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1 Inleiding
Lees deze handleiding zorgvuldig door, voordat u met de 
montagewerkzaamheden begint. Neem de instructies in 
Hoofdstuk 2 „Veiligheid“ in acht om gevaren voor perso-
nen of storingen te vermijden.
Deze handleiding maakt deel uit van de FZ-USV-230-
voeding en moet op ieder moment toegankelijk zijn 
voor het vakpersoneel.

1.1 Service
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Een onderneming van de SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
Neem in geval van reclamatie of service contact op met 
uw onderhoudspartner.

1.2 Geldigheid
Deze handleiding blijft tot herroeping geldig. Bijgewerk-
te versies kunnen op ieder moment via het download-
portaal van onze website www.siegenia.com/de ge-
download worden.

1.3 Doelgroep.van.deze.documentatie
Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor vakbe- 
drijven. Alle hierin beschreven werkzaamheden mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren vakper-
soneel, dat in de montage, de ingebruikname en het on-
derhoud van voedingen in combinatie met elektrome-
chanische componenten is opgeleid en daarin getraind 
is. 
Alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet 
mogen alleen door elektromonteurs worden uitge-
voerd.

1.4 Gebruik.volgens.de.voorschriften
• De FZ-USV-230-voeding is een speciale voeding, die 

uitsluitend in combinatie met KFV-producten en 
-toebehoren gebruikt mag worden.

• De montage en de elektrische installatie moet 
volgens deze montagehandleiding worden uitge-
voerd.

• De FZ-USV-230-voeding mag alleen in technisch 
perfecte toestand en met origineel toebehoren van 
KFV worden gebruikt.

• De FZ-USV-230-voeding mag uitsluitend binnen 
worden gebruikt.

1.5 Onrechtmatig.gebruik
• De FZ-USV-230-voeding mag niet worden gebruikt.

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

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

– in omgevingen waar niet voldoende koeling c.q. 
ventilatie van de voeding gegarandeerd 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 

FZ-USV-230-voeding en de daarop aangesloten elek-
tromechanische componenten worden uitgevoerd.

• De FZ-USV-230-voeding mag niet bij te hoge stroom-
sterkte, kortsluiting of buiten het aangegeven 
ingangsspaningsgebied gebruikt worden, aangezien 
dit tot schade kan leiden.

1.6 Onderhoudsinstructies
Geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigings-
middelen gebruiken. De oppervlakken van de beslagon-
derdelen kunnen daardoor beschadigd worden. Reinig 
de voeding met een droge doek.

1.7 Montagevoorwaarden en 
-vereisten

Vóór en bij de montage regionale bouwvoorschriften en 
-wetten naleven.

1.8 Maataanduidingen
Alle maten zijn vermeld in mm.

http://www.siegenia.com/de
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1.9 Gebruikte symbolen
De volgende pictogrammen worden in dit document 
gebruikt:

Algemeen waarschuwingsteken

Nuttige informatie of advies

Op het desbetreffende punt in de handlei-
ding verder lezen

 
Overige aanduidingen
De tekens in deze handleiding hebben de volgende be-
tekenis:
• Teksten die achter deze markering staan, zijn 

opsommingen.
– Teksten die achter deze markering staan, zijn 

ondergeschikte opsommingen.
 f Teksten die achter deze markering staan, zijn han-
delingsinstructies die in de gespecificeerde volgorde 
uitgevoerd moeten worden.

" " Teksten tussen aanhalingstekens zijn kruisreferen-
ties naar andere hoofdstukken of secties.

1.10 Andere.toepasbare.documentatie
Bij de montage van de FZ-USV-230-voeding absoluut 
alle montage- en bedieningshandleidingen die aan an-
dere (optionele) componenten zijn toegevoegd in acht 
nemen.

1.11 Vakkundige verwijdering
Elektrische apparatuur hoort niet in het huisvuil thuis. 
Apparaat, toebehoren en verpakking klaarmaken voor 
een milieuvriendelijk hergebruik.

2 Veiligheid
Vóór het begin van de montagewerkzaamheden onder-
staande waarschuwingen zorgvuldig lezen. Ze dienen 
voor uw veiligheid en hebben tot doel risico's, letsel en 
materiële schade te voorkomen. Neem alle waarschu-
wingen in acht.

