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Fig. 1: RS485 Modbus RTU/BACnetMS/TP

Fig. 2: CANopen

Fig. 3: LON TP/FT-10

Fig. 4: PLR
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1 Allmän information

1.1 Om denna skötselanvisning
Monterings- och skötselanvisningen är en permanent del av produkten. Läs denna
anvisning före alla åtgärder och se till att den alltid finns till hands. Att dessa
anvisningar följs noggrant är en förutsättning för korrekt användning och hantering
av produkten. Observera alla uppgifter och märkningar på produkten. Monterings-
och skötselanvisningen motsvarar anordningens utförande och de
säkerhetsstandarder och -föreskrifter som gäller vid tidpunkten för tryckning.

Språket i originalbruksanvisningen är tyska. Alla andra språk i denna anvisning är
översättningar av originalet.

2 Säkerhet
I anvisningarna finns viktig information för installation och drift av produkten.
Installatören och fackpersonalen/driftansvarige personen måste därför läsa igenom
monterings- och skötselanvisningen före installation och driftsättning. Förutom de
allmänna säkerhetsföreskrifterna i avsnittet ”Säkerhet” måste de särskilda
säkerhetsföreskrifterna i de följande avsnitten märkta med varningssymboler följas.

2.1 Märkning av säkerhetsföreskrifter
I denna monterings- och skötselanvisning finns säkerhetsföreskrifter som varnar för
maskinskador och för personskador. Dessa varningar anges på olika sätt:

▪ Säkerhetsföreskrifter för personskador börjar med en varningstext och visas med
motsvarande symbol.

▪ Säkerhetsföreskrifter för maskinskador börjar med en varningstext och visas utan
symbol.

Varningstext
▪ Fara! 

Kan leda till allvarliga skador eller livsfara om anvisningarna inte följs!

▪ Varning! 
Kan leda till (allvarliga) skador om anvisningarna inte följs!

▪ Observera! 
Kan leda till maskinskador och möjligen totalhaveri om anvisningarna inte följs.

▪ OBS! 
Praktiska anvisningar om hantering av produkten

Symboler
I denna anvisning används följande symboler:

Allmän varningssymbol
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Fara för elektrisk spänning

Varning för heta ytor

Varning för magnetfält

Anvisningar

2.2 Personalkompetens
Personalen måste

▪ vara informerad om lokala olycksförebyggande föreskrifter,

▪ ha läst och förstått monterings- och skötselanvisningen.

Personalen måste ha följande kvalifikationer:

▪ De elektriska arbetena måste utföras av en kvalificerad elektriker.

▪ Montering eller demontering måste utföras av kvalificerad personal som är utbildad i
att hantera de verktyg och fästmaterial som behövs.

Definition ”kvalificerad elektriker”
En kvalificerad elektriker är en person med lämplig teknisk utbildning, kännedom och
erfarenhet som kan känna igen och undvika faror vid elektricitet.

2.3 Risker med att inte följa säkerhetsföreskrifterna
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till personskador eller skador på
produkten eller andra delar av installationen. Vid försummelse av
säkerhetsföreskrifterna ogiltigförklaras alla skadeståndsanspråk. Framför allt gäller
att försummad skötsel kan leda till exempelvis följande problem:

▪ fel i viktiga produkt- eller installationsfunktioner

▪ fel i föreskrivna underhålls- och reparationsförfaranden

▪ personskador p.g.a. elektrisk, mekanisk eller bakteriologisk påverkan

▪ maskinskador

2.4 Säkerhetsföreskrifter för driftansvarig
Gällande föreskrifter för att undvika olyckor måste följas. Risker till följd av elektricitet
måste uteslutas. Elektriska anslutningar måste utföras av behörig elektriker som följer
gällande lokala och nationella bestämmelser.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap. De ska då
hållas under uppsyn eller instrueras angående säker användning av apparaten. De ska
även förstå farorna som föreligger. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring
eller användarunderhåll får inte utföras av barn eller utan övervakning.
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2.5 Säkerhetsföreskrifter för inspektion och montering
Driftansvarig person ska se till att inspektion och montering utförs av auktoriserad
och kvalificerad personal som noggrant har studerat driftanvisningarna. Arbeten på
produkten/anläggningen får endast utföras under driftstopp. De tillvägagångssätt för
urdrifttagning av produkten/anläggningen som beskrivs i monterings- och
skötselanvisningen måste följas.

