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Anvendelse

Dette modul hører til modulcentralen som forsyning af MZ2 og motorkredsene 
med maks. 16 A nominel belastning fra 230 V. 

Til drift af motorer ved spidsbelastning (udkobling) via strømmåling leverer 
netdelen kortvarigt en stærkere strøm fra de tilsluttede batterier. 
Modulet har en temperaturovervåget batteriladning og overvågningsfunktioner 
for udgangs-spænding, -strøm, temperatur, batteritemperatur, 

Ved netudfald forsynes modulcentralen med nødstrøm. Netmodulet kan også 
anvendes med begrænset funktionsomfang uden batterier og uden 
batteritemperaturføler.
Hvert modul får en adresse mellem 1 og 15, der kan instilles via en 
drejeencoder. Således kan indtil 15 moduler af denne type styres i en MZ2. 
Til signalering af fejl og drifttilstande benyttes to integrederede LED’er. Fejl 
som net- eller batteriudfald videresendes via den interne bus til modul-
centralens MCU og derfra til det tilsluttede ABV-brandtryk, hvor de signaleres. 

Modulet er udstyret med en overtemperaturfrakobling og er betinget 
kortslutningssikkert.

Kendetegn

• Schwitchmodenetdel 24 V (nominel), med udgangsstrøm max. 16 A

• Integreret adresseomskifter

• Valgfri temperaturovervåget batteriladefunktion = batteritemperaturføler

• Komapkt konstruktion

• Drift- og fejlindikator

• Snapmontering på 35 mm montageskinne

• Videresendelse af meddelelser på MZ2-datenbussen

• TÜV typegodkendt

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2 
Forsyningsspænding til MZ2 moduler og tilsluttede motorer 

Gem venligst denne anvisning til senere reference f.eks. ved vedligehold. Med forbehold for tekniske ændringer. Tegninger uden ansvar. 

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2 
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Tilslutninger
Placeringen af klemmerne og ledningsføringen til MZ2-modulerne fremgår af ledningsdiagrammet og klemplanen. 

Bemærk: Hver klemme må maksimalt belastes med 12 A! For at frakoble MZ2-modulforsyningen skal stikket fra 
klemblok 4 MZ2-bus eller sikring F1 trækkes ud. Modulet må kun anvendes som netforsyning for en MZ2-modulcentral. 

Sikringer
Placeringen af sikringerne fremgår af ledningsdiagrammet og klemplanen.
F1: 20 A batterisikring 
F2: 3 A MZ2-modulforsyning 
F3 - F6: 7,5 A (max.) 
Motorkreds 1- 4 (tilpasset til motorerne, sum =16 A)

Bemærk: Hvis der ikke er tilsluttet en belastning til en motorkredsen, skal sikringen fjernes, da der ellers vises 
en sikringsfejl (se blinkkoder). 

Bemærk: Tilslutningseksempler for NM16A/2 med busforbindelsesmodul. Se teknisk dokumentation 
vedrørende MZ2 BVM. 

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2

Klemme 3

Klemme 4

(F1)

12 V Akku

24 V forsyning til motorkredse
max. 8 A pr. gruppe,/ pr. netmodul max. 16 A

+ Gruppe 4 (F6)
-  GND
+ Gruppe 3 (F5)
-  GND
+ Gruppe 2 (F4)
-  GND
+ Gruppe 1 (F3)
-  GND
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Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2

Nettilslutning
230 V / 50 Hz

Klemme 2

Netsikring nedenfor
afdækningen

MZ2 BUS

MZ2 BVM

2 x RJ 45

MZ2 Buskabel

(F2)