1.12 Opbouw van de waarschuwingen
De waarschuwingen in deze handleiding 
• beschermen bij naleving ervan tegen mogelijk per-

soonlijk letsel en materiële schade, 
• classificeren door het signaalwoord de mate van het 

gevaar,
• markeren door het gevarenteken het gevaar voor 

persoonlijke letsel,
• duiden aard en bron van het gevaar aan,
• tonen maatregelen ter voorkoming van gevaren en 

verbieden bepaald gedrag.
De waarschuwingen zijn volgens het volgende principe 
opgebouwd:

SIGNAALWOORD

Aard en bron van het gevaar

Uitleg bij de aard en bron van het gevaar

• Maatregelen als afweer van het gevaar

Het gevarenteken duidt daarbij op waarschuwingen, die 
tegen persoonlijk letsel waarschuwen.
De aard en bron van het gevaar noemt de oorzaak van 
het risico. De mogelijke gevolgen bij de niet-naleving 
van de waarschuwingen zijn bijv. levensgevaar door 
elektrische schok.
Onder maatregelen zijn handelingen opgesomd, die tot 
vermijding van het risico moeten plaatsvinden of die tot 
vermijding van een risico verboden zijn. 

1.13 Gebruikte waarschuwingen

GEVAAR

Het signaalwoord "Gevaar" duidt op een onmiddellijk 
dreigend gevaar. Indien dit gevaar niet vermeden wordt, 
leidt dit tot de dood of tot ernstig letsel.

WAARSCHUWING

Het signaalwoord "Waarschuwing" duidt op een moge- 
lijk gevaar. Indien dit gevaar niet vermeden wordt, kan 
dit tot de dood of tot ernstig letsel leiden.
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VOORZICHTIG

Het signaalwoord "Voorzichtig" duidt op een mogelijke 
gevaarlijke situatie. Indien deze gevaarlijke situatie niet 
vermeden wordt, kan dit tot licht of matig letsel leiden.

INSTRUCTIES

Het signaalwoord "Opmerking" duidt op handelingen 
ter voorkoming van materiële schade. Het in acht ne-
men van deze opmerkingen voorkomt de beschadiging 
van de voeding of de elektromechanische componen-
ten.

Informatie, advies enz.

Dit teken wijst op bijzonderheden en markeert punten 
die extra aandacht verdienen.

1.14 Waarschuwingen

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok, brand of explosie

• Openliggende elektrische componenten
• Onvakkundige wijzigingen aan de FZ-USV-230-voeding
• Verkeerde opslag en gebruik van de accu's

• Laat alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroom-
net alleen door erkende elektriciens uitvoeren.

• Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wissel-
stroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) 
en de desbetreffende landspecifieke voorschriften na.

• Breng bij het leggen van de netaansluitkabel ter plaatse 
een veiligheidsscheiding van alle polen aan.

• Zekeringen uitschakelen c.q. eruit draaien.
• 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.
• Geen ingrepen en/of wijzigingen aan de FZ-USV-230-

voeding uitvoeren.
• Reiniging uitsluitend met een droge doek.

INSTRUCTIES

• Door verkeerde bedrading kan de elektronica kapot- 
gaan.

• Uitsluitend de voor deze voeding optioneel verkrijgbare 
accu's gebruiken.

• De voeding niet bij te hoge stroomsterkte, kortslui-
ting of buiten het aangegeven ingangsspaningsgebied 
gebruiken.

Bij energiegeleidende kabels, die evenwijdig aan 
gegevensleidingen (ISDN, DSL etc.) lopen, kunnen 
nadelige gevolgen optreden, bijvoorbeeld het ver-
minderen van de snelheid tijdens de gegevensover-
dracht. Wij adviseren om de afgeschermde KFV- 
kabels te gebruiken.

3 Aansprakelijkheid
Voorwaarden voor aansprakelijkheid en garantie kunt u 
vinden in onze AV:
www.siegenia.com

http://www.siegenia.com
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4 Functiebeschrijving
De FZ-USV-230 is een 12 Volt- of 24 Volt-DC-noodstroominstallatie met een AC-fout- en accustoringscontrole via 
een potentiaalvrije relaisuitgang. Hij beschikt over led-statusweergaven en wordt in een wand-opbouwbehui-
zing geleverd. De FZ-USV-230 kan in de 24 Volt-instelling voor in totaal twee GENIUS/A-openers en aanvullende 
KFV-toegangscontrolesystemen worden gebruikt.

