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FZ-EB-12V/7AH  Akku für Notstromversorgung

Bevor Sie mit der Montage beginnen, laden Sie die Montageanleitung die-
ses Produktes von unserer Homepage (Link und QR-Code unten) herunter 
und lesen Sie diese vollständig durch.

Zielgruppe dieser Dokumentation
Die Montageanleitung richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe. Alle hierin be-
schriebenen Arbeiten  dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal aus-
geführt werden, das in der Montage und Handhabung von Akkus ausgebildet und 
geübt ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Der Akku FZ-EB-12V/7AH ist ein Spezialakku, der ausschließlich in Verbindung mit 

der FZ-USV-230 Notstromversorgung verwendet werden darf.
• Die Montage und Elektroinstallation muss gemäß der Montageanleitung durch-

geführt werden.
• Der Akku FZ-EB-12V/7AH darf nur in technisch einwandfreiem Zustand verwen-

det werden.

Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch
• Der Akku FZ-EB-12V/7AH darf nicht verwendet werden

– in Feuchträumen, Räumen mit aggressiver Atmosphäre oder Räumen in 
denen Fremdkörper (z.B Späne) und/oder Flüssigkeiten in den Akku eindrin-
gen können.

– in Umgebungen in denen er starken elektromagnetischen Feldern, korrosiven 
Gasen und leitfähigen Substanzen ausgesetzt ist.

– in Umgebungen in denen keine ausreichende Kühlung bzw. Lüftung des Akkus 
gewährleistet ist.

– in Räumen in denen er direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
– in Räumen in denen er Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt ist.
– in Außenbereichen

• Es dürfen keine Eingriffe und/oder Veränderungen am Akku FZ-EB-12V/7AH vor-
genommen werden.

Sicherheitshinweise

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag, Feuer oder Explosion

• Falsche Aufbewahrung und Handhabung der Akkus

• Die Anschlüsse der Akkus nicht berühren.
• Akkus niemals in einer Werkzeugkiste oder Tasche zusammen mit metallischen 

Gegenständen aufbewahren.
• Akkus nicht ins Feuer werfen oder großer Hitze aussetzen.

Beachten Sie alle relevanten sicherheitsbezogenen Informationen in der 
Montageanleitung, besonders im Kapitel „Sicherheit“.

Die FZ-EB-12V/7AH Montageanleitung finden Sie hier: 
https://www.siegenia.com/qr/service/tuersysteme/genius/
notstrom/ 
oder unter dem nebenstehenden QR-Code: Komfortsysteme

Türsysteme

Fenstersysteme
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FZ-EB-12V/7AH  accu voor noodstroominstallatie

Download voordat u met de montage begint de montagehandleiding van 
dit product van onze homepage (link en QR-code hieronder) en lees deze 
volledig door.

Doelgroep van deze documentatie
De montagehandleiding is uitsluitend bedoeld voor vakbedrijven. Alle hierin 
beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren 
vakpersoneel, dat in de montage en het gebruik van accu's is opgeleid en daarin 
over voldoende ervaring beschikt.

Gebruik volgens de voorschriften
• De accu FZ-EB-12V/7AH is een speciale accu, die uitsluitend in combinatie met 

de FZ-USV-230 noodstroominstallatie gebruikt mag worden.
• De montage en de elektrische installatie moet volgens de montagehandleiding 

worden uitgevoerd.
• De accu FZ-EB-12V/7AH mag alleen in technisch perfecte toestand en met origi-

neel toebehoren van KFV worden gebruikt.

Onrechtmatig gebruik
• De accu FZ-EB-12V/7AH mag niet worden gebruikt.

– in vochtige ruimtes, ruimtes met agressieve atmosfeer of ruimtes waarin 
verontreinigingen (bijv. spaanders) en/of vloeistoffen in de accu kunnen 
binnendringen;

– in omgevingen waarin hij aan sterke elektromagnetische velden, corrosieve 
gassen en geleidende stoffen blootgesteld is;

– in omgevingen waar niet voldoende koeling c.q. ventilatie van de accu gega-
randeerd is;

– in ruimtes waarin hij aan directe zonnestraling blootgesteld is;
– in ruimtes waarin hij aan trillingen of schokken blootgesteld is;
– buiten.

• Er mogen geen ingrepen en/of wijzigingen aan de accu FZ-EB-12V/7AH worden 
uitgevoerd.

Veiligheidsinstructies

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok, brand of explosie

• Verkeerde opslag en gebruik van de accu's

• De aansluitingen van de accu's niet aanraken.
• Accu's nooit in een gereedschapskist of -tas samen met metalen voorwerpen 

bewaren.
• Accu's niet in het vuur gooien of aan aan grote hitte blootstellen.

Neem alle veiligheidsrelevante informatie in de montagehandleiding, met 
name in het hoofdstuk "Veiligheid" in acht.

De FZ-EB-12V/7AH montagehandleiding vindt u hier: https://
www.siegenia.com/ 
of onder nevenstaande QR-code: Comfort-systemen

Deursystemen

Raamsystemen
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FZ-EB-12V/7AH Akumulator do zasilacza awaryjnego

Przed rozpoczęciem montażu należy pobrać z naszej strony (łącze i kod 
QR poniżej) instrukcję montażu tego produktu i zapoznać się w całości z jej 
treścią.

Grupa docelowa niniejszej dokumentacji
Instrukcja montażu skierowana jest wyłącznie do wykwalifikowanych montażystów. 
Wszystkie prace opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane jedynie przez 
doświadczonych fachowców, którzy dysponują odpowiednią wiedzą w zakresie 
montażu i obsługi akumulatorów.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
• Akumulator FZ-EB-12V/7AH jest akumulatorem specjalnym, który przeznaczony 

jest do użycia wyłącznie w połączeniu z zasilaczem awaryjnym FZ-USV-230.
• Montaż i podłączenie muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi podanymi 

w instrukcji montażu.
• Używać akumulatora FZ-EB-12V/7AH wyłącznie w nienagannym stanie technic-

znym.

Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem
• Nie używać akumulatora FZ-EB-12V/7AH:

– w pomieszczeniach o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze lub w po-
mieszczeniach, w których obce przedmioty (np. wióry) oraz/lub ciecze mogą 
przeniknąć do akumulatora.

– w środowiskach narażonych na działanie silnego pola elektromagnetycznego, 
gazów korozyjnych i substancji przewodzących.

– w miejscach, w których nie jest możliwe zagwarantowanie odpowiedniego 
chłodzenia lub wentylacji akumulatora.

– w pomieszczeniach, w których akumulator będzie narażony na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych.

– w pomieszczeniach, w których akumulator będzie narażony na wibracje lub 
wstrząsy.

– na zewnątrz
• Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji akumulatora FZ-EB-

12V/7AH.

Wskazówki bezpieczeństwa

ZAGROŻENIE

Zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem, pożaru lub wybuchu

• Nieprawidłowe przechowywanie oraz obsługa akumulatorów

• Nie należy dotykać przyłączy akumulatora.
• Nigdy nie przechowywać akumulatora w skrzynce na narzędzia ani innym po-

jemniku razem z metalowymi przedmiotami.
• Nie wrzucać akumulatorów do ognia ani nie narażać na działanie wysokich 

temperatur.

Przestrzegać wszystkich stosownych informacji z instrukcji montażu, które 
mają znaczenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza tych podanych w rozdziale 
„Bezpieczeństwo”.

Instrukcja montażu FZ-EB-12V/7AH dostępna jest tutaj: 
https://www.siegenia.com/ 
lub pod podanym kodem QR: Comfort systems

Door systems

Window systems
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www.siegenia.com