Klemrækker
Klemrække Batt.|OUT 
Klemme 1: Batteri tilslutning (+) 
Klemme 2: Udgang motorkreds 1 (+)
[Gruppe 1] 
Klemme 3: Udgang motorkreds 2 (+)
[Gruppe 2]
Klemme 4: Udgang motorkreds 3 (+)
[Gruppe 3]
Klemme 5: Udgang motorkreds  4 (+)
[Gruppe 4]
Klemme 6: Batteri tilslutning (-)
Klemme 7: Udgang motorkreds 1 (-)    [Gruppe 1]
Klemme 8: Udgang motorkreds 2 (-)    [Gruppe 2]
Klemme 9: Udgang motorkreds 3 (-)    [Gruppe 3]
Klemme 10: Udgang motorkreds 4 (-)  [Gruppe 4]

Klemrække 2
Klemme L: Net (L1)
Klemme N: Net (N)
Klemme PE: Net (PE)

Klemrække 3
Batteritemperaturføler [temp. Sensor]

Klemrække 4 (kun ved NM16A)
MZ2 BUS tilslutning
Klemme A: + 27 V [A]
Klemme B: GND [GND]
Klemme C: Reset [Bus1]
Klemme D: Data [Bus2]
Klemme E: Clock [Bus3]

2 x RJ 45 FTP stik, parallelt forbundet (kun ved NM16A/2)
RJ 45 Signal  MZ2 BUS
1 GND  B
2 SDC (Clock) E
3 GND  B
4 SDA (Data) D
5 GND  B
6 Reset   C
7 V+ (27 V)  A
8 V+ (27 V)  A

INFO: Ved direkte tilslutning af et MZ2 buskabel med RJ 45 stik på MZ2 bussen MZ2 BUS (uden 
busforbindelsesmodul MZ2 BVM) skal alle 8 ledninger forbindes jævnfør ovenstående tabel. 

Bemærk: Fejltilslutning kan føre til fejl i de enkelte moduler eller til fejl i dataoverførelsen.
Derfor anbefales det at busforbindelsesmodulet MZ2 BVM altid anvendes!

MZ2 BUS
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Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2

Betjening & indikatorer 

Adresseomskifer
Stilling 0: Modul frakoblet. 
Stilling 1 - F (Hex.): Moduladresse 1 til 15 indstillet (se pc-softwarebeskrivelse). 

LED ”OK“ OK

Farve: Grøn, Funktion: Driftsindikation. Netforsyningen er tilkoblet. LED lyser, hvis 
modulet er integreret i systemet og har en gyldig initialisering. LED blinker 
(korte impulser), hvis modulet er i nøddrift. Anlægget forsynes af de tilsluttede batterier.

LED ”Fejl” 
Farve: Gul, Funktion: Fejl.
LED lyser, hvis modulet ikke er integreret i systemet eller processoren ikke arbejder. 
LED blinker, hvis der foreligger en fejl. Ud fra Aus blinkrytmen kan den foreliggende fejl bestemmes 
(se kapitlet „Blinkkoder“). 

Funktioner for MZ2

af MZ2 MCU modulet (Master-Control-Unit ). De fejl, der detekteres ved selvtest og testfunktioner, 
signaleres via LED   g overføres til MCU-modulet og GM-modulet.

Selvtestfunktioner
Modulet har følgende selvtestfunktioner: 
- Overvågning af forsynings 
- Gyldighed af initialiseringsdata 
- Statuskontrol
- RAM-test ved start 
- Fejlfri tilstand af driftsprogrammet 

Forsyning af motorkredse 
Modulet forsyner op til 4 motorkredse. Alle forsynede kredses samlede strømforsyning må ikke overstige i alt 16 A. 
Dette som 3 minutters drift, efterfulgt af en 7 minutters hvilepause (ED30). Til hver motorkreds står der maksimalt 8 A
til rådighed. Tilslutning sker via klemrække 1. Hvis motorer drives med ED100, f.eks. holdemagnetkredse skal strømmen 
begrænses til 2,4A pr. kreds. 

Bemærk: For at sikre en korrekt funktion af motormodulernes overvågningskredsløb bør der ikke tilsluttes
mere end 4 motormoduler til en enkelt af netmodulets motorkredsudgange. Det er ikke tilladt at parallelforbinde 
motormoduludgange til én motorkreds.