5 Technische.specificatie
Omschrijving Gegevens

Uitgangsspanning 12 VDC of 24 VDC (via jumper instelbaar)

Permanente uitgangsstroom 2 A

AC-foutherkenning via potentiaalvrij relaiscontact 
(storingsherkenning binnen een minuut)

Lader geïntegreerd voor lood- en gelaccu's

Omschakeling op accumodus meteen bij herkende AC-fout

Accu herkenning / storingsherkenning binnen een minuut

Accu onderspanningsuitschakeling ≤ 9,9 VDC (12 V) 
≤ 19,9 VDC (24 V)

Accu overspanningsuitschakeling ≥ 15 VDC (12V)
≥ 30 VDC (24 V)

Weergave van de accu-onderbreking of een te 
lage accuspanning via gele led (L3)

Accu foutherkenning via potentiaalvrij relaiscontact

Accu test via toets

Accu polariteitsbeveiliging ja

Thermische.overbelastings-.en.kortsluitingsbevei-
liging ja

Weergave.bij.foutieve.uitgangsspanning
via rode led (L4) 

overspanningsfout ≥ 29,6 V 
onderspanningsfout ≤ 21 V

Beveiliging in de DC-uitgang via PTC (thermische zekering) 
in de AC-ingang via smeltzekering (F3,15 A) 

Weergave.bij.PTC-activering via rode led (L2)

Weergave bij aanwezige AC-voeding via groene led (L1)

Weergave bij aanwezige DC-uitgangsspanning via groene led (L5)

Bedrijfs- en omgevingstemperatuurbereik Afhankelijk van de capaciteit van de accu’s is de optimale werking bij 
een kamertemperatuur van 20-25 ° C

Afmetingen.behuizing.(b.x.h.x.d) 230 mm x 350 mm x 85 mm
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6 Aansluitingen,.bedieningselementen.en.leds
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Positie Omschrijving Betekenis

1 AC Transformator AC ~ (reeds bedraad)

2 AC Transformator AC ~ (reeds bedraad)

3 DC + Uitgang DC (+) (op GENIUS/A-OPENER)

4 DC - Uitgang DC (-) en  (op GENIUS/A-OPENER)

5 BAT + Accu (+) (kabel voorbereid)

6 BAT - Accu (-) (kabel voorbereid)

7 AC FAIL (NO / NC / C) Potentiaalvrij uitgangscontact voor AC-fout

8 BATTERY FAIL (NO / NC / C) Potentiaalvrij uitgangscontact voor accufout

9 J1 OFF = 12 VDC 
J1 ON = 24 VDC De uitgangsspanning instellen

10 REV. BAT. Toets voor accutest (zie Hoofdstuk 14 „Functietest“ op Pagina 21)

11 A.C. LED 1 (groen) voor 230 VAC-uitgangsspanning 

12 FUSE BLOWN LED 2 (rood) voor PTC-zekering

13 BATT. TRBL LED 3 (geel) voor accu-status

14 OUTPUT DISCONNECT LED 4 (rood) voor DC-uitgangsspanning

15 D.C. LED 5 (groen) voor DC-uitgangsspanning

16 230 VAC (L, PE, N) Aansluiting externe voedingsspanning incl. smeltzekering (F3,15A)

17 230 VAC (N) Onderbrekingscontact voor voedingsspanning
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7 Montage van de behuizing voor voeding

INSTRUCTIES

Monteer de behuizing van de voeding op een stabiele wand in een binnenruim-
te. Een horizontale montage buiten is niet toegestaan.

1

2 3

 f Gebruik als hulpmiddel voor de 
montage de bijgevoegde boor-
mal en teken de te boren gaten 
[1] tot [3] met een pen af.

