte vet hur den fungerar. I sådana fall ska handhavandet ske under överseende av en person som
ansvarar för säkerheten och som kan ge instruktioner om hur utrustningen fungerar. Se till att
inga barn leker med utrustningen.
• Om varma eller kalla komponenter på produkten/
anläggningen leder till risker måste dessa på plats
skyddas mot beröring.
• Beröringsskydd för rörliga komponenter (t.ex.
koppling) får inte tas bort medan produkten är i
drift.
• Läckage (t.ex. från axeltätning) av farliga medier
(t.ex. explosiva, giftiga, varma) måste avledas så
att inga faror uppstår för personer eller miljön.
Nationella lagar måste följas.
• Mycket brandfarliga material ska alltid hållas på
säkert avstånd från produkten.
• Risker till följd av elektricitet måste uteslutas.
Elektriska anslutningar måste utföras av behörig
elektriker med iakttagande av gällande lokala och
nationella bestämmelser.
2.6 Säkerhetsinformation för installations- och
underhållsarbeten
Den driftansvarige ska se till att montering och
underhåll utförs av auktoriserad och kvalificerad
personal som noggrant studerat skötselanvisningen.
Arbeten på produkten/anläggningen får endast
utföras under driftstopp. De tillvägagångssätt för
urdrifttagning av produkten/anläggningen som
beskrivs i monterings- och skötselanvisning
måste följas.
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Omedelbart när arbetena har avslutats måste alla
säkerhets- och skyddsanordningar monteras eller
tas i funktion igen.

2.3 Risker med att inte följa
säkerhetsföreskrifterna
Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan det leda
till skador på personer, miljön eller produkten/
anläggningen. Vid försummelse av säkerhetsanvisningarna ogiltigförklaras alla skadeståndsanspråk.
I detalj kan försummelse av säkerhetsanvisningarna innebära följande risker:
• personskador på grund av elektriska, mekaniska
eller bakteriologiska orsaker,
• miljöskador på grund av läckage av farliga ämnen,
• materiella skador,
• fel i viktiga produkt- eller installationsfunktioner,
• fel i föreskrivna underhålls- och reparationsmetoder

3 Transport och förvaring före användning

Systemets boosteranläggning för brandsläckning
medföljer på en pall En plastpåse skyddar det från
fukt och damm.
Utrustningen måste transporteras med auktoriserad belastningsutrustning.
(Se exempel i bild 1)
VARNING! Risk för personskador!
Anläggningens statiska stabilitet måste iakttas.
Hantering av materialet ska skötas av behörig
personal, som använder uteslutande lämplig och
godkänd utrustning.
Lyftremmar ska sättas fast i ringskruvarna som
sitter på grundstativet.
Fördelarna passar inte med anläggningens hantering och ska inte användas för att sätta fast
last inför transport.
OBSERVERA! Risk för produktskador!
Användning av sluttrycksfördelare kan orsaka
läckage!
Vid leverans ska produkten kontrolleras med
avseende på skador. Eventuella skador ska rapporteras på lämpligt sätt till fraktfirman (speditören).
OBSERVERA! Risk för produktskador!
Om produkten ska installeras vid ett senare tillfälle ska den förvaras torrt. Skydda den från stötar och från vädret (fukt, frost etc.). Hantera
produkten varsamt.
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4 Avsedd användning

3.1 Övriga risker vid transport och förvaring

Boosteranläggningarna för brandsläckning är
utformade för professionellt bruk. De ska användas när en ökning eller ett underhåll krävs vid tryck
i brandnätet.

VARNING! Risk för skärskador!
Vassa kanter eller oskyddade gängade komponenter ökar risken för skärskador.
Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika
skador och använd skyddsutrustning (använd
särskilda handskar).

Anläggningen måste installeras i ett särskild rum
som är skyddat från frost och regn, är brandsäkert
och tillräckligt ventilerat, med utrymme runt
pumpar för tillgänglighet och underhåll. Rummet
ska uppfylla kraven i EN 12845. Det är viktigt att
det finns tillräckligt med luftflöde för ventilation
och kylning av motorer, framför allt dieselmotorer
(om sådana finns).

VARNING! Risk för personskador!
Se till att ingen står under de upphängda delarna
under användning och installation. Använd
skyddsklädsel för att undvika olycksfall (bär
hjälm och säkerhetsskor).
VARNING! Risk för slag!
Var försiktig vid utstickande delar och delar
i huvudnivå. Använd skyddsklädsel för att undvika olycksfall.
FARA! Fallrisk!
Förbjud tillträde till brunnar eller behållare med
installerade pumpar. Brunnar måste ha lock.
VARNING! Irritationsrisk!
Undvik att spilla batterisyra vid användning, då
detta kan orsaka irritation eller produktskador.
Använd skydd för att undvika kontakt.
OBSERVERA! Risk för miljöförorening!
Undvik att tappa olja från motoron eller dieselbränsle från behållaren. Håll dem jämna under
användning. Använd lämpligt skydd och vidta
nödvändiga åtgärder för att förebygga förorening av jord, vatten etc.

5.2

5 Produktdata
5.1 Typnyckel
Exempel

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

SiFire
EN
40/200
180
7,5/10,5/
0,55

Brandsläckningsanläggningens namn
I enlighet med kraven i EN 12845
Typ av huvudpump
Diameter på huvudpumpens pumphjul
Pumpmotorernas nominella kapacitet [kW]
(elektrisk motor/dieselmotor/tryckhållningsmotor)
Konfiguration:
E : 1 elektrisk pump
D : 1 dieselpump
ET : 1 elektrisk pump + 1 tryckhållningspump
EET : 2 elektriska pumpar + 1 tryckhållningspump
EDT: 1 elektrisk pump + 1 dieselpump + 1
tryckhållningspump
DT : 1 dieselpump + 1 tryckhållningspump

EDT

Tekniska data

Max. driftstryck:
Max. omgivningstemperatur:
Max. vattentemperatur:
Försörjningsspänning:
Frekvens:
Max. relativ luftfuktighet:
Styrningsboxens skyddsklass:
Pumpens skyddsklass:
IE2-motorns isolationsklass:
Max. altitud för installation:
Min. atmosfäriskt tryck:
Nominell ström:

10 bar/16 bar enligt pumpen
+4 till +40 °C (10–40 °C om en dieselpump är installerad)
+4 till +40 °C
3~400 V ± 10 %
(1~230 V ± 10 %, för dieselpumpens kontrollpanel)
50 Hz
50 % med Tmax.: 40 °C (*)
IP54
IP54
F
1 000 m över vattenytan (*)
760 mm Hg (*)
Se typskylten

(*) Se särskilda grafer och tabeller i katalogerna och underhållsmanualerna för detaljer kring klassvariationer för elektriska maskiner och dieselmotorer med avseende
på skillnader i temperatur, altitud, atmosfäriskt tryck, bränsletemperatur och viskositet i jämförelse med standardförhållanden vid test.
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5.3 Leveransomfattning
• Boosteranläggning för brandsläckning
• Skötselanvisning för brandsläckningsanläggningen.
• Skötselanvisning för pumpar (1 manual per pumptyp)
• Skötselanvisning för paneler (1 manual för paneltyp)
• Skötselanvisning för och underhåll av dieselmotor,
om sådan finns.
5.4 Tillbehör
• Fyllningsbehållare komplett med eldriven flottör.
• Gräns för elkontakter för pumparnas spärrarmatur.
• Böjliga vibrationsdämpande hylsor.
• Byggsats med excentriskt sugelement med
vakuummeter för pumparnas sugsida.
• Spjällventiler
• Ljuddämpare för dieselmotor.
• Vatten/vatten-värmeväxlare för kylning av dieselmotor.
• Flödesmätare.
• Byggsats med reservdelar för dieselmotor.
• Panel för fjärrlarm.
Installatören är ansvarig för monteringen av
utrustningen som levererats och för färdigställandet av systemet i enlighet med kraven i EN 12845,
liksom för integrationen av vår försörjning med
alla andra nödvändiga komponenter (cirkulationsledningar, flödesmätningskretslopp, fyllningsbehållare etc).
Se de särskilda instruktionerna som ges i manualerna och/eller märkningarna som sitter på komponenterna för upplysning om hur montering,
inställning och balansering ska utföras på tillbehören som anges ovan eller på andra särskilda tillbehör som begärts vid beställning och levererats
med standardpumpsanläggningen.
Installatören är ansvarig för utfärdandet av den
slutgiltiga certifieringen ”installation utförd
i enlighet med EN 12845”, som krävs enligt relevanta standarder, och för att tillhandahålla slutanvändaren med den dokumentation som krävs av
aktuell standard.
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6 Beskrivning och funktion
6.1 Allmän beskrivning
Brandsläckningsanläggningarna i SiFire-serien
finns i flera utföranden och modeller (som anges
i våra kataloger) eller i anpassade utföranden för
att tillgodose särskilda önskemål från kund
(svårigheter kring transport/hantering, särskild
kapacitet etc). Följande huvudkomponenter
används:
• normaliserade utbyteskopplingspumpar, kopplade till en elektrisk motor eller dieselmotor med
en distansring som möjliggör demontering av
pumpen och/eller motorn utan arbete på den
andra av dem krävs. Det möjliggör också att den
roterande delen i pumpen tas ut för underhåll utan
att motorn och/eller pumphuset för uppsugning
behöver tas bort.
• vertikal flerstegs tryckhållningspump för att korrigera små förluster och att hålla anläggningens
tryck på en konstant nivå.
• elektriska kontrollpaneler för huvud- och tryckhållningspumparna (en per pump).
• rörledningar och sluttrycksfördelare av stål.
• ventiler på pumpens sluttryck som kan låsas i
öppet läge.
• backventiler på pumpens sluttryck.
• spjällventiler, manometrar, tryckvakter.
• koppling för flödesmätare för att styra pumparnas
kapacitet.
• dubbel tryckvaktskrets för start av huvudpumparna och styrning av arbetsordningen för varje
enskild tryckvakt.
• tryckvakt för automatisk start av tryckhållningspumpen.
• stödpanel(er) för kontrollpaneler och fördelare.
• oberoende bränslebehållare för dieselmotorn,
med två tillbehör.
• två batterier för start av dieselmotorn (om sådan
finns).
Anläggningen är monterad på ett grundstativ
enligt EN 12845, inom gränsen för leverans, som
indikeras i installationsdiagrammet på bild 2a-2b.
Varje pump installeras på ett grundstativ av stål.
Dieselpumpar ansluts till hydrauliska element med
mellanliggande vibrationsdämpande packningar
som förhindrar överföring av vibrationer från
dieselmotorer och avbrott i rörledningar eller den
mekaniska strukturen.
För anslutning till det allmänna vattennätet måste
relevanta regler och standarder iakttas, och eventuellt dessutom särskilda regler från vattendistributionsbolagen. Lokala förhållanden måste iakttas, exempelvis ett för högt eller för varierande
ingående tryck som kräver att en trycksänkande
ventil installeras.