Forsyning af MZ2-moduler
Modulet forsyner alle  modulcentralens moduler via MZ2-busstikket. 

Bemærk: Moduler må aldrig monteres på DIN-skinnen med indkoblet forsyning, da dette medfører 
ødelæggelse af modulet og af de eksterne motorkreds-overvågningsdioder. For at slå MZ2-modulforsyningen fra skal 
stikket trækkes af klemrække 4: MZ2-bus.
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Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2

Funktioner for MZ2
Overvågning af indgangsspænding 
Netmodulet overvåger indgangsspændingen (230 V Net). Et kontinuerligt tab af indgangsspændingen i et tidsrum over 
15 sekunder videresendes som ”Power fail”- meddelelse til MCU’en ( Master-Control-Unit ). Denne kobler så hele 
anlægget i nøddriftstilstand. Kortere afbrydelser af netforsyningen forbikobles uden meddelelse. Efter 30 sekunders 
netudfald slukkes den grønne LED, og netmodulet skifter til nødtilstand. Den grønne LED blinker så kortvarigt hvert 
andet sekund, og netmodulets eget strømforbrug falder til 4,3 mA. Er der indgangsspænding i mere end 8 sekunder, 
afsluttes netdelens og anlæggets nøddrift automatisk. 

Overvågning af udgangsspændingen
Modulet overvåger spændingforsyningen af motorkredsene. Registrerede fejl signaleres som blinksekvens via den gule 
fejl-LED (se også afsnittet ”Blinkkoder”). 

Battriopladning
Hvis net modulet er tilsluttet med batterier, oplades de tilsluttede batterier automatisk. Hvis optionen ” temperaturstyret 

føleren være tilsluttet. Temperaturfølerens funktion overvåges. Konstateres der herunder en fejl, skifter netmodulet til 
ikke-temperaturstyret opladning. Fejlen signaleres via den gule fejl-LED (se også afsnittet „Blinkkoder“). 

Overvågning af batteri 
Med regelmæssige intervaller kontrolleres batteriernes kapacitet. Herunder afbrydes batteriopladningen kortvarigt, og 
batteriet belastes. En afbrydelsesfri forsyning af anlægget er naturligvis garanteret. Konstaterede fejl signaleres via den 
gule fejl-LED (se også afsnittet „Blinkkoder“). 

Hvis netmodulet er i nøddriftstilstand, og batterispændingen i mere end 2 minutter kontinuerligt ligger under 19,5 V, 
frakobles anlægget og netdelen. 

Bemærk: Anlægget genindkobles først, når der igen er netspænding, eller batterispændingen ligger over 24 V.

19,5 V. Afbryderværdien sættes automatisk til 19,5 V igen ved kontinuerlig netforsyning i mere end 5 minutter.

Sikringsovervågning
Modulet overvåger sikringerne for afbrydelse. Har en motorkreds ingen tilsluttet belastning, skal den tilhørende sikring 
fjernes, da der ellers vises en sikringsfejl. Konstaterede fejl signaleres via den gule fejl-LED 
(se også afsnittet „Blinkkoder“).

Overtemperaturbeskytterlse
Hvis der under drift forekommer en utilladeligt høj temperatur i netmodulet, skifter netmodulet til nøddrift.
(Vedr. nøddrift henvises også til „Overvågning af indgangsspænding“). Anlægget forsynes så via de tilsluttede batterier. 
Når netdelen er kølet af, skifter den automatisk til normal drift igen. 