FU
S

E

N L
DANGER 230V AC

THIS PRODUCT MUST BE EARTHED!

 f Boor de gaten en gebruik ge-
schikte schroeven en eventueel 
pluggen om de behuizing voor 
voeding aan de wand te beves-
tigen.

 f Controleer of de behuizing goed 
vastzit.
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8 Aansluiting.op.GENIUS./.A-OPENER

1.1 Aansluitschema
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Positie Omschrijving

1 Toevoerleiding transformator AC (reeds bedraad)

2 Toevoerleiding GENIUS/A-OPENER 24 VDC (afgeschermd): 
klem 2 -> DC + 
klem 3 -> DC - 

afscherming -> DC - /    

3 GENIUS/A-OPENER

4 230 VAC (L; N; PE)

5 Transformator

6 Jumper J1: niet gestoken = 12 VDC / gestoken = 24 VDC
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1.1 Aansluiting.van.de.AC-voedingsspanning

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken

Openliggende elektrische componenten.

• Controleer vóór de montage of de aansluitkabels spanningsvrij zijn.
• Bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en de desbetreffen-

de landspecifieke voorschriften in acht nemen.

• Neem voor de aansluiting van de voedingsspanning het aansluitschema op Pagina 10 in acht.
• Voor de AC-voedingsspanning op een GENIUS/A-OPENER moet de jumper J1 (zie Pagina 10, positie [6]) op 24 

VDC gestoken zijn: 
 

J1
J1 O

FF = 12VD
C

J1 O
N

 = 24VD
C

BATT.
TRBL

OUTPUT
DISCONNECT

D.C.

L4 L5

12 VDC 24 VDC 
für

GENIUS/
A-ÖFFNER

• De toevoerleiding naar de transformator (zie Pagina 10, positie [1]) is op de klem AC (+) en AC (-) van de aan- 
sluitprintplaat reeds in de fabriek bedraad.
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1.2 Aansluiting.en.bedrading.van.de.DC-uitgangsspanning
De GENIUS/A-OPENER wordt met DC (+) en DC (-) van de voeding verbonden (zie Pagina 10, positie [2]):

Klem GENIUS/A-OPENER Klem aansluitprintplaat

2.(24.VDC.+) DC (+)

3.(24.VDC.-) DC (-)

Massa.(afscherming).- DC (-) / 

INSTRUCTIES

Neem de juiste polariteit in acht! Door een verkeerde polariteit kan de elektro-
nica kapotgaan.

2

A
C

A
C

+D
C

-
+ B

AT -

1 3

A
C

A
C

+D
C

-
+ B

AT -

 f Om te bedraden opent u de 
schroeven van de klemmen (DC 
(+), DC (-)) met een kruiskop-
schroevendraaier [1].

 f Leid de kabels in de kabelhou-
ders [2] en sluit de schroeven 
weer met een kruisschroe-
vendraaier [3], zodat de kabels 
vastzitten.

 f Controleer of de kabels goed 
vastzitten.
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9 Aansluiting.en.inbouw.van.de.accu
Voor het gebruik van de voeding als noodstroominstallatie (UPS) moeten in de instelling voor een 24 V-uitgangs-
spanning twee optioneel verkrijgbare 12 V-accu's in serie geschakeld geïnstalleerd worden.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken

Openliggende elektrische componenten.

• Controleer vóór de montage of de aansluitkabels spanningsvrij zijn.
• Bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en de desbetreffen-

de landspecifieke voorschriften in acht nemen.

1.1 Aansluitschema

A
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A
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L

L
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FUSE 3A

PE

N

N

+ - + -

1

2

Positie Omschrijving

1 2 x 12 V-accu's in serie geschakeld

2 Toevoerleiding accu's BAT (+) en BAT (-)
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1.2 Bedrading van de accu's
Vóór inbouw in de behuizing van de voeding, moeten de accu's, zoals in de onderste afbeelding weergegeven, 
bedraad worden. De kabels voor de accu-aansluitingen op BAT (+) en BAT (-) zijn op de aansluitprintplaat reeds in 
de fabriek bedraad.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok, brand en explosie

• Openliggende elektrische componenten.
• Verkeerde opslag en gebruik van de accu's.

• Controleer vóór de montage of de aansluitkabels spanningsvrij zijn.
• Bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en de desbetreffen-

de landspecifieke voorschriften in acht nemen.
• Accu's niet aan grote hitte blootstellen.
• De aansluitingen van de accu's niet aanraken.

