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Modulcentrallen MZ3 er udelukkende beregnet til følge
ende bestemm
melsesmæssig
ge brug.
NRA* (Naturllig røgfjernelse
e): Modulopby
ygget styrecen
ntral til at åbne
e og lukke røg
gudsugningssppjæld/facadee
elementer i
tilfælde af bra
and og til udlu
uftning. Aktiverring af 24 V D C drev med egen last- ellerr endeafbryderr, med integre
eret funktion
"Vindretningssafhængig røg
gudsugning".
Naturlig ventilation og udlu
uftning: Ventila
ationsstyring vvia direkte tilko
oblede sensorer og aktuatorrer* eller via et
e
bygningsadm
ministrationssyystem kombine
eret med buste
eknologi KNX
X* (EIB*) / LON
N *teknologi.
eller montering
g i områder, der ikke er tilla dt, regnes for misbrug. Dettte medfører att ethvert krav om
Anden brug e
erstatningsan
nsvar eller garranti mod STG
G-BEIKIRCH e
er udelukket.
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Faresymbo
oler
Advarsel om et
e farligt
sted

A
Advarsel om fa
arlig
e
elektrisk spæn
nding

Advarsel om svævende
s
last

A
Advarsel om materielle
m
sskader

Udkobles inde
en arbejdet

F
Følg vejledningen

Advarsel om håndskader

Påbud

orståelsen og fremhæve
f
han
ndlingsanvisniinger anvende
es følgende mærkning.
For at øge fo
Mærkning
Bemærk

•

►

H
Handlingstrin
̶

Information om
handlingstrin

Rækkefølge
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dser i Tysklan
nd ASR A
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Anvend kun g
godkendte stig
ger, løfteplatfo
orme, sikkerhe
edsudstyr og hjælpemidler.
h
Pos: 11 /Technische Dokumentation/Überschriften/Elektrische Sicherheit @ 1\mod_1455706400737_15702.docx @
@ 16416 @ 2 @ 1

2.4

Ele
ektrisk sikkerhed

Pos: 12 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Sicherheit STG-BEIKIRCH/Elektrische Sicherheit @ 1\mod_1 455706453352_15702.docx @ 16417 @ @ 1

•
•

Lægning
g af kabler og elektriske tilslutninger må kkun udføres aff uddannede el-installatører
e
r.
Forsynin
ngsspændinge
en på 230 / 40
00 V AC skal a
afsikres separa
at.

Ved installationen skal de relevante love
e, forskrifter, d
direktiver og sttandarder overholdes, f.eks .:

•
•
•
•

Model fo
or lednings-anlægsdirektiv (MLAR / LAR / RbALei)
VDE 010
00 (etablering af stærkstrøm
msanlæg op till 1000 V)
VDE 081
15 (installation
nskabler og -le
edninger)

VDE 083
33 (alarmanlæ
æg for brand, in
ndbrud og ove
erfald)
Kabeltyper skkal vælges sa
ammen med de
e lokale godke
endelsesorgan
ner, energifors
syningsvirksom
mheder eller
brandmyndig
gheder.
Kabler til eksstra lavspændiing (24 V DC) skal overhold
de respektafsta
andene til and
dre lavspændinngsledninger (230 V AC).
Fleksible ledn
ninger skal læ
ægges på en måde,
m
så de hvverken bliver klemt,
k
snoet eller knækket.
Kabeltyper, -længder og diametre skal udføres
u
iht. de
e tekniske angivelser.
er og fordelerd
dåser skal værre tilgængelige i tilfælde af servicearbejde
s
e.
Energiforsyninger, styringe
OBS!
ejdes på anlæ
ægget skal nets
spænding og nødstrømsfors
rsyning (f.eks. batterier)
Før der arbe
frakobles og
g sikres mod u
utilsigtet gentillkobling.

Bemærk!
ningselemente
er og sensorerr på driftsspændinger og tilsslutninger må aldrig
Motorer, styyringer, betjen
forbindes i strid med oply
ysningerne i b rugsanvisning
gen. Det kan være
v
livsfarligtt og kan ødelæ
ægge
komponentterne!
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Den driftsa
ansvarliges pligter
p


Modulccentralen MZ3
3 skal anvendes i korrekt sttand.



Vedligeholdelsesinte
ervallerne ska
al overholdes, og fejl skal om
mgående afhjæ
ælpes.