WILO SE 12/2019

Svenska
6.2 Produktbeskrivning

14
15
16
17
18
19
20
21
22

6.2.1
1
2
3
4
5

Boosteranläggningen – se bild 3 – position:
Avstängningsspjäll
Koppling för lokal sprinkler
Dubbel tryckvaktskrets för huvudpump
Backventil
Flexibla vibrationsdämpande hylsor för dieselpump
6 Koppling för återcirkulationskrets med membran
7 Divergent kik på sluttrycksidan av huvudpumpen
8 Pump/motor-koppling med distansring
9 Huvudpumpens motor (elektrisk/diesel)
10 Kopplingsskydd
11 Kontrollpanel för huvudpump
12 Kontrollpanel för tryckhållningspump
13 Sluttrycksfördelare

23
24
25
26
27

Koppling för inställning av flödesmätaralternativ
Bränslebehållare (för dieselpump)
Koppling för huvudpumpens tändkrets
Huvudpump
Tryckhållningspump
Behållare för bränsleläckage
Bränslebehållarens ventil
Bränslenivåmätare
Avlopp för tömning av avlagring
i bränslebehållaren
Avlopp för tömning av avlagring i behållaren
för bränsleläckage
Fyllningskåpa för bränsle
Koppling för motorns returrör
Koppling för motorns bränsleförsörjning
Bränslenivåmätare

Æ Huvudpumpens sluttryck
DN32

Æ Tillbehör
DN50

Æ Fördelare
DN65

DN40

DN65

DN65

DN50

DN65

DN80

DN65

DN80

DN100

DN80

DN100

DN125

DN100

DN125

DN150

DN125

DN150

DN200

6.2.2 Styrningsbox
• Säkerställ att driften för varje pump och tillhörande funktioner är helt automatisk.
• Vattensäker, kapslingsklass IP 54.
6.3 Produktens funktion
Manövreringslogiken bakom brandsläckningsanläggningen baseras på kalibreringen av tryckvakterna för pumpstart. Tryckhållningspumpen för
tryckstegring startar först och ser till att anläggningen är under tryck och full av vatten. Den startar när trycket sänks i anläggningen. Styrningen
för start och stopp ställs in via den lämpligt kalibrerade tryckvakten.
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När en större mängd vatten krävs, p.g.a. att en
eller flera kretsar har öppnats eller att en sprinkler
är trasig, minskar trycket i anläggningen. I samband med detta startar huvudpumpen.
Anläggningar med mer än en pump: Om den primära elektriska pumpen inte startar, exempelvis
p.g.a. elfel, kommer trycksänkningen att aktivera
reservpumpens tryckvakt som startar dieselmotorn. I vissa fall kan två eller fler elektriska pumpar
användas.
När sprinklerkretsen eller avstängningsspjället
som försörjer sprinkleranläggningen är stängd
uppnår anläggningen installationens upprätthållna tryck, varpå stoppknapparna på panelerna
måste aktiveras för att stoppa huvudpumpen och
reservpumpen. Tryckhållningspumpen stoppas
automatiskt.
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7 Installation och elektrisk anslutning

FARA! Risk för elstöt!
Personal som arbetar med anslutning av elektriska apparater och motorer måste vara kvalificerad. Personalen ska koppla utrustningen
enligt medföljande kopplingsscheman, i enlighet med förordningar och lagar som gäller på
plats. Vidare måste de säkerställa att de har
stängt av strömmen innan utrustningen
används på ett sätt som kan involvera kontakt
med elektriska komponenter. Kontrollera jordkontinuitet.

7.1 Installation
Installera boosteranläggningen i ett lättillgängligt
rum, som är ventilerat och skyddat från regn och
frost.
Se till att den kan fraktas in genom dörren.
Välj en lämplig position som möjliggör underhållsarbete. Anläggningen måste vara lätt att komma
åt.
Installationsplatsen ska vara vågrät och plan. Den
måste vara tillräckligt stadig för anläggningens
tyngd.
Rummet får endast innehålla brandutrustningen,
som ska vara direkt åtkomlig utifrån, och ha ett
brandmotstånd på minst en timme (se standarder).
Rummet måste vara (i följande ordning)
• avskilt från den skyddade byggnaden (isolerat),
• stängt för den skyddade byggnaden,
• inne i den skyddade byggnaden.
OBS:
För rum med stängda väggar eller som är inne i
byggnaden rekommenderas att brandmotståndet
klarar mer än två timmar. Temperaturen i rummet
får inte vara lägre än 10 °C (4 °C om elektriska
pumpar används) eller mer än 25 °C (40 °C om
elektriska pumpar används).
Rummet ska vara utrustat med öppningar till utsidan för att säkerställa god ventilation för kylning
av motorerna (elektriska/diesel) och för förbränning i dieselmotorn.
Rummet ska också var utrustat med ett sprinklerskydd (EN 12845).
Sprinklerskydd kan förses direkt av boosteranläggningens sluttrycksfördelare, i enlighet med
kravet i EN 12845.
Rummet ska alltid vara lättåtkomligt, även om
brandinstallationen är aktiverad, vid strömavbrott,
vid snö eller regn, eller under övriga omständigheter som påverkar tillgängligheten. Tillträde till
rummet måste rapporteras och får bara medges
behörig, specialiserad och ordentligt utbildad personal.

Se till att obehöriga personer inte har tillträde
till anläggningen!
Boosteranläggningen är en brandutrustning som
ENDAST använder AUTOMATISK START och
MANUELLT STOPP. Med anledning av detta
måste det finnas en tydlig skylt i anläggningens
rum som varnar för att denna manövrering kan
leda till en oväntad automatisk start.
Pumpenheten är INTE utrustad med nödstopp.
Huvudpumparna kan endast stoppas manuellt
(se motsvarande manual för styrningsbox).
Därför är det viktigt att att spänningsförsörjning stängs av och att start av pumpar undviks
före alla ingrepp på grupper av pumpar.
Om det är möjligt ska pumparna installeras
under vattentryck. Pumparna anses vara installerade under vattentryck om minst två tredjedelar av uppsugningsbehållarens faktiska
kapacitet är ovanför pumpaxelns nivå och den
minsta användbara vattennivån i behållaren inte
är mer än två meter under pumpaxeln.
Om villkoren ovan inte iakttas betraktas boosteranläggningen utifrån uppsugningens villkor,
som godkänns efter installation av särskilda
enheter som uttryckligen beskrivs i standarden
(fyllningsbehållare, uppsugning med avskilda
rör etc).
7.2 Säkerhetsrekommendationer
VARNING! Risk för skärskador!
Ta inte bort skyddet för några roterande delar,
band, heta ytor etc. Lämna aldrig kvar verktyg
eller demonterade komponenter från boosteranläggningen på eller omkring den.
FARA! Livsfara!
Ta inte bort skyddet från spänningsförande
delar. Förhindra varje möjlighet att driva något
element som isolerar installationen eller delar av
installationen på vilka arbete ska utföras.
Vidta alla säkerhetsåtgärder som förebygger
risken för elstötar. Kontrollera jordanslutningens närvaro och kontinuitet, och att en enhet för
skydd mot indirekt kontakt är installerad (jordfelsbrytare). Manövrera anläggningen med hjälp
av nödvändig utrustning (isolerade handskar,
isolerat grundstativ), om så krävs.
Lämna aldrig den elektriska panelen eller kopplingsboxen för motorns ström öppen. Kontrollera att det inte finns någon möjlighet till
kontakt med spänningsförande delar. Kontrollera att elektriska anslutningar och reservkraft
är korrekt inkopplade. Kontrollera etikettinformationen på elektriska paneler, framför allt med
avseende på dragspänning och tillgänglighet av
anpassad spänningsförsörjning.
VARNING! Risk för (explosionsartad) brand!
Laddning av dieselpumpens batterier kan bilda
potentiellt explosiv gas. Undvik gnistor och
lågor.
Lämna aldrig brännbara vätskor eller trasor med
syra runt boosteranläggningen eller elektrisk
utrustning.
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FARA! Livsfara!
Se till att pumprummet har god ventilation.
Kontrollera att dieselmotorns avgassystem är
fritt och att röret möjliggör borttagning av
avgaser till utsidan av rummet, bortanför dörrar,
fönster och ventiler.

OBSERVERA! Risk för förorening och hälsoskada!
För grupper med dieselpump ska golvet i
anläggningens rum vattentätas för att undvika
förorening av undergrunden i och med eventuellt läckage av diesel eller motorolja.

VARNING! Risk för brännskador!
Kontrollera att avgasrören sitter ordentligt fast
och är utrustade med vibrationsdämpande
koppling/böjliga vibrationsdämpande hylsor,
och är skyddade mot oavsiktlig beröring.

OBS:
Vi rekommenderar att pumpens kontrollpanel
utrustas med ett larmsystem för pumpavbrott,
underspänning etc.