INSTRUCTIES

• De aansluitingen van de accu's mogen elkaar niet aanraken. Er bestaat het gevaar voor kortsluiting!
• Neem de juiste polariteit in acht! Door een verkeerde polariteit kan de elektronica kapotgaan.

op BAT (-) op BAT (+)

- -+ +
Accu 1 Accu 2



H39.ELEKS007NL-00 12.2018 15/24

Montagehandleiding Elektromechanisch

FZ-USV-230-voeding met noodstroominstallatie

+ -
Accu 1 Accu 2

+ -
Accu 1 Accu 2

 f Schakel de accu's in serie met de 
meegeleverde rode kabel. Steek 
hiervoor het ene uiteinde van de 
kabel op de pool (+) van de accu 
1 en het andere uiteinde van de 
kabel op de pool (-) van de accu 
2.

 f Controleer of de kabels goed 
vastzitten.

van BAT (-)

-
Accu 1

+
Accu 2

van BAT (+) van BAT (-) van BAT (+)

-
Accu 1

+
Accu 2

 f De van de aansluitprintplaat 
komende kabel BAT (-) wordt op 
de pool (-) van de accu 1 en de 
kabel BAT (+) op de pool (+) van 
de accu 2 gestoken.

 f Controleer of de kabels goed 
vastzitten.
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1.3 Inbouw van de accu
Na bedrading van de accu's moeten deze in de behuizing van de voeding, zoals afgebeeld, gepositioneerd worden:

FU
S

E

N L
DANGER 230V AC

THIS PRODUCT MUST BE EARTHED!

FU
S

E

N L
DANGER 230V AC

THIS PRODUCT MUST BE EARTHED!
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10 Optionele.aansluiting.van.de.uitgangscontacten.bij.GENIUS.2.1.B.en.PANIK
De potentiaalvrije uitgangscontacten AC FAIL en BATTERY FAIL kunnen voor de bedrijfsfunctie "Dag-/nachtmodus" 
bij een GENIUS 2.1 B of GENIUS 2.1 PANIK gebruikt worden.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken

Openliggende elektrische componenten.

• Controleer vóór de montage of de aansluitkabels spanningsvrij zijn.
• Bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en de desbetreffen-

de landspecifieke voorschriften naleven.

1.1 Aansluitschema

A
C

A
C

+D
C

-
+ B

AT -
B

ATTERY FA
IL

A
C

 FA
IL

N
C

N
O

C
N

C
N

O
C

J1
J1 O

FF = 12VD
C

J1 O
N

 = 24VD
C

NO NC

C

REV.BAT. A.C. FUSE
BLOWN

BATT.
TRBL

OUTPUT
DISCONNECT

D.C.

L1 L2 L3 L4 L5

L

L

PE

PE

N

FUSE 3A

N

+ - + -

2

1

Positie Omschrijving

1 GENIUS 2.1 B/PANIK

2 Toevoerleiding GENIUS 2.1 B/PANIK: 
AC FAIL (NO/C) BATTERY FAIL (NO/C) (afgeschermd)
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1.2 Aansluiting.en.bedrading.van.de.potentiaalvrije.uitgangscontacten
De klemmen 0 en 1 van de GENIUS 2.1 B/PANIK worden met de aansluitingen NO en C met AC FAIL en BATTERY 
FAIL verbonden (zie Pagina 17, positie [2]):

Klem GENIUS 2.1 B Klem AC FAIL / BATTERY FAIL

0 NO

1 C

Bedradingsvoorstel:

NO

AC FAIL BATTERY FAIL

NC

C

NO NC

C

2

A
C

+D
C

-
+ B

AT -
B

ATTERY FA
IL

A
C

 FA
IL

N
C

N
O

C
N

C
N

O
C

NO

REV.BAT. A.C.

L1

1 3

A
C

+D
C

-
+ B

AT -
B

ATTERY FA
IL

A
C

 FA
IL

N
C

N
O

C
N

C
N

O
C

NO

REV.BAT. A.C.