Person
nligt beskyttelssesudstyr ska
al stilles til rådiighed i nødven
ndigt omfang, og det skal siikres, at det be
enyttes.



Dokum
mentationen till røg- og varm
meudsugningsa
anlægget (RV
VU*) skal altid være
v
til rådighhed.



Anven
nd kun kvalifice
eret og uddannet personale
e.
OBS!
æ
og ombygninger
o
a
af modulcentral MZ3 er af sikkerhedshen
s
nsyn forbudt!
Alle egne ændringer
Fysiske kvæ
æstelser og materielle
m
skad er!

Egne ændrin
nger og ombyg
gninger regnes
s som misbrug
g. Dette medfø
ører, at ethverrt krav om ersttatningsansva
ar eller garanti
mod STG-BE
EIKIRCH er ud
delukket.
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NRVU’er og A
ABV*-anlæg er
e sikkerhedsa
anordninger till forebyggende brandbeskyttelse.
Disse skal ko
ontrolleres reg
gelmæssigt me
ed visuel kontrrol og vedligeholdelse.
Reparation skal gennemfø
øres umiddelba
art efter, at en
n skade er kon
nstateret.
Bemærk!
er må udelukkkende udføres af fagfolk udd
dannet af ESS
SMANN / STG-BEIKIRCH.
Reparatione
Vedligeholde
elsesarbejde må
m udelukkend
de udføres af et firma, som er autoriseret til dette systeem og har gyld
dig
certificering u
udstedt af prod
ducenten.
en og de nødvvendige servicecredits fås h os producente
en.
Certificeringe
Bemærk!
geholdelseskrav kan påvirkee produktets ydeevne
y
og
Manglende overholdelse af disse vedlig
levetid.
Foranstaltn
ninger

Tidsintervall mellem to visuelle
kontroller / s
service eller
reparatione r

Visuel kontrrol

Højst 6 måne
eder

Undervist peerson
(Driftsansvarrlig) eller faguddannet

Service

Højst 12 mån
neder

Fagfolk uddaannet til NRU**

Reparation

Efter behov

Fagfolk uddaannet til NRU**

2.5.3

2.6

Vedligehold
delsesperson
nalets
kvalifikation
ner

Y
Yderligere oplysninge
o
er om serviice

•

Se FVLR-retningslin
njen ”Vedligeholdelsesarbejde på naturligge røg- (NRU) og
nlæg (ABV*)“
varmeudsugningsan

•

ZVEI-v
vejledning 820
009 ”Retningslinje om reparation af naturllige røgudsugningsanlæg
(NRU)

•
•

DIN 18
8232 del 2
DIN 31
1051 Grundlag
g for reparatio
on

Sig
gnalisering
g af servic
ceintervalller

Serviceintervvaller indikeress på alle AVB--brandtryk me
ed blinkende gul LED-indikator. Den gule LED-indikatorr blinker ca.
1-gang pr. se
ekund, den grø
ønne LED-indikator "OK" lysser permanen
nt.
Signal ABV
V-brandtryk

Årsag
g

Tiltag



Den gu
ule LED "Fejl"" blinker 1 gan
ng
pr. sekkund.

Serviccetid gået



Få gennem
mført service.





Servicetæ
æller stilles tilba
age.

Grøn L
LED "OK" lyse
er permanent.
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af modulopbyyggede RVU*-- og ventilation
nscentraler m ed integreret BUS-system til
t styring af mootorer op til en
n maksimal
strømafgivelsse på 192 A. Flere
F
mulighed
der for ventilattion, udluftning
g og brandbes
skyttelsesscennarier. Ekstra grænseflader
til LON*-BUS
S-systemet mu
uliggør en decentraliseret op
pbygning af ett reguleringssy
ystem til impleementering af kravene om
røgfjernelse.