Drift uden batterier 
Motorkredse med endestop
Typebetinget kan koblingsnetdele kan kun levere den angivne strøm i kort tid. Netmodulet begrænser strømmen til 16 A. 
Ved motorkredse med endestop kan dette føre til, at endestoppene ikke slår fra. Den nødvendige afbrydestrøm ligger i 
så fald over netmodulets maksimale udgangsstrøm. Afbrydestrømmen bestemmes hovedsaglig af motorens indre 
modstand og kan være væsentligt større end mærkestrømmen. Det skal altså sikres, at afbrydestrømmen for alle 
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Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2

Funktioner for MZ2
Drift med batterier 
Batterityper
Drift med batterier indstilles i pc-softwaren. Som batterier må der kun anvendes blygelbatterier: 24 V;
7,2 - 18 Ah. Ved batteridrift leverer netdelen kortvarigt en større strøm > 16 A. Batterierne skal vedligeholdes 
regelmæssigt. Som temperaturføler må kun MZ2-temperaturføleren tilsluttes. 

Service Info
Udskiftning fra NM16A til NM16A/2 
En udskiftning fra et NM16A netmodul til et NM16A/2 netmodul er generelt muligt. For at oprette busforbindelsen er det i 
dette tilfælde nødvendigt at benytte busforbindelsesmodulet MZ2 BVM samt det tilhørende busforbindelseskabel.

For mere information vedrørende tilslutning og drift af busforbindelsesmodulet MZ2 BVM se den dertilhørende tekniske 
information og betjeningsanvisning. 

Blinkkoder
Detekterede fejl vises som blinksekvens via den gule fejl-LED. Blinksekvenserne har følgende betydning for NM16A og 
NM16A/2:

Binksekvens Fejl    Udløser
VEDVARENDE Initdata    Initialiseringsdata mangler, eller processoren kører ikke
1  Netfejl    Fejl i 230 V net
2  Batterifejl   Batterispænding ikke inden for de tilladte grænser
6  Busfejl    Fejl i kommunikationen med CPU’en
8  Selvtest    Programovervågning
9  Init    Initialiseringsdata mangler eller indeholder fejl
10  Batteritemperaturføler  Fejl i temperaturføler
11  Sikring    Fejl i sikring
12  Forsyning 5 V   Fejl i int. forsyningsspænding
13  Batteriopladning   Batteriladestrøm ikke inden for de tilladte grænser
14  SupplyUB   Intern Netfejl
15  Batterifejl   
FRA  Ingen fejl   -

Fejlkoder
De enkelte fejl
Denne liste indeholder nogle typiske fejl og beskriver de egnede fremgangsmåder for at afhjælpe disse.
Ikke alle fejl kan registreres automatisk, og en regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af anlægget er nødvendig. 

Fejlene videresendes til ABV-brandtrykkene. Der signaleres de som blinkkode "1" (230 V netfejl) eller blinkkode "2" 
(batterifejl) (se modulbeskrivelser Master-Control-Unit MZ2 MCU og Motor-Modul MZ2 MM2x8A). 

Vedvarende lys 
Disse fejl kan have to årsager. Enten mangler der initialiseringsdata, 
eller processoren kører ikke. 

Afhjælpning:
- Se efter, om adresseomskifteren står på den rigtige adresse. 
- Se efter, om Master-Control-Unit MZ2 MCU Modulet har data til den indstillede adresse. 

- Vent ca. 2 minutter, til Master-Control-Unit MZ2 MCU modulet har overført de aktuelle initialiseringsdata til et modul. 
- Udløs et anlægsreset på Master-Control-Unit MZ2 MCU modulet 
- Hvis intet hjælper: Udskift modulet.

Lyser konstant
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Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2

Blinker 1 gang

Blinker 2 gang

Fejlkoder
Netfejl (blinker 1 gang) 
Den kontinuerlige selvtest har konstateret fejl i 230 V netforsyningen. Fejlen signaleres 
først 15 sekunder efter netudfald og er kun synlig i ca. 15 sekunder, hvorefter modulet 
skifter til nøddrift.

Afhjælpning:
- Kontrollér om ledningsføringen til nettet er i orden, især klemme: 13, 14 og 15. 
- Kontrollér om nettet er tilkoblet og leverer nok spænding og strøm. 
- Hvis intet hjælper: Udskift modulet. 