OBSERVERA! Risk för skada på installationen!
Kontrollera att uppsugningsrören och tryckledningarna sitter ordentligt fast och är utrustade
med böjliga vibrationsdämpande hylsor.
OBSERVERA! Risk för produktskador!
Kontrollera att dieselmotorns medianivå (olja/
vatten) är korrekt och att packningar till kretsen
för vatten resp. olja är ordentligt fastsatta.
Interna förbränningsmotorer med värmeväxlare
med vatten/vatten: Kontrollera att kylkretsens
ventil är låst i läge ÖPPEN.
Kontrollera olja och dieselbränsle, och säkerställ
därefter att det inte föreligger några mediaförluster.
OBSERVERA! Risk för produktskador!
För uppvärmning av oljan/vattnet i dieselmotorn
kan en resistor för nedsänkning eller beröring
som drivs med 230 V installeras.
7.3 Styrning och omgivning
• Styr elektriska pumpar eller dieselpumpar på det
sätt som beskrivs i bruksanvisningarna för respektive pumptyp.
• Se till att det finns tillräckligt med utrymme för
underhåll av pumpar, motorer, boxar och installerade tillbehör.
• Förbered en yta med armerad betong inför installationen av tryckboosteranläggningen. Den måste
vara helt plan och vågrät i enlighet med projektdokumentationen, komplett med bultar med en
diameter som är anpassat till gruppens vikt (se
bild 4).
• Upprätta kopplingar till rör från olika kretsar utan
att mekanisk belastning, som kan skada utrustningen eller själva rören, överförs.
• Kontrollera dieselmotorns medianivåer (motorolja, bränsle, kylvatten, batterimedia etc). Balansera vid behov nivåerna enligt instruktionerna i
skötselanvisningen för dieselmotorn.
Gruppen kan fästas i grunden med hjälp av särskilda hål som borrats i de fyra hörnen. Vilken
metod som används beror på storlek, plats och
installationsbegränsningar avseende akustiska
och vibrationsmässiga nivåer. För att undvika
överföring av dragspänning till stativet kan linjeringsdefekterna mellan ankarna och stödstativet
avhjälpas med metallbalanseringsbrickor, i enlighet med bild 4.
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7.4 Elektrisk anslutning
7.4.1 Allmän information
FARA! Livsfara!
Elektriska anslutningar måste utföras av behörig och yrkeskunnig personal i enlighet med de
standarder och lagar som gäller. Spänningsförsörjningen måste hela tiden vara tillgänglig
(EN 12845 10.8.1.1).
• Kontrollera typen av spänningsförsörjning och
den tillgängliga spänning, och jämför dem med
information på pumpar, motorer, elektriska
paneler och andra enheter. Kontrollera jordningen innan något ingrepp görs.
• För anslutning till spänningsförsörjningsnät:
Använd kablar i ett stycke, utan fogar, som är
uteslutande avsedda för pumpanläggningen till
brandkåren och anslutna till huvudförsörjningens omkopplare för byggnader.
• Använd kablar med lämplig diameter, vars egenskaper och mått uppfyller kraven i gällande
IEC-standarder och specifikationerna som
anges i EN 12845.
• För att skydda kablarna från direkt exponering
vid brand måste de ledas genom rör som grävts
ner utanför byggnaden eller genom delar av
byggnaden där brandrisken är försumbar. Om
detta inte är möjligt måste de ha ett kompletterande direkt skydd med ett brandmotstånd på
180 minuter,
• Upprätta kopplingar enligt de kopplingsscheman som medföljer styrningsboxarna.
• Den primära elektriska boxen ska finnas i ett
brandskyddat utrymme som används uteslutande för spänningsförsörjning.
• Elektriska anslutningar i huvudboxen måste
skapas för att säkerställa att elen fortsätter
levereras till pumpens kontrollpanel även när
strömmen till andra enheter bryts.
• Brandsläckningspumpens matarledningar,
klassificerade som säkerhetsmatarledningar
CEI 64,8–56, får endast skyddas mot kortslutning och direkt beröring.
De får inte skyddas mot överbelastning!
• Information om skydd finns i kraven för elprojektet (jordanslutning, potentialutjämning)
• Montera batterier för dieselpumpar
• Kontrollera att alla elektriska anslutningar sitter
ordentligt fast
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7.4.2 Hydraulisk anslutning
Anslut följande kretslopp till pumpningsbehållaren eller till fyllningsbehållarna (följ kraven i standarden):
• Mätkrets för flödeshastighet för pumptest. Om
retur till behållaren inte är möjlig: Förlägg dränering mot nätavloppet (se bild 5).
• Återcirkulationsrör. Återcirkulationskretsen
används för att förhindra överhettning och skador
på pumparna som fortsätter drivas när trycknivån
i anläggningen har uppnåtts och innan de stängs
av manuellt av behörig personal.
• Sprinklerns försörjningskrets i brandsläckningsanläggningens rum.
• Anslut huvudpumparna och tryckhållningspumpen till brandsläckningsanläggningen enligt
EN 12845 och installationsdiagrammet.
• Anslut tryckhållningspumpen direkt till vattenbehållaren med ett uppsugningsrör som är jämnt
fördelat för att undvika problem i fyllningspumpen.
• Kontrollera behållaren i tryckhållningspumpens
förpumpning och justera den efter det tryckvärde
som ska upprätthållas i anläggningen enligt
instruktionerna på behållaren eller i dess bruksanvisning.
7.4.3 Anläggningsskydd
• Den särskilda standarden för brandsläckningsanläggningar inbegriper skydd mot kortslutning
genom användning av säkringar med hög brytkapacitet, vilket möjliggör passering av begynnelseström för elektriska motorers uppstart under mer
än 20 sekunder. Dessa säkringar sitter på insidan
av den elektriska pumpens kontrollpaneler. Termiska skydd för de primära brandsläckningspumparna tillhandahålls inte.
• Termiska skydd mot överbelastning av tryckhållningspumpen är installerade på insidan av styrningsboxen. Skyddet måste kalibreras till ett värde
som är något högre än det absorberade eller
nominalströmmen (in) för motorn.
• Standarden räknar inte med skydd mot brist på
vatten i pumparna. Vid nödfall måste pumparna
använda allt tillgängligt vatten för att släcka
elden.
• Om dieselmotorer används är det dieselmotorns
elektroniska kontrollpanel som sköter motorns
driftsparametrar och möjliga larm. Mer information om ställverk för dieselmotorer finns i den särskilda bruksanvisningen för kontrollpanelen.
Råd inför installation
• I enlighet med typen av installation som planerats
av projektet kommer boosteranläggningen att
fungera ordentligt om följande kriterier uppfylls:
• rören är monterade på ett sätt som undviker luftansamling,
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• uppsugningsrören mellan insuget och pumpningen är så korta som möjligt, och deras diameter är lämplig och jämn eller överskrider
minimikravet för upprätthållande av maximalt
varvtal i enlighet med EN 12845,
• rören har inga läckage eller luftinfiltration.
OBSERVERA! Risk för störomkoppling i pumpen!
Ventiler eller avstängningsspjäll får inte installeras direkt på pumpuppsugningen.
• Inkludera en excentrisk kik i enlighet med
EN 12845.
7.4.4 Anläggning med positivt huvud
[Bild 6a–6b] (enligt EN 12845, punkt 10.6.2.2)
• Kontrollera miniminivån som angetts för behållarna eller den lägsta historiska nivån för så gott
som outtömliga behållare för att uppfylla kraven
för installation av anläggningen.
• Säkerställ att uppsugningsrörens diameter inte är
mindre än DN 65 och kontrollera att det högsta
uppsugningsvarvtalet inte överskrider 1,8 m/s.
• Kontrollera att tryckhållningshöjden på pumpens
sugsida är åtminstone en meter ovanför den
tryckhållningshöjd som krävs för pumpflöde och
vid maximal vattentemperatur.
• Sätt en sugkorg på uppsugningsrören utanför vattenbehållaren, med en diameter på minst 1,5 av
den nominella diametern på rörledningen och som
förhindrar att delar med en diameter större än
5 mm kan passera.
• Installera ett avstängningsspjäll mellan sugkorgen
och vattenbehållaren.
7.4.5 Anläggning med uppsugningsdrift
[Bild 7] (enligt EN 12845, punkt 10.6.2.3)
• Kontrollera miniminivån som angetts för behållarna eller den lägsta historiska nivån för så gott
som outtömliga behållare.
• Säkerställ att uppsugningsrörens diameter inte är
mindre än DN 80 och kontrollera att det högsta
uppsugningsvarvtalet inte överskrider 1,5 m/s.
• Kontrollera att tryckhållningshöjden på pumpens
sugsida är åtminstone en meter ovanför den
tryckhållningshöjd som krävs för pumpflöde och
vid maximal vattentemperatur.
• Inkludera de oberoende insugsrören för pumparna
som utrustats på den understa ventilens lägsta
punkt.
• Sätt en sugkorg på uppsugningsrören, före den
understa ventilen. Sugkorgen måste fästas så att
den kan rengöras utan att behållaren behöver
tömmas. Den måste ha en diameter på minst 1,5
av den nominella diametern på rörledningen och
förhindra att delar med en diameter större än
5 mm kan passera.
• Avståndet mellan pumpens roterande axel och
minsta vattennivån får inte överskrida 3,2 meter.
• Varje pump måste ha automatiska fyllningsenheter som uppfyller kraven i EN 12845,
punkt 10.6.2.4.
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7.4.6 Utblås för förbränning och kylning
av dieselmotorn
(Bild 8) (Bild 9a–9b & variant)
Om anläggningen monteras med en pump som
drivs av en dieselmotor måste motorns förbränningsgaser evakueras utåt genom en rörledning
som utrustats med lämplig ljuddämpare.
Baktryck får inte överskrida rekommendationerna
för den typ av dieselmotor som installerats.
Avgasröret måste vara tillräckligt stort i förhållande till rörens längd. Det måste isoleras och förses med tillräckligt med skydd mot oavsiktlig
beröring med heta ytor.
Avgasändrör får inte vara nära fönster eller dörrar.
Dessutom får gaserna inte komma tillbaka in i
pumprummet.
Avgasändröret måste skyddas från vädret och får
inte låta regnvatten tränga in i avgasröret eller
kondensat tillbaka till motorn.
Slangarna ska vara så korta som möjligt (helst inte
längre än 5 m) med så få kurvor som möjligt och en
radie som är mindre än 2,5 gånger rördiametern.
Rörledningarna måste stödjas och ett dräneringssystem för kondensat måste tillhandahållas med
ett material som tål kondensatets surhetsgrad.
Ett ventilationssystem i ett pumprum med dieselpumpar med lyftkylning eller luft/vattenväxlare är
absolut nödvändigt. Detta behövs för att brandsystemet ska fungera ordentligt.
Ventilationssystemet måste möjliggöra avledande
av värme som bildats under drift av dieselpumpsystemet och säkerställa ett korrekt luftflöde för
kylning av motoron.
Rummets öppningar måste möjliggöra det luftflöde som motoron behöver, vilket kan variera
beroende på altitud. (Se tillverkarens information
för dieselmotorn.)

8 Idrifttagning

Inför det första idrifttagningen rekommenderar vi
att närmsta servicetekniker från Wilo anlitas eller
att vår kundservice kontaktas.
Idrifttagning av boosteranläggningen måste utföras av behörig personal.