Fig.: 1 Produkttbeskrivelse for modulcentral
m
MZ3 (eksempel på een lille modulcen
ntral)

1

Nettilsslutning med intern udkoble
eranordning

10

Monteringsp
plade

2

Strøm
mforsyning

11

Temperaturføler

3

Batterrimodul (BM)

12

LON*-modul (LON*) valgffrit

4

Motorrmodul (MM)

13

IFM1-modul valgfrit

5

Ventillationsmodul (VM)
(

14

Smart conne
ect KNX*-moddul valgfrit

6

RVU-modul (RM)

15

Holdebøjle til
t akkumulatoorer

7

Input--/output-modul (IOM)

16

Strømforsyn
ningsenhed

8

Nødsttrømsakkumulatorer

17

Strømforsyn
ning mellem R
RM- og MM-mo
odul

9

Kabellkanaler

Egenskaber:

•

Moderne
e, modulopbyg
gget og frit kon
nfigurerbart, d
digitalt styresys
stem til RVU*--anlæg, til natuurlig ventilatio
on og
udluftnin
ng eller til venttilationssystem
mer til bygning
gsadministratio
onssystemer

•
•
•

Konfigurration på stede
et med en PC og den tilhøre
ende software
e

•
•
•
•
•
•
•

Konfigurration, input og
g output, lagrin
ng via Window
ws-konfiguratio
onssoftware

Efterfølg
gende ændring
ger er til enhve
er tid mulig me
ed det intellige
ente konfigura
ationsprogram
m
Yderligere funktioner: integreret ved
dligeholdelsessfunktion, vide
eresendelse aff meldinger, viind-/regndetek
ktor, analyse
af vind-/rregnmelding samt
s
slagbegrrænsning
Flere RV
VU*- og ventila
ationsgrupper
Flere mo
otor- og ventila
ationskredse
Indbygge
et strømforsyn
ning, nødstrøm
msbatterier og
g opladerenhed til 72 timer
Driftsklar ved strømsvvigt med optisk
k fejlmelding
Indbygge
et klar til tilsluttning i stålkab
binet med lås
Udvikling
g efter angivelser i de europ
pæiske standa
arder prEN 12101-9 12/2004
4 og EN 121001-10
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Tekn
niske datta
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4.1

Mål kontakts
skab

Udgangssttrøm (ampere
e)

A dybde (mm)

B højde
h
(mm)

C bredde (mm
m)

16

210

600
0

4400

32

210

800
0

6600

48/64

210

800
0

6600

80/96

210

800
0

8800

112/128/144

300

120
00

160/176/192

11000
På forespørgsel

Bemærk!
a udstyret på modulcentrale
en MZ3 kan målene
m
på konttaktskabet afv
vige.
Afhængigt af
Materiale k
kontaktskabs
skabinet
Kabinet

Stålkabinet ttil overflademo
ontering

Halogenfri

JA

Silikonefri

JA

I overensste
emmelse med
d RoHS

JA

4.2

Væ
ægt

Vægten af m
modulcentral MZ3
M varierer affhængigt af sp
pecifikation og udstyr. Efter færdiggørelsee af modulcenttral MZ3 kan
den faktiske vvægt fastlægg
ges.

4.3

Ele
ektrisk tilslutning

Følgende tilsslutninger skal være til rådighed i bygning
gen med henblik på installation.
Netforsyningsspænding
230 V AC 5
50 Hz, (±15 %) til udgangssttrøm ≤ 64 A
400 V AC 5
50 Hz, (±15 %) til udgangssttrøm ≥ 80 A
Separat nettsikring, makss. 16 A for hver fase
Minimum IP (elektrisk kapslingsklas
k
sse) iht. EN 60
0529
42
Elektrisk tiilslutning
Type/udgan
ngseffekt

Indgangsstrøm

Indganngseffekt

Fase

MZ3 / 16 A

2,5 A

5440 W

1

MZ3 / 32 A

5A

10880 W

1

MZ3 / 48 A

7,5 A

16220 W

1

MZ3 / 64 A

10 A

21660 W

1

MZ3 / 80 A

2 x 5 A + 1 x 2,5 A

27000 W

3

MZ3 / 96 A

3x5A

32440 W

3

2 x 7,5
5 A + 1 x 2,5 A

36000 W

3

MZ3 / 112 A

9

Udgangs
sspænding

27 V DC (nominel) (-25% /
+10%)

MZ3 / 128 A

2 x 7,5 A + 1 x 5 A

43220 W

3

MZ3 / 144 A

3 x 7,5 A

48660 W

3

MZ3 / 160 A

2 x 10 A + 1 x 5 A

54000 W

3

MZ3 / 176 A

2 x 10
0 A + 1 x 7,5 A

59440 W

3

MZ3 / 192 A

3 x 10 A

64880 W

3

SKU: 13424999450
1

dato: 22.02.2017

udgave: 2.0
0

4.4

Battterier

Nødstrømsfo
orsyning med batterier
b
er sik
kker, hvis dime
ensioneringen
n er rigtig og ved regelmæsssig vedligeholdelse.
Modulcentrallen MZ3 kan ved
v strømsvigtt køre de tilslu
uttede RVU-drrev op mindst 2 gange og til mindst 1 gan
ng efter 72
timer.
Bemærk!
Der må udelukkende anve
endes batterie
er godkendt ifø
ølge VdS!
Batterier
T
Type