Batterifejl (blinker 2 gange) 
Den kontinuerlige selvtest har konstateret fejl i batterispændingen.

Afhjælpning:
- Kontrollér om batterisikringen er i orden. 
- Kontrollér om ledningsføringen til batteriet er i orden, især klemme 1 og 5.
- Kontrollér om batteriet er i orden, udskift evt. 

- Hvis intet hjælper: Udskift modulet. 

Busfejl (blinker 6 gange) 
Der er forstyrrelser i kommunikationen med Master-Control-Unit MZ2 MCU Modulet.

Afhjælpning:
- Se efter, om adresseomskifteren står på den rigtige adresse. 
- Kontrollér om modulet er monteret korrekt på skinnen. 
- Kontrollér om busforbindelserne på DIN-Skinnen er i orden. 
- Afvent i ca. 5 minutter, om MCU’en initialiserer kommunikationen på ny. 
- Hvis fejlen er til stede i mere end 5 minutter: Udløs et anlægsreset på MCU-modulet. 
- Hvis intet hjælper: Udskift modulet.

Selvtest (blinker 8 gange) 
Den kontinuerlige selvtest har konstateret en fejl i programmet. 

Afhjælpning:
- Indsend modulet til service. 

Bemærk: En forsat sikker drift kan ikke garanteres! 

Initdata Fejl (blinker 9 gange) 
Den kontinuerlige selvtest har konstateret en intern fejl. 

Afhjælpning:
- Vent i ca. 2 minutter, til MCU’en har sendt de aktuelle initiallerseringsdata til et nyt modul. 
- Udløs et anlægsreset på MCU-modulet. 
- Hvis intet hjælper: Udskift modulet.

Bemærk: En forsat sikker drift kan ikke garanteres! 

Batteritemperaturføler (blinker 10 gange) 
Den kontinuerlige selvtest har konstateret fejl i temperaturføleren eller temperaturværdien.

Afhjælpning:
- Kontrollér om temperaturføleren er påsat korrekt. 

- Tilpas omgivelsestemperaturen, hvis denne er i orden, skift batterierne. 
- Udskift temperaturføleren. 
- Hvis der ikke er tilsluttet en temperaturføler: Slå optionen „Temperaturstyret opladning“ fra ved hjælp af 

- Hvis intet hjælper: Udskift modulet.
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Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2

Fejlkoder
Sikring (blinker 11 gange)
Den kontinuerlige selvtest har konstateret fejl i sikringen.

Afhjælpning:
- Undersøg hvilken sikring der er defekt og kontrollér strømkredsen for kortslutning. 
- Afhjælp kortslutningen, og udskift sikring. 
- Hvis intet hjælper: Udskift modulet. 

Forsyning +5 V (blinker 11 gange) 
Den kontinuerlige selvtest har konstateret en intern fejl. 

Afhjælpning:
-   Indsend modulet til service. 

Bemærk: En forsat sikker drift kan ikke garanteres!

Batteriopladning (blinker 13 gange) 
Den kontinuerlige selvtest har konstateret fejl i forbindelsen til batteriet.

Afhjælpning:
- Kontrollér om batterisikringen er i orden. 
- Kontrollér om ledningsføringen til batteriet er i orden, især klemme 1 og 6. 
- Kontrollér om batteriet er i orden. 
- Hvis intet hjælper: Udskift modulet.

SupplyUB (blinker 14 gange) 
Den kontinuerlige selvtest har konstateret en intern fejl. 

Afhjælpning:
- Udskift modulet. 

Afhjælpning:
- Kontrollér om batterierne har tilstrækkelig batterispænding. 

Bemærk:

For at fjerne fejlen skal batterierne være frakoblet i mindst 10 sekunder og have en spænding på mindst 24 V. 

Grøn LED lyser vedvarende: ingen fejl. 
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Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2

Kabling

PE tilslutning skab
230 V / 50 Hz

eller

PE tilslutning montageplade
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Tekniske data

Energiforsyning og styringen må kun bestykkes med komponenter godkendt af fabrikanten. 