L1

 f Om deze aan te sluiten, opent 
u de schroeven van de klem-
men (NO en C) bij AC FAIL en 
BATTERY FAIL met een kruiskop-
schroevendraaier [1]. 

 f Om de contacten van AC FAIL en 
BATTERY FAIL te overbruggen, 
gebruikt u twee meegeleverde 
gele overbruggingskabels. Leid 
de kabels in de kabelhouders [2] 
en sluit de schroeven weer met 
een kruisschroevendraaier [3], 
zodat de kabels vastzitten.

 f Controleer of de kabels goed 
vastzitten.
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11 Aansluiting.op.de.230.VAC-voedingsspanning
Na controle van de correcte bedrading van de accu's en de elektromechanische componenten (GENIUS/A-opener), 
kan de voeding op de 230 VAC-voedingsspanning aangesloten worden. Optioneel moet het onderbrekingscontact 
voor de voedingsspanning (zie Pagina 10 positie [17]) aangesloten worden. Als deze aangesloten is, wordt na het 
openen van de behuizingsdeksel de 230 VAC-voedingsspanning onderbroken om werkzaamheden achteraf aan de 
voeding zonder gevaren uit te voeren. Als alternatief kan het contact ook voor de verbinding met een alarminstal-
latie gebruikt worden. 

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken

Openliggende elektrische componenten.

• Controleer vóór de montage of de aansluitkabels spanningsvrij zijn.
• Bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en de desbetreffen-

de landspecifieke voorschriften in acht nemen.

1.3 Aansluitschema

Zonder onderbrekingscontact Met onderbrekingscontact

L

L

PE

FUSE 3A

PE

N

N

L

L

PE

FUSE 3A

PE

N

N

1.4 Bedrading

De toevoerleiding (L, PE, N) van de aansluitklem naar de transformator is reeds in de fabriek bedraad.

Klem Kabelkleur

L.(fase) Bruin

PE.(aardleiding) Geel/Groen

N.(Neutraal) Blauw
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Bedrading zonder onderbrekingscontact

2
N

PE
L

1 3

N

PE
L

 f Leid de kabels van de 230 
VAC-spanningsbron in de behui-
zing van de voeding.

 f Om te bedraden opent u de 
schroeven van de klemmen L, PE 
en N met een kruiskopschroe-
vendraaier [1]. 

 f Leid de desbetreffende kabels in 
de kabelhouders [2] en sluit de 
schroeven weer met een kruis-
schroevendraaier [3], zodat de 
kabels vastzitten.

 f Controleer of de kabels goed 
vastzitten.

Bedrading met onderbrekingscontact

2

N

PE
L

1 3

N

PE
L

 f Leid de kabels van de 230 
VAC-spanningsbron in de behui-
zing van de voeding.

 f Om deze aant sluiten, opent u 
de schroeven van de klemmen 
L, PE en N alsmede die van het 
onderbrekingscontact met een 
kruiskopschroevendraaier [1]. 

 f Leid de desbetreffende kabels in 
de kabelhouders [2] en sluit de 
schroeven weer met een kruis-
schroevendraaier [3], zodat de 
kabels vastzitten.

 f Controleer of de kabels goed 
vastzitten.

12 LED-status
LED Kleur Status als LED brandt

L1.(AC) Groen AC-uitgangsspanning aanwezig

L2.(FUSE/PTC) Rood PTC-zekering geactiveerd

L3.(BATT) Geel Accu-onderbreking/accu-onderspanning of accu niet aanwezig

L4.(OUT) Rood DC-uitgangsspanning foutief

L5.(DC) Groen DC-uitgangsspanning aanwezig
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13 Foutherkenning
AC-foutherkenning:
Bij een correcte AC-voedingsspanning is het relais "AC FAIL" aangetrokken.  Mocht er een fout aanwezig zijn, dan 
vindt de herkenning binnen een minuut plaats. LED 1 (AC) brandt niet meer en het relais valt af.

Accu-foutherkenning:
Als de accu's correct aangesloten zijn, worden deze geladen. Het relais "BATTERY FAIL" wordt aangetrokken. 
Mocht er sprake zijn van een accu-onderbreking of een te lage accu-spanning, dan vindt er binnen een minuut een 
foutmelding plaats. LED 3 (BATT) brandt geel. Het relais valt af.

DC-uitgangsspanning
Als er een foutieve uitgangsspanning optreedt, brandt de LED 4 (OUTPUT) rood. Een overspanningsfout treedt 
vanaf 29,6 V en een onderspanningsfout onder 21,0 V op. 

Overbelasting
Als er een overbelasting optreedt, wordt de PTC-zekering geactiveerd en de LED 2 (FUSE/PTC) brandt rood.