8.1 Allmänna förberedelser och kontroll
• Innan utrustningen tillkopplas för första gången
bör ledningsdragningen kontrolleras, framför allt
jordanslutningen.
• Se till att fasta anslutningar inte är utsatta för
mekanisk dragspänning.
• Fyll på anläggningen och genomför en okulärbesiktning med avseende på eventuella fel.
• Öppna avstängningsspjällen på pumpsidorna och
på tryckledningen.
OBSERVERA! Risk för produktskador!
Torrkör aldrig anläggningen. Torrkörning förstör pumpens mekaniska tätning.
• Tryckhållningspumpens behållare är tom på vatten. Fyll den till ett 0,5 bar lägre tryck än det
tryck som tillåter tryckhållningspumpen att
starta.
• Överskrid inte kärlets maximala fyllningsvärde.
OBSERVERA! Risk för produktskador!
Skruva fasta alla försörjningsplintar innan
boosteranläggningen tas i drift!
Om det under installation blir nödvändigt att
genomföra tester är det viktigt att pumparna är
ordentligt fyllda med vatten innan de tillkopplas.
Innan pumpenheten fylls med vatten måste det
säkerställas att komponenterna sitter ordentligt
fast, då dessa kan ha blivit lösa under transport
och hantering.
Sätt inte boosteranläggningen i automatisk drift
förrän brandsläckningsanläggningen är färdigmonterad enligt standarden. Idrifttagning av en
ofärdig brandsläckningsanläggning ogiltigförklarar garantin.
Idrifttagningsförfarande
• När pumpningssystemet är satt i automatisk drift
måste underhållsprogrammets procedurer och
driftansvaret vid oavsiktlig start anges.
• För modeller med dieselmotor måste det före
användning säkerställas att batterierna är laddade.
• Följ tillverkarens instruktioner vid kontroll av batterier.
• Förvara inte batterier i närheten av gnistor och
lågor. Av säkerhetsskäl får ingen luta sig över batterierna vid användning, installation eller borttagning.
• Kontrollera att bränslenivån i dieselmotorernas
behållare är korrekt och tillsätt lite bränsle om
motorerna är kalla.
• Var försiktig så att inget bränsle spills på motorerna, på gummi eller på plastmaterial i anläggningen.
• Bränsle får INTE tillsättas om motorerna är varma.
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• Kontrollera att motorpumparna är korrekt balanserade innan huvudpumparna tillkopplas. Iaktta
det driftsätt som föreskrivs i manualen som medföljde pumparna. Balanseringar på motorpumpen
måste utföras av yrkesskickliga personer.
• Om gruppen tillhandahålls med pumpar som placeras på ett separat grundstativ måste varje
grundstativ fästas i marken, med särskild uppmärksamhet på balanseringen av sluttrycksfördelarna.
• Installationen måste utföras av behöriga tekniker.
8.2 Grupp under vattentryck
Inför idrifttagning av en anläggning som installerats under vattentryck ska följande steg utföras:
• Kontrollera att luftventilen på varje pump är
öppen.
• Stäng ventilerna på pumparnas sluttrycksida.
• Öppna ventilerna på sluttrycksidan långsamt och
kontrollera om det kommer vatten från luftventilationskretsloppen på varje pump.
• Starta pumparna en kort stund via manuell drift.
• Se till att det inte finns luft i kretsloppen och pumparna.
• Upprepa förfarandet tills det har säkerställts att all
luft i rörledningen är borta.
• Stäng ventilationspackningen på tryckhållningspumpen.
• Öppna ventilerna helt på uppsugningen och sluttrycket.
• Se till att det inte är några problem i vattenflödet
(smuts, främmande föremål etc).
8.3 Grupp ovanför vattentryck (uppsugning)
Inför idrifttagning av en anläggning som installerats ovanför nivån för vattentryck ska följande
steg utföras:
• Kontrollera att ventilationsventilen på varje pump
är öppen.
• Stäng ventilerna på pumparnas sluttrycksida.
• Fyll huvudpumparna genom kretslopp från fyllningsbehållare.
• Fyll tryckhållningspumpen genom fyllningskåpan
enligt bruksanvisningens instruktioner.
• Starta pumparna en kort stund via manuell drift.
• Se till att det inte finns luft i kretsloppen och pumparna.
• Upprepa förfarandet tills det har säkerställts att all
luft i rörledningen är borta.
• Öppna ventilerna helt på uppsugningen och sluttrycket.
• Se till att det inte är några problem i vattenflödet
(smuts, främmande föremål etc).
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8.4 Styrning/användning
8.4.1 Idrifttagning av den primära elektriska pumpen
• Säkerställ att alla hydrauliska, mekaniska och
elektriska anslutningar är korrekt kopplade i enlighet med denna skötselanvisning.
• Säkerställ att ventilerna på pumpens sug- och
sluttrycksida är öppna.
• Säkerställ att pumpen är fylld med vatten.
• Kontrollera att spänningsförsörjningen motsvarar
den som anges på etiketten och att en 3-fasförsörjning är ansluten.
Följ instruktionerna för idrifttagning med hjälp av
varje manual för den elektriska pumpens ställverk.
OBSERVERA! Risk för produktskador!
För att undvika skador på huvudpumparna på
grund av överhettning måste återcirkulationskretsloppet alltid kontrolleras med avseende på
att vattenflödet är i överensstämmelse med
instruktionerna i pumpens tekniska anvisning.
Om problem uppstår kring återcirkulationskretsloppet eller om den minsta nödvändiga
nivån för test av start och pumpkörning inte
upprätthålls måste andra kretslopp öppnas
(t.ex. flödesmätare, ventil för kontroll av
avstängningsspjällets täthet, dräneringsventil
etc).
OBSERVERA! Risk för produktskador!
Se till att ingen av följande punkter föreligger,
annars måste pumpen omedelbart stannas och
felet avhjälpas innan den tillkopplas igen (se
även kapitlet om problem, orsaker och åtgärder):
• roterande delar i beröring med fastsittande
delar,
• ovanliga oljud och vibrationer,
• lösa skruvar,
• hög temperatur på motorhuset,
• spänningsskillnader vid varje fas,
• läckage i den mekaniska tätningen.
Vibrationer, oljud och alltför höga temperaturer
kan bero på felbalansering av motorn eller pumpens koppling.
8.4.2 Idrifttagning av den primära dieselpumpen
• Säkerställ att alla hydrauliska, mekaniska och
elektriska anslutningar är kopplade i enlighet med
denna skötselanvisning.
• Säkerställ att ventilerna på pumpens sug- och
sluttrycksida är öppna.
• Säkerställ att pumpen är fylld med vatten. Töm
den på luft med hjälp av tappstället på pumphuset.
• Kontrollera att försörjningsspänningen överensstämmer med informationen på etiketten och att
den finns.
• Säkerställ att bränslet är kompatibelt med motorn,
och sedan att bränslebehållaren är fylld med
bränsle (bränslenivån på insidan av behållaren kan
ses på rörmätaren nära behållaren).
• Säkerställ att rören är korrekt kopplade, utan
någon beröring mellan behållaren och motorn.
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• Säkerställ att den elektriska flottörkabeln i behållaren är korrekt ansluten till dieselpumpens elektriska kontrollpanel.
• Kontrollera nivån för olja och köldmedium
i motorn.
• On motorerna kyls med vatten genom ett värmeelement eller en värmeväxlare ska instruktionerna
i motorns bruksanvisning följas.
För att fylla på medianivån ska olja och köldmedium användas, vilket rekommenderas i bruksanvisningarna för dieselmotorerna som ett tillägg
till denna anvisning.
Följ instruktionerna för idrifttagning med hjälp av
manualen till dieselpumpboxen.
OBSERVERA! Risk för produktskador!
För att undvika skador på huvudpumparna på
grund av överhettning måste återcirkulationskretsloppet alltid kontrolleras med avseende på
att vattenflödet uppfyller kraven i pumpens
tekniska datablad. Om problem uppstår kring
återcirkulationskretsloppet eller om den minsta
nödvändiga flödesnivån för test av start och
pumpkörning inte upprätthålls måste andra
kretslopp öppnas (t.ex. flödesmätare, ventil för
kontroll av avstängningsspjällets täthet, dräneringsventil etc).
VARNING! Risk för falsk reaktion på driftansvarige!
Motorns acceleratorspak är låst. Därför startar
motorn alltid i fullt varvtal!
Låt pumpen köras i 20 minuter för att se om
motorvarvtalet är kompatibelt med uppgiften
på gruppetiketten.

•
•
•
•
•
•

OBSERVERA! Risk för produktskador!
Se till att ingen av följande punkter föreligger,
annars måste pumpen omedelbart stannas
och felet avhjälpas innan den tillkopplas igen
(se även kapitlet om problem, orsaker och
åtgärder):
roterande delar i beröring med fastsittande
delar,
ovanliga oljud och vibrationer,
lösa skruvar,
hög temperatur på motorhuset,
förbränningsgas i pumprummet,
läckage i den mekaniska tätningen.
Vibrationer, oljud och alltför höga temperaturer
kan bero på felbalansering av motorn eller pumpens koppling.
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8.4.3 Idrifttagning av tryckhållningspump
Manuell start
Följ instruktionerna för idrifttagning med hjälp av
manualen till tryckhållningspumpboxen.
Om rotationsriktningen är felaktig: Stäng av elförsörjningen till boxen och koppla om två av tre faspositioner i kontrollpanelens matarledning.
Växelrikta inte med den gul-gröna jordanslutningsledaren.
OBSERVERA! Risk för störomkoppling!
Gör justeringar på tryckhållningspumpen som
upprätthåller tryck i anläggningen. Sätt t.ex. in
ett membran eller en ventil för att säkerställa
att även om endast en sprinkler är öppen så
kompenseras inte detta av tryckhållningspumpen.
För justeringar på tryckhållningspumpar:
Se kurvorna på andra pumpmodeller som nämns
i katalogen.
Om det uppstår problem vid start av pumparna:
Se kapitlet om problem, orsaker och åtgärder
i bruksanvisningarna för tryckhållningspumpboxen och pumpen.
8.4.4 Påfyllning av anläggningen
Om anläggningen inte är fylld kan tryckhållningspumpen användas, efter att de steg som beskrivs
i föregående kapitel har kontrollerats.
Öppna ett eller flera dräneringsrör på sprinklern
under denna fas för att tömma anläggningen på
luft.
Starta tryckhållningspumpen. Anläggningen fylls
långsamt på, medan den töms på luft. Stäng dräneringsrören när vatten börjar strömma från dem
och vänta tills det förbestämda trycket har nåtts
och tryckhållningspumpen startar. Om pumpen
inte stannar: Se till att det inte finns några läckor
och kontrollera kalibreringen av tryckvakten som
styr pumpen.
När anläggningen har uppnått börtrycket, vilket
måste vara högre än det automatiska tillkopplingstrycket för huvudpumpen, måste man vänta
tills trycket är stabilt innan anläggningen sätts i
automatisk drift.
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8.4.5 Automatiskt driftstest
Primär elektrisk pump
Säkerställ före test att returledningskretsloppet
i behållaren är stängd och att det primära kretsloppstrycket är tillräckligt för att förebygga att
pumpen startas oavsiktligen.
Starta gruppen automatiskt med en av tryckvakterna i taget för att se om båda tryckvakterna
fungerar. Stäng ventilen pos.2 bild 10 och öppna
ventilen pos. 1 bild 10 för att slutföra och återställa kretsloppstrycket. Följ sedan pumppanelens
instruktioner för att säkerställa att automatiseringen fungerar ordentligt.
OBSERVERA! Risk för produktskador!
För att undvika skador på huvudpumparna på
grund av överhettning måste återcirkulationskretsloppet alltid kontrolleras med avseende på
att vattenflödet uppfyller kraven i pumpens
tekniska datablad. Om problem uppstår kring
återcirkulationskretsloppet eller om den minsta
nödvändiga flödesnivån för test av start och
pumpkörning inte upprätthålls måste andra
kretslopp öppnas (t.ex. flödesmätare, ventil för
kontroll av avstängningsspjällets täthet, dräneringsventil etc).
OBSERVERA! Risk för störomkoppling!
Innan anläggningen lämnas och/eller efter ett
manuell stopp är det viktigt att återställa
anläggningen till automatisk drift (se boxens
manual).
Annars förblir brandsläckningsanläggningen
inaktiv!
OBSERVERA! Risk för störomkoppling!
Om anläggningens tryck inte har återställts till
ursprungsnivån för huvudpumpens omkopplare
ska pumpen startas manuellt (se ställverkets
manual).
Test av automatisk start med flottörbrytare
(elektriska pumpar med uppsugningshöjning)
• Töm fyllningsbehållaren (eller simulera detta) för
att starta den elektriska pumpen genom flottörmeddelandet.
• Följ sedan pumpboxens instruktioner för att
säkerställa att automatiseringen fungerar ordentligt.
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Pump med dieselmotor
Säkerställ före test att returledningskretsloppet
i behållaren är stängd och att det primära kretsloppstrycket är tillräckligt för att förebygga att
pumpen startas oavsiktligen.
Följ sedan pumpboxens instruktioner för att sätta
endast dieselpumpen i automatisk drift.
Starta gruppen automatiskt med en av tryckvakterna i taget för att se om båda tryckvakterna
fungerar. Stäng ventilen pos.1 bild 10 och öppna
avloppet pos. 2 bild 10 för att få pumpen att
starta.
Följ sedan pumppanelens instruktioner för att
säkerställa att dieselpumpens automatisering
fungerar ordentligt.
Stäng ventilen pos. 2 bild 10 och öppna ventilen
pos. 1 bild 10 för att slutföra testet och återställa
kretsloppstrycket.
OBSERVERA! Risk för produktskador!
För att undvika skador på huvudpumparna på
grund av överhettning måste återcirkulationskretsloppet alltid kontrolleras med avseende på
att vattenflödet uppfyller kraven i pumpens
tekniska datablad. Om problem uppstår kring
återcirkulationskretsloppet eller om den minsta
nödvändiga flödesnivån för test av start och
pumpkörning inte upprätthålls måste andra
kretslopp öppnas (t.ex. flödesmätare, ventil för
kontroll av avstängningsspjällets täthet, dräneringsventil etc).
Test av automatisk start med flottörbrytare
(dieselpump med uppsugningshöjning)
• Töm fyllningsbehållaren (eller simulera detta) för
att starta den elektriska pumpen genom flottörmeddelandet.
• Följ sedan pumppanelens instruktioner för att
säkerställa att automatiseringen fungerar ordentligt.
OBSERVERA! Risk för störomkoppling!
Om anläggningens tryck inte har återställts till
ursprungsnivån för huvudpumpens omkopplare
ska pumpen startas manuellt (se ställverkets
manual).
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9 Underhåll