Elektriske egenskaber 
Primær energiforsyning
Netforsyningsspænding:   230 V AC / 50 Hz, (±15 %), egen gruppe, sikret 
Effektforbrug:    ca. 280 W
Effektforbrug (Standby):   uden batteriopladning: max. 5 W
     med batteriopladning og fuldt opladede batterier: max. 15 W
Effektforbrug i nøddrift:   0,18 VA (ved 27,5 V driftsspænding)
max. udgangsstrøm:   16 A (ED 30: 3 minutter EIN, 7 minutter AUS)
     4,8 A (ED 100: konstant EIN)
Overvågning:    Ja, softwareovervågning 
Tilslutningsklemme:   Tilslutningsklemme: max. 2,5 mm²
Skring:     Printsikring 3,15A/T  TE5 250V

Udgang
Spænding:    27 V DC (+/-15 %)
Rippel:     < 1 % ved batteri-understøttelse
Strøm (nominel):    2 A 30% ED
Strøm (kortvarig):    2,6 A (≤600 ms)
Max. strøm pr. motorkreds 
(som motorkreds/motor ED 30):  8 A (ED 30: 3 minutter EIN, 7 minutter AUS)
Motorkredse:    4
Max. strøm pr. motorkreds 
(holdemagnet ED 100):   4,8 A (ED 100: konstant EIN)
Max. strømforbrug modul:   3 A
Strømforbrug (nominel):   2,5 A
Strømforbrug i nøddrift:   4,3 mA (ved 27,5 V driftspænding)

Mekaniske egenskaber
Mål:     115 x 250 x 100 mm (H x B x T), (uden klemmer)
Vægt:     ca. 1700 g

Tilslutning og drift
Tilslutning:    Se teknisk dokumentation
Tilslutningsklemmer:   Se teknisk dokumentation 
Egnet til ABV:    Ja, som samlet MZ2-Central
Egnet til komfort:    Ja, som samlet MZ2-Central

Indstillige funktioner
    Ja, via MZ2 Softwaren

Muligheder:    Drift uden batterier, drift uden batteritemperaturføler, 
     

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2
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Tekniske data

Indbygnings- og omgivelsesbetingelser
Nominel driftstemperatur:   20 °C
Omgivelsestemperaturområde:  -5 °C bis + 40 °C ifølge EN 12101-10, Klasse 1,
     0 - 50 °C ifølge DIN 61558 (1,1/A1,2-17)
Luftfugtighed:    10 - 75 % rel. luftfugtighed (ingen kondensering!)
Indbygningskrav:    Tørt
Egnet for udendørs montage:  Nej
Kapslingsklasse:    IP 20 efter DIN EN 60529

Tilladelser og erklæringer
CE konformitetserklæring:   Jævnfør EMC-direktiv 2004/108/EG og lavspændingsdirektiv 2006/95/EG 

    44 780 09 370753-002
     Modeltestet i henhold til: DIN EN 61558-1+A1:1998-01
                  DIN EN 61558-1:2006-07
                  DIN EN 61558-2-17:1998-07 

Material
Hus:     Udvendig af stål med udstandsninger, indvendig aluminium
Halogenfri:    Ja
Silikonefri:    Ja
RoHS konformitet:   Ja

Afhængig af den valgte central er det nødvendigt ved dimensioneringen af energiforsyningen og dimensioneringen af 
kabel- tværsnittet til motorledningen at tage hensyn til en højere indkoblingsstrøm. 

En funktionssikker drift kan bedst garanteres såfremt alle komponenter i anlægget er fra samme producent. Ved 
tilslutning til styringer af fremmed fabrikat, bør konformitetserklæringer for disse komponenter indhentes. 

Miljø Oplysning

på de kommunale genbrugspladser. Batterier med miljøskadeligt indhold er mærket med et symbol der viser en 

tungmetal der er tale om.

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2