14 Functietest.

Een functiecontrole mag alleen door gekwalificeerde elektriciens uitgevoerd worden.

Controleer na de eerste ingebruikname alle functies:
• Als alle bedradingen correct uitgevoerd en gecontroleerd zijn en de 230 VAC-voeding bijgeschakeld is, moet de 

LED 1 (AC) branden en het relais "AC FAIL" aantrekken. 
Daarnaast moet de LED 5 (DC) branden en het relais "BATTERY FAIL" aantrekken.

• Controleer het elektrische ver- en ontgrendelen van de GENIUS/A-OPENER bij volledig geladen accu's.
• In het geval van een herkende fout op "AC FAIL" of "BATTERY FAIL" moet op de GENIUS 2.1 B een omschakeling 

van de dagmodus naar de nachtmodus plaatsvinden. 
Als klem 0/1 op de GENIUS 2.1 B via het werkcontact "AC FAIL" of "BATTERY FAIL" gesloten wordt, dan moet de 
dagmodus actief zijn. Als de werkcontacten geopend worden, dan moet de nachtmodus actief zijn.

• Met de accu-testtoets "TEST" (zie Pagina 8 positie [10]) kan een controle van de accu's plaatsvinden. Na het 
indrukken van de toets wordt een accu-foutherkenning meteen weergegeven.

15 Functiestoring
In het geval van een functiestoring moeten de volgende controles uitgevoerd worden:

Een functiecontrole mag alleen door gekwalificeerde elektriciens uitgevoerd worden.

• Als de LED 1 (AC) groen brandt (AC-uitgangsspanning is correct).
• Als de LED 5 (DC) groen brandt (DC-uitgangsspanning is correct).
• Zijn de kabels voor de nominale ingangsspanning (L, N) aangesloten.
• Is de aardleiding (PE) aangesloten.
• Is de afscherming/massa van de toevoerleiding naar de verbruiker aangesloten.
• Is de verbruiker (bijv. GENIUS) met de juiste polariteit op de uitgang aangesloten.
• Is de nominale uitgangsspanning (24 V) op de ingang van de verbruiker correct aanwezig.
• Is de maximale uitgangsstroom door te veel verbruikers overschreden.

Als u functiestoringen of beschadigingen vaststelt, neem dan contact op met uw onderhouds-partner.
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16 Onderhoudsadviezen
Naast de controle bij de eerste ingebruikname wordt een jaarlijkse controle van alle functies aanbevolen, met 
name van functies in veiligheidsrelevante gebieden. De functietests moeten gedocumenteerd worden.
Voer de volgende functietests regelmatig uit:
• in de normale modus
• gesimuleerde fouten:

– AC-voeding uitschakelen
– Accu afklemmen

• Uitgangsspannings-test: 
de hoogte van de uitgangsspanning moet onder normale belasting getest worden. Hiervoor gewoon de uit-
gangsspanning bij een ver- of ontgrendelingsprocedure op de GENIUS/A-OPENER meten.

• Accu-test: 
controleer de exacte laadspanning van de accu onder normale belasting:
– Controleer de spanning direct op de accu-aansluitklemmen (bij 24V op beide accu's afzonderlijk en in to-

taal).
– Controleer de spanning op de aansluitklemmen BATT (+) en (-) op het bedradingsframe.

De accu's moeten ten minste om de 3 tot 4 jaar worden vervangen. 
Verwijder gebruikte accu's op vakkundige wijze! 

17 Duur.van.de.noodstroominstallatie
De volgende gegevens zijn waarden bij benadering in de 24 V-instelling met twee in serie geschakelde, volledig 
opgeladen 12V-accu's met elk 7 Ah. 

Bij het gebruik van een aanvullend KFV-toegangscontrolesysteem wordt de tijd van de gebruiksgereedheid 30% minder, bij gebruik 
van twee aanvullende KFV-toegangscontrolesystemen wordt de tijd van de gebruiksgereedsheid 50% minder. 

Aantal Genius/A-opener Aantal cycli Gebruiksgereedheid.bij.stroomuitval.(ca.)

1 10 55 h

2 10 45 h

1 50 54 h

2 50 43 h

1 100 53 h

2 100 42 h
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18 EG-conformiteitsverklaring
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