Brandsläckningsanläggningen är en säkerhetsutrustning som skyddar personer och föremål.
Därför måste eventuella anpassningar och reparationer som påverkar dess verkningsgrad utföras
för att därigenom förebygga funktionsavbrott och
haveri.
Isolera pumparna en i taget med hjälp av väljaromkopplarna på de elektriska panelerna och avstängningsventilerna som är avsedda för detta.
Se till att obehöriga personer inte har tillträde
till anläggningen.
VARNING! Risk för personskador!
Personlig skyddsutrustning måste bäras av alla.
Underhåll får ENDAST utföras av behörig personal. Kontakta alltid leverantören eller expertpersonal vid osäkerhet.
Arbeta aldrig ensam på platser som kräver att
mer än en person är närvarande.
Ta inte bort skyddet för några roterande delar,
band, heta ytor etc. Lämna aldrig kvar verktyg
eller demonterade komponenter från gruppen
på eller omkring den.
Ta inte bort skyddet från spänningsförande
delar. Förhindra varje möjlighet att driva något
element som isolerar installationen eller delar av
installationen på vilka arbete ska utföras.
OBSERVERA! Risk för produktskador!
Boosteranläggningen är INTE utrustad med
nödstopp. Huvudpumparna kan endast stoppas
manuellt genom att avbryta automatiseringen.
Innan ingrepp görs på pumparna ska det därför
säkerställas att operatören har en driftnyckel
(om sådan finns) för automatiska/manuella
omkopplare.
Öppna den allmänna isoleringsomkopplaren på
den berörda pumpens elektriska panel.
FARA! Livsfara!
Under ingrepp då kontrollpanelens dörr är
öppen, även efter att den primära isoleringsomkopplaren har öppnats, kan det hända att
ingångsplintar från matarledningen och
fjärröverföringen för larm fortfarande är strömsatta.
FARA! Livsfara!
Vid ingrepp på dieselmotorn rekommenderas att
den positiva plinten på batteriet kopplas ur för
att förebygga oönskad start.
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FARA! Livsfara!
Säkerställ innan motoroljan byts att temperaturen är lägre än 60 °C. På vattenkylda motorer
måste värmeelementkåpan eller värmeväxlaren
avlägsnas mycket långsamt. Kylanläggningarna
är vanligtvis under tryck vilket medför en risk
för våldsamt läckage av varma vätskor. Kontrollera att nivån för motorvätska (olja/vatten) är
korrekt och att vattenkretsloppets och oljekretsloppets tätningspackningar är ordentligt
fastsatta.
Tillsätt aldrig köldmedium till en överhettad
motor, låt den svalna först!
Dieselmotorer med värmeväxlare med vatten/
vatten: Kontrollera att kylkretsens ventiler är
låsta i öppet läge. Kontrollera diesel- och oljeslangar och säkerställ att inget medialäckage
föreligger.
OBS:
För uppvärmning av olja och kylning av vatten
i dieselpumpen kan en elektrisk nedsänkningsresistor (uppvärmare) eller ett kontaktkretsmotstånd med en matningsspänning på 230 V.
VARNING! Risk för brand och personskador!
Anslutning eller frånkoppling av batteriet kan
generera gnistor.
Anslut eller frånkoppla aldrig batterikablarna
medan motorn är i drift.
VARNING! Risk för brännskador!
Heta ytor på dieselmotorn och avgasrören.
FARA! Explosionsrisk!
När dieselpumpens batterier laddas kan potentiellt explosiva gaser bildas. Undvik gnistor och
lågor.
Lämna aldrig brännbara vätskor eller trasor med
dessa vätskor runt pumpanläggningen eller
elektrisk utrustning.
Förbjudet att röka
och att
använda lågor vid byte av motorolja eller påfyllning av bränsle.
Grupper som installerats i enlighet med dessa
instruktioner kommer att fungerar normalt med
minimalt underhållsarbete. Inspektioner och periodiska kontroller planeras och anges i EN 12845
för att upprätthålla en god verkningsgrad på
brandsläckningsanläggningen och boosteranläggningen. Observera inspektionerna och kontrollerna som genomförs veckovis, månadsvis,
kvartalsvis, årligen, vart tredje och vart tionde år,
i enlighet med EN 12845.
Underhåll får endast utföras av behörig personal.
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9.1 Allmänna underhållsföreskrifter
• Allmän inspektion av anläggningen (inklusive
vatten- och spänningsförsörjning) för kontroll
av skicket på alla komponenter
• Allmän rengöring
• Kontroll av täthet hos backventiler
• Kontrollera manövreringskonfigurationen på den
elektriska panelen
• Säkerställ att larmets kontrollampor på kontrollpanelen fungerar ordentligt.
• Säkerställ att larmet för miniminivå av behållare/
brunn fungerar ordentligt.
• Kontrollera de elektriska anslutningarna med
avseende på isoleringsskador, brännskador och
lösa plintar.
• Kontrollera de elektriska motorernas isoleringsmotstånd. Vid kyla måste en motor utan
isoleringsskador ha ett motstånd på minst
1 000 megohm.
• Kontrollera membranbehållarnas förpumpning.
• Se även de särskilda steg som anges i bruksanvisningarna för boosteranläggningens olika komponenter.
• Kontrollera att det finns försörjning för utrustningen för minsta servicenivå, vilket krävs enligt
EN 12845 för snabb återställning av anläggningens fullständiga funktionalitet vid funktionsavbrott.
• Säkerställ att larmet för minsta bränslenivå
fungerar ordentligt.
• Säkerställ att värmeresistorn för motorolja
fungerar ordentligt.
• Kontrollera batterinivån och batteriladdarens
verkningsgrad.
• Säkerställ att stoppmagnetventilen (bild 11)
fungerar ordentligt.
• Kontrollera nivån och viskositeten på pumpens
kylolja.
• Kontrollera fyllningskretsloppet (framför allt för
anläggningar ovanför nivån för vattentryck).
Vid alla kontroller måste följande punkter inspekteras:
a) Alla olika tryck på manometern för byggnadernas
vatten och luft, tryck för huvudrören och
tryckbehållarna.
b) Alla vattennivåer i behållare, floder, kanaler, sjöar
(inklusive pumpens fyllningsbehållare och under
tryckbehållare).
c) Korrekt position för alla primära
avstängningsspjäll.
9.2 Test av pumpens automatiska start
Test av automatiska pump måste inbegripa följande steg:
a) Kontrollera nivån för motorolja och bränsle.
b) Sänk vattentrycket på startenheten, för att på
så vis simulera en begäran om automatisk start
(se kapitel 8).
c) När pumpen startar måste starttrycket regleras
och antecknas.
d) Kontrollera oljetrycket på dieselpumpen och
kylkretsen för vattenflödet.
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OBSERVERA! Risk för störomkoppling i pumpen!
Fyll alltid på med bränsle och andra medier efter
genomförda tester.
9.3 Test av dieselpumpens automatiska start
När starten har testats måste dieselmotorerna
testas på följande sätt:
a) Låt motorn köras i 20 minuter, eller så lång tid
som leverantören rekommenderar. Stoppa sedan
motorn och starta omedelbart om den med hjälp
av testknappen ”manuell start”.
b) Kontrollera vattennivån i den primära kylkretsen.
Under testet måste oljetrycket kontrolleras, liksom motorns temperatur och köldmediets flöde.
Kontrollera sedan oljeslangarna och gör en allmän
kontroll med avseende på läckage av bränsle,
köldmedium eller förbränningsrök.
9.4 Periodiska tester
Månatliga kontroller
Styrningsnivå och densitet hos elektrolyten för
alla blyackumulatorceller (inklusive startbatterier
för dieselmotorn och batterier som används till
den elektriska kontrollpanelens spänningsförsörjning). Om densiteten är låg ska batteriladdaren
kontrolleras. Om den fungerar ordentligt ska batteriet bytas.
Kvartalskontroller
Ska genomföras högst var 13:e vecka
En inspektionsrapport måste sammanställas,
undertecknas och överlämnas till slutanvändaren.
Denna rapport ska innehåller detaljer för varje
procedur som har utförts eller planerats, detaljer
om externa faktorer, exempelvis väderförhållanden som kan ha påverkat resultaten.
Kontrollera rören och stöden med avseende på
eventuell korrosion och skydda dem vid behov.
Kontrollera rören med avseende på korrekt jordanslutning.
Sprinklerrör kan inte användas till jordanslutningar
på elektrisk utrustning. Ta bort all koppling av
detta slag och implementera en annan lösning.
Kontrollera varje vattenförsörjning på anläggningens alla styrningsstationer. Pump(en/arna)
bör starta automatiskt. Tryckvärdena och uppmätt flöde ska inte vara lägre än de rapporterade
värdena för projektet. Varje avvikelse ska antecknas.
Kontrollera alla ventiler som förser sprinklar med
vatten för att säkerställa att de fungerar. Återställ
dem sedan till deras normala läge. Gör samma sak
med samtliga vattenförsörjningsventiler, ventilerna för styrning och larm samt alla lokala eller
externa ventiler.
Kontroller och reglera mängden och förpackningen av reservdelar som finns tillgängliga.
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Halvårskontroller
Ska genomföras högst var sjätte månad
Kontrollera larmsystemet och fjärrlarmsystemet
och rapportera till centralinspektionen.
Årliga kontroller
Ska genomföras högst var 12:e månad
Testa verkningsgraden hos varje pump vid full last
(med kopplingen mellan teströren till pumpens
sluttryck) för att kontrollera om värden för
tryck/flöde motsvarar de värden som anges på
pumpens dekal.
Ta hänsyn till eventuella tryckförluster i försörjningsrören och i ventilerna mellan vattenkällan
och varje styrningsstation.
Tillkoppla en dieselmotor på felaktigt sätt och
kontrollera sedan att larmet fungerar enligt gällande standarder.
Återställ dieselmotorn omedelbart efter denna
kontroll genom de manuella startprocedurerna.
Kontrollera att flottörventilerna i behållarna
fungerar ordentligt.
Kontrolllera sugkorgarna på pumpuppsugningen
och avlagringsbehållarnas filtreringstillbehör.
Rengör dem vid behov.
Kontroller vart tredje år
Ska genomföras högst vart tredje år
När alla behållare har dränerats ska utsidan och
insidan kontrolleras med avseende på korrosion.
Vid behov måste behållarna målas eller förses med
nytt korrosionsskydd.
Undersök alla vattenförsörjningsventiler, larm och
styrventiler. Byt ut eller underhåll dem vid behov.
Kontroller vart tionde år
Ska genomföras högst vart tionde år
Insidan av alla vattenförsörjningar ska rengöras
och undersökas. Deras täthet ska kontrolleras.
Kontakta Wilos kundtjänst eller ett specialistcenter för frågor om kontrollförfarandet eller byte av
skadade komponenter i anläggningen som inte
längre fungerar felfritt.
Se detaljerna kring underhållsförfarandena som
anges i manualen som sitter på anläggningen.
Använd alltid certifierade originalreservdelar eller
delar med identiska egenskaper vid byten på
utrustningen.
Wilo frånsäger sig allt ansvar för skador som uppkommit vid ingrepp från obehörig personal eller
när originalreservdelar byts mot delar med annorlunda egenskaper.
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9.5 Övriga risker vid lokalhantering
VARNING! Risk för skärskador!
Vassa kanter eller oskyddade gängade komponenter ökar risken för skärskador. Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador och
använd skyddsutrustning (använd särskilda
handskar).
VARNING! Risk för slag!
Var försiktig med utstickande delar och höjd. Bär
skyddsutrustning.
FARA! Livsfara!
Överskrid inte de nominella tryckgränserna för
tryckhållningspumpens kärl så att eventuella
explosioner undviks.
FARA! Risk för elstöt!
Personer som arbetar med anslutning av elektrisk utrustning och motorer måste ha ett certifikat för denna typ av arbete och ska göra
anslutningarna i enlighet med gällande lagar och
förordningar. De måste säkerställa att de har
stängt av strömmen innan utrustningen
används på ett sätt som kan involvera kontakt
med elektriska komponenter. Kontrollera jordkontinuitet. Undvik kontakt med vatten.
VARNING! Fallrisk!
Vid försiktighetsåtgärder för att begränsa
åtkomsten till behållare eller brunnar. Brunnar
måste ha lock.
VARNING! Risk för brännskador!
Vid försiktighetsåtgärder för att undvika kontakt med heta komponenter i motorn. Använd
skydd för komponenter i motorn och avgasröret. Fyll på bränslebehållaren när dieselmotorn
är kall. Under påfyllning får bränslet inte spillas
på heta komponenter i dieselmotorn. Bär
skyddshandskar.
VARNING! Irritationsrisk!
Vid påfyllnings och nivåreglering får batterisyra
inte spillas, då den kan orsaka irritation eller
produktskador. Låt inte ögonen vara nära
påfyllningsområdet. Använd skydd för att undvika kontakt.
FARA! Livsfara!
Undvik att tillkoppla dieselpumparna om rören
för förbränningsrök inte har anslutits mot utsidan av rummet.
OBSERVERA! Risk för miljöförorening!
Under styrning och påfyllning får dieselbränsle
eller olja från motorn inte släppas ut. Använd
lämpliga skydd och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.
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10 Problem, orsaker och åtgärder