2.6 Egenmäktig förändring av produkt och reservdelstillverkning
Ändringar i produkten får endast utföras med tillverkarens medgivande. För
säkerhetens skull ska endast originaldelar och tillbehör som är godkända av
tillverkaren användas. Om andra delar används tar tillverkaren inte något ansvar för
följderna.

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

3 Transport och tillfällig lagring

3.1 Leveransomfattning
▪ CIF-modul

▪ Monterings- och skötselanvisning

3.2 Inspektion av leverans
Kontrollera omedelbart att leveransen är fullständig och att det inte förekommer
några skador. Eventuella reklamationer ska göras direkt.

OBSERVERA
Risk för skador p.g.a. felaktig hantering under transport och
lagring!
Vid transport och tillfällig lagring ska anordningen skyddas mot fukt, frost och
mekaniskt slitage.

4 Avsedd användning
▪ CIF-modulerna är avsedda för extern styrning och driftstatusrapportering för Wilo-

pumparna.

▪ CIF-modulerna får inte användas för att stänga av pumpen.
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FARA
Livsfara från elektriska stötar!
Felaktig användning kan orsaka livsfarliga stötar!

• Använd aldrig styringångarna för säkerhetsfunktioner.

• Installera aldrig modulen i inkompatibla anordningar.

4.1 Firmwares kompatibilitet
För att säkerställa att modulen fungerar korrekt krävs följande firmware-version för
produkten som modulen installeras i:

Pump Version

Wilo-Stratos MAXO ≥ 1.00

Tab. 1: Firmware-version

För kompatibilitet med produkter som inte listas ovan, se
www.wilo.com/automation.

5 Produktdata

5.1 Typnyckel

Exempel: CIF-modul Modbus RTU

CIF-modul Communication Interface-modul

Modbus RTU

Utförande/funktionsbeteckning:

Modbus RTU = gränssnitt RS485, protokoll Modbus
RTU

BACnet MS/TP = gränssnitt RS485, protokoll
BACnet MS/TP

Tab. 2: Typnyckel

5.2 Tekniska data

Tekniska data

Allmänna data

Plintarea 1,5 mm² (max.)

Strömkrets SELV, galvaniskt åtskild

Gränssnitt CAN enligt ISO 11898-2
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Tekniska data

Ledningslängd 200 m (max.)

Slutmotstånd 120 Ω (integrerat, kopplingsbart)

Gränssnitt RS485 enligt EIA/TIA (RS) 485-A

Last (enhetslast)* 1/8 Unit Load

Ingångsspänning Max. 12 V (differentiell A-B)

Slutmotstånd 120 Ω (integrerat, kopplingsbart)

Gränssnitt TP/FT-10

Ledningstyp J-Y(St) Y 1 x 2 x 0,8 mm / CAT 5 AWG 22

Ledningslängd

900 m vid busstopologi (med slutmotstånd) och
max. 3 m långa ledningar 450 m vid fri topologi,
max 250 m mellan 2 noder som kommunicerar
med varandra

Gränssnitt PLR

Gränssnitt Strömslinga (≅ 5 mA)

Ledningslängd 200 m (max. / 0,5 mm²)

Tab. 3: Tekniska data

5.3 Standarder
CIF-modulerna BACnet motsvarar ISO 16484-5:2016 (protocol revision 4). Detaljer
finns i PICS Statement.

CIF-modulerna CANopen motsvarar följande CAN in Automation-standarder:

▪ CiA 301 Version 4.2.0: CANopen application layer and communication profile

CIF-modulerna LON motsvarar följande Lonmark-standarder:

▪ Application Layer Interoperability Guidelines Version 3.2

▪ Layers 1-6 Interoperability Guidelines Version 3.2

▪ node object 0000_20

▪ pump controller object 8120_10

▪ Resource Files Version 13.00

CIF-modulerna Modbus RTU motsvarar MODBUS APPLICATION PROTOCOL
SPECIFICATION V1.1 och Modbus over Serial Line protocol V1.02 i RTU-läget,
tillgängliga på modbus.org.
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6 Beskrivning och funktion
CIF-modulerna kompletterar anordningen med kommunikationsgränssnitt för olika
standarder.
Mer information på www.wilo.com/automation.

7 Installation och elektrisk anslutning
Den elektriska anslutningen får endast upprättas av kvalificerade elektriker och enligt
gällande föreskrifter!

VARNING
Risk för personskador!
• Följ de befintliga föreskrifterna så att olyckor förebyggs.

FARA
Livsfara från elektriska stötar!
• Risker till följd av elektricitet måste elimineras.

