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1 Inleiding
Lees deze handleiding volledig door, voordat u de FZ-
USC-230-voeding in gebruik neemt.
Houd u zich voor het veilige gebruik van de voeding 
aan de beschreven bedieningswijzen om functiestorin-
gen c.q. schade te voorkomen. Neem de instructies in 
hoofdstuk 2 "Veiligheid" in acht om gevaren voor perso-
nen of schade te voorkomen. 

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 aan de eindgebruiker gericht.

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

ziening, die uitsluitend in combinatie met KFV-pro-
ducten en -toebehoren gebruikt mag worden.

• De voeding FZ-USV-230 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.

1.7 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.

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

http://www.siegenia.com
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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.

1.9 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. 

1.10 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.

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.

OPMERKING

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.

1.11 Waarschuwingen

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok, brand of explosie

Onvakkundige wijzigingen en werkzaamheden aan de FZ-
USV-230-voeding

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

• Geen ingrepen en/of wijzigingen aan de FZ-USV-230-
voeding uitvoeren.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok of brand

Open liggende elektrische componenten.

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

• Zekeringen uitschakelen c.q. eruit draaien.
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OPMERKING

• Door verkeerde bedrading kan de elektronica kapotga-
an.

• 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-ka-
bels 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

Zekering in de DC-uitgang via PTC (thermische beveiliging) 
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 Betekenis van de leds

KFV The Protection
Company

FZ-USV-230
(SXM 2540)

V+ -DC

OUT

BATT + -

FUSE PTC

TEST

AC

IN: 230V AC/50Hz/3A max.
OUT: 24V DC/2A max.

COMPLIES WITH
EN 50131-6

ACHTUNG: VOR ÖFFNEN DES GERÄTES
NETZSPANNUNG ABSCHALTEN!

DANGER: DÉCONNECTER L‘ALLIMENTATION
TOUTE INTERVENTION!

CAUTION: DISCONNECT BEFORE MAINTENANCE 

1

2

3

4

5

Positie LED Kleur LED brandt LED uit

1 DC.(led.5) Groen DC-uitgangsspanning aanwezig geen DC-uitgangsspanning aanwezig

2 OUT.(led.4) Rood DC-uitgangsspanning foutief foutieve DC-uitgangsspanning 
(over- of onderspanningsfout)

3 BATT.(LED.3) Geel Accu-onderbreking/accu-onderspanning 
of accu niet aanwezig

Accuspanning is OK.

4 FUSE/PTC.(led.2) Rood PTC-zekering geactiveerd PTC-zekering niet geactiveerd

5 AC.(LED.1) Groen AC-uitgangsspanning aanwezig AC-uitgangsspanning foutief

7 Foutherkenning

Als u fouten, functiestoringen of beschadigingen vaststelt, neem dan contact op met uw contractpartner.

GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schokken

Onvakkundige werkzaamheden en wijzigingen aan de FZ-USV-230-voeding

• Alle werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet alleen door erkende elektriciens laten uitvoeren.
• Geen ingrepen en/of wijzigingen aan de FZ-USV-230-voeding uitvoeren.

LED.DC.(LED.5).is.uit:
Mocht de led DC niet branden, dan is er geen DC-uitgangsspanning aanwezig.
LED.OUTPUT.(LED.4).brandt:
Mocht de led OUTPUT branden, dan is er een foutieve DC-uitgangsspanning (overspannings- of onderspannings-
fout) aanwezig.
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LED.BATT.(LED.3).brandt:
Mocht de led BATT branden, dan is er een accu-onderbreking of een accu-onderspanning aanwezig of er zijn geen 
accu's aanwezig. De foutherkenning vindt binnen één minuut plaats.

LED.FUSE/PTC.(LED.2).brandt:
Mocht de led FUSE/PTC branden, dan is er een overbelasting opgetreden en is de PTC-zekering geactiveerd.

LED.AC.(LED.1).is.uit:
Mocht de led AC (LED 1) niet branden, dan is ereen foutieve AC-uitgangsspanning aanwezig. 
De foutherkenning vindt binnen één minuut plaats.

8 Accu's testen 
Met de toets TEST kan een controle van de accu's plaatsvinden.

KFV The Protection
Company

FZ-USV-230
(SXM 2540)

V+ -DC

OUT

BATT + -

FUSE PTC

TEST

AC

IN: 230V AC/50Hz/3A max.
OUT: 24V DC/2A max.

COMPLIES WITH
EN 50131-6

ACHTUNG: VOR ÖFFNEN DES GERÄTES
NETZSPANNUNG ABSCHALTEN!

DANGER: DÉCONNECTER L‘ALLIMENTATION
TOUTE INTERVENTION!

CAUTION: DISCONNECT BEFORE MAINTENANCE 

1

KFV The Protection
Company

FZ-USV-230
(SXM 2540)

V+ -DC

OUT

BATT + -

FUSE PTC

TEST

AC

IN: 230V AC/50Hz/3A max.
OUT: 24V DC/2A max.

COMPLIES WITH
EN 50131-6

ACHTUNG: VOR ÖFFNEN DES GERÄTES
NETZSPANNUNG ABSCHALTEN!

DANGER: DÉCONNECTER L‘ALLIMENTATION
TOUTE INTERVENTION!

CAUTION: DISCONNECT BEFORE MAINTENANCE 

2

 f Druk met een puntig voorwerp 
(bijv. een schroevendraaier) op 
de toets TEST [1].

Mocht er een fout aanwezig zijn, 
dan brandt de led BATT (LED 3) [2]. 
Neem in dit geval contact op met 
uw contractpartner.

De accu's moeten ten minste om de 3 tot 4 jaar worden vervangen. Neem hiervoor contact op met uw onderhoudspartner.
Verwijder gebruikte accu's op vakkundige wijze! 

9 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.na.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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