Manövreringarna som anges i tabellen nedan får
ENDAST utföras av kvalificerad personal. Utför
aldrig något arbete utan att först ha noggrant läst
igenom och begripit denna manual. Försök aldrig
utföra reparationer av material och utrustning
utan att ha läst och begripit instruktionerna.

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

Problem

Orsaker

Åtgärd

Kontrollpanelen är avstängd.

Ingen spänningsförsörjning

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

Säkringar fungerar inte

Externt kretslopp slutar fungera

Motorn startar inte.

Ingen spänningsförsörjning
Kortslutning i lindningen
Kontrollpanelen är trasig/har felaktiga
kopplingar
Överbelastning

Pumpen fungerar, men levererar inget
vatten, eller har lågt flöde/låg höjd.

Fel rotationsriktning
Överflödig uppsugning. Pumpen kaviterar
Fel diameter på uppsugningsröret och
ventilerna. Pumpen kaviterar
Lufttillopp i sughalsen

Ventilerna är helt eller delvis stängda

Motorn når inte sitt nominella varvtal

Pumpen är sliten
Blockering i pumpens rotor
Blockering i sugkorg/filter
Koppling mellan pump och sliten motor
Motorn når inte sitt nominella varvtal
eller vibrerar
Pumplager är slitna eller inte smorda
För låg spänning i motorplintarna

Falska kontakter i strömkontaktorn eller
problem med startenheten
Fasavbrott
Falska kontakter i kablarna till spänningsförsörjningen

Pumpar som inte är i drift startade
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Lindning till jorden eller kortslutning
Felaktig storlek på spänningsledningen
Otillräcklig spänning
Pumpstorlek

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

Plocka isär motorn och reparera/byt den.
Kontrollera och byt.
Kontrollera spänningsförsörjningen.
Ta bort roterande delar och kontrollera
sedan.

WILO SE 12/2019
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Problem

Orsaker

Spänning i motorns vevhus

Kontakt mellan ledningskablar och jord Rätta till kopplingarna.
Fuktig eller gammal isolering
Torka av motorn eller linda om den.
Kortslutning mellan plintar och yttre hus Kontrollera isolering mellan plintar och
vevhus.
Överbelastning i pump
Plocka isär och undersök.
Koppling utanför axel
Justera.
Omgivningstemperatur högre än 40°C
Ventilera utrymmet.
Spänning högre/lägre än nominellt värde Kontrollera spänningsförsörjningen
uppströms.
Fasavbrott
Kontrollera spänningsförsörjning och
säkringar.
Otillräcklig ventilation
Kontrollera sugkorg och rör. Ändra storlek.
Glidning mellan stator och rotor
Reparera eller byt motorn.
Obalanserad spänning på 3-fas
Kontrollera spänningsförsörjningen.
Tryckvakten på huvudpumpen är
Kontrollera tryckvaktens inställningar.
kalibrerad till ett högre värde än tryckhållningspumpen
Tryckvakten är kalibrerad till ett lägre
Kontrollera tryckvaktens inställningar.
värde än anläggningstrycket
Öka trycknivån i anläggningen.
Vattennivån i fyllningsbehållaren för låg Kontrollera nivån i fyllningsbehållaren.
Omedelbart överbelastning/främmande Plocka isär pumpen.
föremål i pumpen
Enfasdrift
Kontrollera försörjning och säkringar.
Fallande spänning
Kontrollera försörjningen.
Motorlindning eller kortslutning
Plocka isär motorn och reparera/byt den.
Friktion mellan stator och rotor
Plocka isär motorn och reparera/byt den.
Lösa skruvar
Kontrollera och dra åt.
Lösa skruvar i fläktkåpan/kopplingens
Kontrollera och dra åt.
kåpa
Glidning mellan fläkt och motor samt
Säkerställ korrekt avstånd och montera
mellan koppling och kopplingens skydd- om.
skåpa etc.
Främmande delar i motor eller pump
Plocka isär och avlägsna.
Koppling ej balanserad
Balansera om.
Lager dåligt oljade/slitna/trasiga
Smörj eller byt.
Lager skadade
Byt ut.
Otillräcklig smörjning
Smörj igen.
Pump och motor ej balanserade
Balansera om.
Inga vibrationsdämpande hylsenheter på Installera eller reparera.
anläggningen
Pumpen kaviterar
Kontrollera anläggningens storlek.
För mycket luft i vattnet
Se till att det inte finns några läckor
i sughalsen. Kontrollera avståndet
mellan uppsugningsplatserna om flera
pumpar har installerats. Inmontera antivirvelplattor.
Lager, pump-/motorskaft slitna
Byt ut.
Pump/motor-kopplingar slitna
Byt ut.
Pump och motor ej balanserade
Balansera om.
Detta är normalt om trycket inte
Stoppa automatisk drift och stoppa
återställs
sedan pumpen.
Fel på kontrollpanel
Stäng av kontrollpanelen och undersök
den.
Fel på elmagneten som stoppar dieselAnvänd den manuella bränslespaken
pumpen/kontrollpanelen
som elmagneten arbetar på.
Acceleratorspaken i fel läge
Kontrollera och justera rpm och säkra
spaken.
Smutsig sugkorg för bränsle
Rengör eller byt.
Trasig injektor/pump
Ring kundtjänst.
Fel på varvtalsräknaren
Kontrollera avståndet från hjulet. Byt ut.
Fel i kontrollpanelen på styrningsboxen Ring kundtjänst.