• Lokala eller allmänna bestämmelser samt föreskrifter (t.ex. IEC, VDE osv.) från
det lokala elförsörjningsbolaget ska iakttas.

7.1 Installation
Monteringen av CIF-modulerna beskrivs i monterings- och skötselanvisningen till
produkten som CIF-modulen kan installeras i.

För att förhindra störningar i industriella omgivningar (EN 61000‑6‑2) måste en
skärmad ledning samt en EMC-godkänd ledningsinförning användas för
dataledningarna (ingår ev. i modulens leveransomfattning).
Avskärmningen ska göras på jord på bägge sidor.
För en optimal överföring måste en partvinnad datakabel vid BACnet MS/TP, CANopen
eller Modbus RTU med en impedans på 120 Ω användas.

FARA
Livsfara från elektriska stötar!
Frånkoppla spänningsförsörjningen före alla arbeten och säkra den mot
återinkoppling. Arbeten på reglermodulen får påbörjas först efter 5 minuter på
grund av livsfarlig beröringsspänning.

Kontrollera att alla anslutningar (även potentialfria kontakter) är spänningsfria.

Därefter följer den elektriska anslutningen (se kapitlet Elektrisk anslutning).
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7.2 Elektrisk anslutning

FARA
Livsfara från elektriska stötar!
Den elektriska anslutningen ska göras av en elinstallatör som godkänts av den
lokala elleverantören och ska utföras i enlighet med de gällande lokala
föreskrifterna.

▪ Utför installationen enligt beskrivningen i föregående avsnitt.

▪ Utför elektrisk installation av pumpen enligt anvisningarna i monterings- och
skötselanvisningen.

▪ Kontrollera att tekniska data för de strömkretsar som ska anslutas är kompatibla med
elektriska data för CIF-modulen.

▪ Anslut ledare enligt den gällande ritningen (Fig. 1 till Fig. 4).

▪ Montera BUS-anslutningsmotstånd vid RS485/CAN (båda omkopplarna på ”ON”) om
det inte finns någon utgående ledning.

▪ Kontrollera att tätningen till kopplingsboxen inte har några synliga skador.

▪ Stäng kopplingsboxens lock med skruvarna. Se till att tätningen sluter tätt runt om.

Vid RS485 är plintarna märkta med A(-) och B(+). Märkningen överensstämmer med
standarden. Trots detta använder vissa fabrikanter motsatta märkningar för A och B.
Det kan leda till kommunikationsproblem.

RS485 tillåter inga grindar, ingen stjärnformad ledningsdragning och inga ledningar.
Alla anordningar måste vara seriekopplade.

8 Idrifttagning/funktionskontroll
Dessa instruktioner beskriver den grundläggande installationen.

Du hittar utförliga instruktioner på www.wilo.com/automation.

9 Underhåll
Modulerna som beskrivs i den här anvisningen är underhållsfria.

10 Problem, orsaker, åtgärder
Underhålls- och reparationsarbeten ska endast utföras av kvalificerad
fackpersonal!
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FARA
Livsfara från elektriska stötar!
Risker till följd av elektricitet måste uteslutas!

• Innan reparations- och underhållsarbeten utförs ska pumpen göras spänningsfri
och säkras mot obefogad återinkoppling.

• Skador på nät- och anslutningsledningen får endast åtgärdas av en auktoriserad
elektriker.

VARNING
Risk för skållning!
Vid höga medietemperaturer och systemtryck måste pumpen svalna och
anläggningen göras trycklös.

Om driftstörningen inte kan åtgärdas måste du kontakta en auktoriserad fackman
eller Wilos närmaste kundtjänstkontor eller representant.

11 Reservdelar
Reservdelsbeställning ska göras via lokala fackmän och/ eller via Wilos kundtjänst. För
en smidig orderhantering ber vi dig att ange samtliga uppgifter från typskylten på
modulen och på anordningen som modulen är installerad i vid varje beställning.

12 Sluthantering

12.1 Information om insamling av använda el- eller elektronikprodukter
Dessa produkter måste hanteras och återvinnas korrekt för att undvika miljöskador
och hälsofaror.

OBS
Får inte slängas i vanligt hushållsavfall!
Inom den europeiska unionen kan denna symbol finnas på produkten,
förpackningen eller följehandlingarna. Den innebär att berörda el- och
elektronikprodukter inte får slängas i hushållssoporna.

För korrekt behandling, återvinning och hantering av berörda produkter ska följande
punkter beaktas:

▪ Dessa produkter ska endast lämnas till certifierade insamlingsställen.
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▪ 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.salmson‑recycling.com.

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.
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