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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 accu FZ-EB-
12V/7AH 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 gedown-
load worden.

1.3 Doelgroep van deze documentatie
Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor vakbed-
rijven. Alle hierin beschreven werkzaamheden mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren vakper-
soneel, dat in de montage en het gebruik van accu's is 
opgeleid en daarin over voldoende ervaring beschikt. 

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

uitsluitend in combinatie met de FZ-USV-230 nood-
stroominstallatie 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 origineel toebehoren van 
KFV worden gebruikt.

1.5 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 elektromag-
netische velden, corrosieve gassen en geleidende 
stoffen blootgesteld is;

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

accu FZ-EB-12V/7AH worden uitgevoerd.

1.6 Onderhoudsinstructies
Geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigings-
middelen gebruiken. De oppervlakken van de beslagon-
derdelen kunnen daardoor beschadigd worden.

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
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1.9 Gebruikte symbolen
De volgende pictogrammen worden in dit document ge-
bruikt:

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-EB-12V/7AH-accu 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 

persoonlijk 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 mogeli-
jk 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.

ADVIES

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

• Open liggende elektrische componenten
• Onvakkundige wijzigingen aan de FZ-EB-12V/7AH
• Verkeerde opslag en gebruik van de accu

• Alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet 
alleen door erkende elektriciens laten uitvoeren.

• Bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet 
de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 0100) en de des-
betreffende landspecifieke voorschriften in acht nemen.

• Bij het leggen van de netaansluitkabel ter plaatse een 
veiligheidsscheiding van alle polen tot stand brengen.

• 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-EB-

12V/7AH-accu uitvoeren.

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-EB-12V/7AH is een speciale accu, die in combinatie met de voeding FZ-USV-230 als noodstroominstallatie 
fungeert.

5 Technische specificatie
Omschrijving Gegevens

Nominale spanning 12 VDC

Nominale capaciteit 7,2 AH

Afmetingen (b x h x d) 151 mm x 64,5 mm x 100 mm (incl. contacten)

Gewicht (ca.) 2,5 kg
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6 Aansluiting en inbouw van de accu
Voor het gebruik van de voeding FZ-USV-230 als noodstroominstallatie (UPS) worden twee 12 V-accu's in serie 
geschakeld geïnstalleerd.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken

Open liggende elektrische componenten.

• Vóór de montage absoluut de afwezigheid van spanning op de aansluitkabels controleren.
• 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
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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

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

• Vóór de montage absoluut de afwezigheid van spanning op de aansluitkabels controleren.
• 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.

ADVIES

• 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
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+ -
Accu 1 Accu 2

+ -
Accu 1 Accu 2

 f Schakel de accu's in serie met 
de bij de voeding 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 printplaat 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:
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THIS PRODUCT MUST BE EARTHED!
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