Ovanlig överhettning på motorns utsida

Huvudpumpen startar före
tryckhållningspumpen
Huvudpumpen startar omedelbart,
med inhiberingsindikator i position 1
Plötslig sänkning av varvtal

Magnetiskt oljud
Plötsligt visslande
Mekaniskt oljud

Pump-/motorlager överhettade

Ovanliga vibrationer

Motorn stannar inte efter tryck på
stoppknapp

Motorn når inte sitt nominella varvtal
eller svänger

Startdrevet kopplas inte ur efter att
motorn startats

Monterings- och skötselanvisning Wilo-SiFire System
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Problem

Orsaker

Åtgärd

Motorn startar inte eller stannar kort
efter start

Oladdade batterier

Kontrollera batterier och batteriladdare.
Ladda batterier och byt dem vid behov.
Kontrollera bränslebehållaren och larmflottören om bränslebristen inte indikeras på kontrollpanelen. Byt ut.
Byt tanken.
Töm kretsloppet på luft genom att
tömma injektorerna och sugkorgarna för
dieselbränsle.
Byt ut.
Byt ut.
Ring kundtjänst.

Bränslebrist

Luft i bränslekretsloppet

Smutsig sugkorg för bränsle
Smutsig sugkorg för luft
Fel på bränslekretsloppet: injektorer
blockerade, fel i injektionspump
För låg temperatur

Svart rök

Ovanlig värme – för hög vatten-/oljetemperatur

Tryckhållningspumpen startar inte

20

Kontrollera att omgivningstemperaturen
inte är lägre än 10 °C. Kontrollera sedan
att uppvärmaren för olja/vatten fungerar.
Byt ut.
Lösa eller rostiga kopplingar mellan bat- Kontrollera kablar och plintar.
teri/startare/relä
Koppla om. Dra åt ordentligt.
Byt ut.
Fel på dieselpumpens kontrollpanel
Kontrollera och byt vid behov.
Startarfel
Ring kundtjänst.
Smutsig/blockerad sugkorg för luft
Byt ut.
För hög oljenivå
Avlägsna överflöd av olja.
Problem med injektor, bränslepump etc. Ring kundtjänst.
Överbelastning i pump (friktion)
Plocka isär och undersök.
Koppling utanför axel
Justera.
Omgivningstemperatur högre än 40°C
Ventilera utrymmet.
Otillräcklig ventilation
Kontrollera filter och ventilationsgaller.
Rengör eller omformatera.
Smutsigt eller blockerat värmeelement/ Plocka isär och rengör.
köldmedium
Vattenbrist i värmeelement/värmeväx- Fyll med vatten efter kylning och kontlare
rollera om det finns några läckor.
Värmeväxlarens kretsventil stängd eller Kontrollera att pumpen har ett vatteninte tillräckligt öppen
flöde och öppna sedan spjällventilen.
Fel på pumpens vattencirkulation
Ring kundtjänst.
Fel på fläktbältet (luftkylda motorer)
Kontrollera spänning och byt vid behov.
Motsvarande larmfel
Kontrollera sensor, kopplingar och
reglerenhet på kontrollpanelen.
Byt vid behov.
Ingen spänningsförsörjning
Kontrollera kopplingar och ställverk.
Tryckvakten är kalibrerad till ett lägre
Kontrollera tryckvaktens inställningar.
tryck än huvudpumpen
Kortslutning i lindningen
Kontrollera lindningen.
Ingrepp i det termiska skyddet
Kontrollera storleken på matarledningen. Säkerställ att pumpen inte är låst
och kontrollera sedan tryckvaktens
inställning och att membrabehållaren
har korrekt tryck.
Fel i styrningsboxen och fel kopplingar
Kontrollera.

WILO SE 12/2019

Svenska
11 Urdrifttagning och borttagning

•
•
•
•
•
•
•
•

Om systemet måste tas ur drift ska anläggningen
först frånkopplas från spänningsförsörjningen och
vattenkretsloppet, sedan ska anläggningens olika
material separeras så att de kan kasseras separat.
Gör detta med en firma som ansvarar för borttagning av industrimaskiner.
Kontrollera att det inte finns några rester av förorenande vätskor inne i pumpen och rören.
Anläggningen med en dieselmotor kan ha batterier som kan innehålla bly och elektrolytisk vätska
inklusive syror, vattenlösningar och antifrysvätska, olja och bränsle.
Fäst särskild uppmärksamhet vid kassering av
batterier och vidta de åtgärder som krävs för att
förebygga att vätska spills ut på marken, vilket kan
leda till miljöförorening.
Om material på anläggningen sprids ut i miljön kan
de ge upphov till allvarliga miljöskador.
Alla material och komponenter måste samlas upp
och kasseras i enlighet med gällande förordningar.
Även vid installationsförfaranden och hantering
måste följande material skickas till avdelningar för
insamling och hantering av avfall:
elektromekaniska och elektroniska komponenter,
elkablar,
batterier,
sugkorgar,
oljeavlopp,
blandningar av vatten och antifrysvätska,
trasor och jämnt material som används i olika procedurer eller vid rengöring,
förpackningsmaterial.
Vätskor och förorenande material måste kasseras
i enlighet med gällande relevanta standarder.
Separat avfallshantering möjliggör återvinning av
material och minskar miljöföroreningarna.

11.1 Information om insamling av använda el- eller
elektronikprodukter
Dessa produkter måste hanteras och återvinnas
korrekt för att undvika miljöskador och hälsofaror.
OBS
De får inte slängas i vanligt hushållsavfall!
Inom den europeiska unionen kan denna symbol
finnas på produkten, emballaget eller
följehandlingarna. Det betyder att berörda el- och
elektronikprodukter inte får slängas i
hushållssoporna.
För en korrekt behandling, återvinning och hantering av berörda produkter ska följande punkter
beaktas:
• Dessa produkter ska endast lämnas till certifierade
insamlingsställen.
• Beakta lokalt gällande föreskrifter!
Information om korrekt hantering kan finnas vid
lokala återvinningscentraler, närmaste avfallshanteringsställe eller hos återförsäljaren där produkten köptes. Ytterligare information om
återvinning finns på www.wilo-recycling.com.

12 Reservdelar

För snabbt ingripande och återvinning av brandsläckningsanläggningen och i enlighet med
rådande pumpningsomständigheter rekommenderas att ett minimiantal av följande reservdelar
finns i lager:

Primär elektrisk pump
Komplett mekanisk tätning, skyddssäkringar,
tryckvakt för start, spole för stegrelä.
Primär dieselpump
Komplett mekanisk tätning, skyddssäkringar,
startkit, oljevärmare, tryckvakt för start, två sugkorgar för bränsle, två sugkorgar för olja, två set
med remmar, två injektordysor för dieselmotorn,
ett komplett set med kopplingar, kretsloppsslangar för växel och olja samt bränsle, verktyg som
rekommenderas av tillverkaren av dieselmotorn.
Elektrisk tryckhållningspump
Komplett mekanisk tätning, skyddssäkringar,
tryckvakt för start.

Monterings- och skötselanvisning Wilo-SiFire System
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EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE UE/CE
Als Hersteller erklären wir unter unserer alleinigen Verantwortung, daǃ die Druckerhöhungsanlagen der Baureihe,
We, the manufacturer, declare under our sole responsability that these booster set types of the series,
Nous, fabricant, déclarons sous notre seule responsabilité que les types de surpresseurs de la série,
(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2
und §1.7.3 des Anhanges I der Maschinenrichtlinie angegeben. / The serial number is marked
on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of
the Machinery directive. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit
en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l’annexe I de la Directive
Machines.)

SiFire…

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:
In their delivered state comply with the following relevant directives:
dans leur état de livraison sont conformes aux dispositions des directives suivantes :
_ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
_ Machinery 2006/42/EC
_ Machines 2006/42/CE

und gemäss Anhang 1, §1.5.1, werden die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten
and according to the annex 1, §1.5.1, comply with the safety objectives of the Low Voltage Directive 2014/35/EU
et, suivant l'annexe 1, §1.5.1, respectent les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension 2014/35/UE

_ Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie 2014/30/EU
_ Electromagnetic compatibility 2014/30/EU
_ Compabilité électromagnétique 2014/30/UE

EN ISO 12100

EN 60204-1

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3+A1:2011
EN 61000-6-4+A1:2011

Zusätzlich dazu sind diese Druckerhöhungsanlagen mit den geltenden Anforderungen an die
Pumpenaggregate entwickelt nach
In addition, these booster types are designed in accordance with the applicable requirements to
the pump units according to
En complément, ces types de surpresseurs sont construits en conformité aux exigences
applicables aux unités de pompage suivant

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:
Person authorized to compile the technical file is:
Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Dortmund,

H. HERCHENHEIN
Senior Vice President - Group ITQ

Division Clean and Waste Water
Quality Manager - PBU Systems
WILO SALMSON FRANCE SAS
80 Bd de l'Industrie - CS 90527
F-53005 Laval Cedex
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unterschrieben von
Holger Herchenhein
Datum: 2017.03.27
07:53:49 +02'00'
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N°2117904.03 (CE-A-S n°4187797)

Nortkirchenstraǃe 100
44263 Dortmund - Germany

EN 12845
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sowie auch den Bestimmungen zu folgenden harmonisierten europäischen Normen:
comply also with the following relevant harmonised European standards:
sont également conformes aux dispositions des normes européennes harmonisées suivantes :

Original-erklärung / Original declaration / Déclaration originale

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,
and with the relevant national legislation,
et aux législations nationales les transposant,

(BG) - ȉȢȓȋȈȘșȒȐ ȍȏȐȒ

ǬǭǲǳǨǸǨǾǰȇ ǯǨ ǹȂǶǺǭǺǹǺǪǰǭ EC/EO

(CS) - ýeština
EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHODċ

WILO SE ȌȍȒȓȈȘȐȘȈȚ, ȟȍ ȗȘȖȌțȒȚȐȚȍ ȗȖșȖȟȍȕȐ Ȋ ȕȈșȚȖȧȡȈȚȈ ȌȍȒȓȈȘȈȞȐȧ
șȢȖȚȊȍȚșȚȊȈȚ ȕȈ ȘȈȏȗȖȘȍȌȉȐȚȍ ȕȈ șȓȍȌȕȐȚȍ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐ ȌȐȘȍȒȚȐȊȐ Ȑ
ȗȘȐȍȓȐȚȍ ȋȐ ȕȈȞȐȖȕȈȓȕȐ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓșȚȊȈ:

WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají
ustanovením níže uvedených evropských smČrnic a národním právním
pĜedpisĤm, které je pĜejímají:

ǴȈȠȐȕȐ 2006/42/ǭǶ ; ǭȓȍȒȚȘȖȔȈȋȕȐȚȕȈ șȢȊȔȍșȚȐȔȖșȚ 2014/30/ǭC

Stroje 2006/42/ES ; Elektromagnetická Kompatibilita 2014/30/EU

ȒȈȒȚȖ Ȑ ȕȈ ȝȈȘȔȖȕȐȏȐȘȈȕȐȚȍ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐ șȚȈȕȌȈȘȚȐ, țȗȖȔȍȕȈȚȐ ȕȈ
ȗȘȍȌȐȠȕȈȚȈ șȚȘȈȕȐȞȈ.

a rovnČž splĖují požadavky harmonizovaných evropských norem uvedených
na pĜedcházející stránce.

(DA) - Dansk
EU/EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

(EL) - ƪǊǊǆǌǈǉƾ

ƩƬƯƻƶƬ ƶƸưưƳƵĭƻƶƬƶ EE/EK

WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver,
samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem:

WILO SE įǆǊǙǌİǈ ǗĲǈ ĲĮ ȺǏǎǕǗǌĲĮ ȺǎǑ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ İǑǏǔȺĮǕǉƾ
įǀǊǔıǆ İǁǌĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ǎįǆǄǈǙǌ ǉĮǈ Ĳǈǐ İǇǌǈǉƿǐ
ǌǎǋǎǇİıǁİǐ ıĲǈǐ ǎȺǎǁİǐ ƿǒİǈ ǋİĲĮĳİǏǇİǁ:

Maskiner 2006/42/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU

ưǆǒĮǌǀǋĮĲĮ 2006/42/ƪƮ ; ƬǊİǉĲǏǎǋĮǄǌǆĲǈǉǀǐ ıǑǋǃĮĲǗĲǆĲĮǐ 2014/30/ƪE

De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske
standarder, der er anført på forrige side.

ǉĮǈ İȺǁıǆǐ ǋİ ĲĮ İǍǀǐ İǌĮǏǋǎǌǈıǋƿǌĮ İǑǏǔȺĮǕǉƾ ȺǏǗĲǑȺĮ ȺǎǑ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ
ıĲǆǌ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǆ ıİǊǁįĮ.

(ES) - Español

(ET) - Eesti keel

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE

EL/EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI

WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están
conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con
las legislaciones nacionales que les son aplicables :

WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on
kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike
seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud:

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE

Masinad 2006/42/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust 2014/30/EL

Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas
armonizadas citadas en la página anterior.

Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud
Euroopa standarditega.

(FI) - Suomen kieli

(GA) - Gaeilge

EU/EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

AE/EC DEARBHÚ COMHLÍONTA

WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat
seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien
kansallisten lakiasetusten mukaisia:

WILO SE ndearbhaíonn an cur síos ar na táirgí atá i ráiteas seo, siad i
gcomhréir leis na forálacha atá sna treoracha seo a leanas na hEorpa agus leis
na dlíthe náisiúnta is infheidhme orthu:

Koneet 2006/42/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2014/30/EU

Innealra 2006/42/EC ; Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach 2014/30/AE

Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen
eurooppalaisten normien mukaisia.

Agus siad i gcomhréir le forálacha na caighdeáin chomhchuibhithe na hEorpa
dá dtagraítear sa leathanach roimhe seo.

(HR) - Hrvatski

(HU) - Magyar

EU/EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI

EU/EK-MEGFELELėSÉGI NYILATKOZAT

WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa
sljedeüim prihvaüenim europskim direktivama i nacionalnim zakonima:

WILO SE kijelenti, hogy a jelen megfelelĘségi nyilatkozatban megjelölt
termékek megfelelnek a következĘ európai irányelvek elĘírásainak, valamint
azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek:

EZ smjernica o strojevima 2006/42/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost smjernica 2014/30/EU

Gépek 2006/42/EK ; Elektromágneses összeférhetĘségre 2014/30/EU

i usklaÿenim europskim normama navedenim na prethodnoj stranici.

valamint az elĘzĘ oldalon szereplĘ, harmonizált európai szabványoknak.

(IT) - Italiano

(LT) - Lietuviž kalba

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE

ES/EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono
conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle
legislazioni nazionali che le traspongono :

WILO SE pareiškia, kad šioje deklaracijoje nurodyti gaminiai atitinka šiž
Europos direktyvž ir jas perkelianþiž nacionaliniž šstatymž nuostatus:

Macchine 2006/42/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE

Mašinos 2006/42/EB ; Elektromagnetinis Suderinamumas 2014/30/ES

E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame
puslapyje.
a pagina precedente.

(LV) - Latviešu valoda

(MT) - Malti

ES/EK ATBILSTŜBAS DEKLARńCIJU

DIKJARAZZJONI TA’ KONFORMITÀ UE/KE

WILO SEdeklarŋ, ka izstrŅdŅjumi, kas ir nosaukti šajŅ deklarŅcijŅ, atbilst šeit
uzskaitŝto Eiropas direktŝvu nosacŝjumiem, kŅ arŝ atsevišťu valstu likumiem,
kuros tie ir ietverti:

WILO SE jiddikjara li l-prodotti speŉifikati f’din id-dikjarazzjoni huma konformi
mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-leœislazzjonijiet nazzjonali li
japplikawhom:

Mašŝnas 2006/42/EK ; ElektromagnŋtiskŅs Saderŝbas 2014/30/ES

Makkinarju 2006/42/KE ; Kompatibbiltà Elettromanjetika 2014/30/UE

un saskaŪotajiem Eiropas standartiem, kas minŋti iepriekšŋjŅ lappusŋ.

kif ukoll man-normi Ewropej armoniĪĪati li jsegwu imsemmija fil-paœna
preŉedenti.
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Svenska

(NL) - Nederlands

(PL) - Polski

EU/EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

DEKLARACJA ZGODNOĝCI UE/WE

WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen aan
de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de nationale
wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen:

WILO SE oĞwiadcza, Īe produkty wymienione w niniejszej deklaracji są
zgodne z postanowieniami nastĊpujących dyrektyw europejskich i
transponującymi je przepisami prawa krajowego:

Machines 2006/42/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2014/30/EU

Maszyn 2006/42/WE ; KompatybilnoĞci Elektromagnetycznej 2014/30/UE

De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen
die op de vorige pagina worden genoemd.

oraz z nastepującymi normami europejskich zharmonizowanymi podanymi na
poprzedniej stronie.

(PT) - Português

(RO) - Română

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE

DECLARAğIE DE CONFORMITATE UE/CE

WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração
obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais
que as transcrevem :

WILO SE declară că produsele citate în prezenta declaraĠie sunt conforme cu
dispoziĠiile directivelor europene următoare úi cu legislaĠiile naĠionale care le
transpun :

Máquinas 2006/42/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE

Maúini 2006/42/CE ; Compatibilitate Electromagnetică 2014/30/UE

E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página
precedente.

úi, de asemenea, sunt conforme cu normele europene armonizate citate în
pagina precedentă.

(SK) - Slovenþina

(SL) - Slovenšþina

EÚ/ES VYHLÁSENIE O ZHODE

EU/ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

WILO SE þestne prehlasuje, že výrobky ktoré sú predmetom tejto deklarácie,
sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a
odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov:
Strojových zariadeniach 2006/42/ES ; Elektromagnetickú Kompatibilitu
2014/30/EÚ
ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na
predchádzajúcej strane.

WILO SE izjavlja, da so izdelki, navedeni v tej izjavi, v skladu z doloþili
naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo:
Stroji 2006/42/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2014/30/EU
pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani.

(SV) - Svenska

(TR) - Türkçe

EU/EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

AB/CE UYGUNLUK TEYID BELGESI

WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer
med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella
lagstiftningar som inför dem:
Maskiner 2006/42/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2014/30/EU
Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska
standarder som nämnts på den föregående sidan.

WILO SEbu belgede belirtilen ürünlerin aúa÷Õdaki Avrupa yönetmeliklerine ve
ulusal kanunlara uygun oldu÷unu beyan etmektedir:
Makine Yönetmeli÷i 2006/42/AT ; Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeli÷i
2014/30/AB
ve önceki sayfada belirtilen uyumlaútÕrÕlmÕú Avrupa standartlarÕna.

(IS) - Íslenska

(NO) - Norsk

ESB/EB LEYFISYFIRLÝSING

EU/EG-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING

WILO SE lýsir því yfir að vörurnar sem um getur í þessari yfirlýsingu eru í
samræmi við eftirfarandi tilskipunum ESB og landslögum hafa samþykkt:

WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med
følgende europeiske direktiver og nasjonale lover:

Vélartilskipun 2006/42/EB ; Rafseguls-samhæfni-tilskipun 2014/30/ESB

EG–Maskindirektiv 2006/42/EG ; EG–EMV–Elektromagnetisk kompatibilitet
2014/30/EU

og samhæfða evrópska staðla sem nefnd eru í fyrri síðu.

og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side.

(RU) - ȘțșșȒȐȑ ȧȏȣȒ

ǬȍȒȓȈȘȈȞȐȧ Ȗ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ǭȊȘȖȗȍȑșȒȐȔ ȕȖȘȔȈȔ
WILO SE ȏȈȧȊȓȧȍȚ, ȟȚȖ ȗȘȖȌțȒȚȣ, ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȍ Ȋ ȌȈȕȕȖȑ ȌȍȒȓȈȘȈȞȐȐ Ȗ
șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ, ȖȚȊȍȟȈȦȚ șȓȍȌțȦȡȐȔ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȔ ȌȐȘȍȒȚȐȊȈȔ Ȑ
ȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȔ ȗȘȍȌȗȐșȈȕȐȧȔ:
ǬȐȘȍȒȚȐȊȈ ǭǹ ȗȖ ȔȈȠȐȕȕȖȔț ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȦ 2006/42/ǭǹ ; ǬȐȘȍȒȚȐȊȈ ǭǹ ȗȖ
ȥȓȍȒȚȘȖȔȈȋȕȐȚȕȖȑ șȖȊȔȍșȚȐȔȖșȚȐ 2014/30/ǭǹ
Ȑ ȋȈȘȔȖȕȐȏȐȘȖȊȈȕȕȣȔ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȔ șȚȈȕȌȈȘȚȈȔ, țȗȖȔȧȕțȚȣȔ ȕȈ
ȗȘȍȌȣȌțȡȍȑ șȚȘȈȕȐȞȍ.
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