Nødstrø
ømsdrift

Opladningstid

Sikring

12 volt 12 Ah bly-gel

72 h

8 t til nødstrømsdrift

FKS 40 A

12 volt 18 Ah bly-gel

72 h

8 t til nødstrømsdrift

FKS 40 A

Bemærk!
stid mellem ne
et- og batteridrrift < 1 ms.
Omkoblings

4.5

Udg
gang bran
ndtryk

Brandtryk

RBH/3A

Spænding

24 V nomine
el

Strøm makss.:

150 mA, 100
0 % ED

Tilslutningsklemme

Se vedlagte kredsløbsdiag
gram for styrecentralen

Kabelovervvågning

Aktivt slutmo
odul

Antal maks.

15 stk. pr. til knyttet funktio
onselement

Nødstrømsfforsyning

Ja

4.6

Udg
gang auto
omatisk melder
m

Sensorer

Røgalarm

Spænding

24 V nomine
el

Strøm makss.

150 mA, 100
0 % ED

Tilslutningsklemme

Se vedlagte kredsløbsdiag
gram for styrecentralen

Kabelovervvågning

Aktivt slutmo
odul

Antal maks.

15 stk. pr. til knyttet funktio
onselement

Nødstrømsfforsyning

Ja

4.7

Udg
gang vind
d-regndete
ektor

Sensorer

VRD/2 24 V,, RD/2 24 V

Spænding

24 V nomine
el, 20 V til 30 V

Strøm makss.

Maks. 100 m
mA, 100% ED

Tilslutningsklemme

Se vedlagte kredsløbsdiag
gram for styrecentralen

Kabelovervvågning

Ingen

Nødstrømsfforsyning

Nej

Sikring

Nej

Kontaktbela
astning

Maks. 30 V / 2 A

Pos: 25 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1

10

SKU: 13424999450
1

dato: 22.02.2017

udgave: 2.0
0

Pos: 26 /STG-BEIKIRCH Technische Dokumentation/Technische Daten STG/Technische Daten Netzteil @ 1\mod__1479826954504_15702.docx @ 18789 @ 2 @ 1

4.8

Tek
kniske datta strømfo
orsyning

Fig.: 2 Strømfo
orsyning***

1

DC-ud
dgange (++ - -)
- og potentialfri "DC OK"-ko
ontakt

3

Indstilling aff udgangsspæ
ænding

2

LED-sstatusindikator "DC OK"

4

AC-netindga
ang (L N PE)

Indgangsdata

PC-0124-200-00

Indgangsspæ
ænding

100 - 240 Vac

Indgangsspæ
ændingsområde
e

85 - 264
4 Vac (120 - 3722 Vdc *)

Indgangsspæ
ænding effektred
duktion

-2,5
5 %/Vac < 100 V
Vac

Mærkefrekve
ensområde

47 Hz – 63 Hz / 0 Hz

Mærkeindgangsstrøm (mærrkelast)

5,56 A (10
00 Vac) / 2,23 A (230 Vac)

Indgangsstrø
ømbegrænsning
g

< 30 A, NTC

Indkoblingstid efter tilkobling
g af strømspænding
Strømbuffere
evne (mærkelasst)

0,45 s (100Vac) / 0,2 s ((230Vac)
8 / 20
0 ms (100 / 230 Vac)

Indgangssikrring intern

10 AT

Anbefalet efffektafbryder (karakteristik)
Transient ove
erspændingsvæ
ærn Varistor
Tilslutninger indgang

10
1 A, 16 A (B,C
C)

Push
h-In, maks. 2,5 mm²

Udgangsdatta
Udgangsmæ
ærkespænding

24 Vdc ± 1%

Udgangsspæ
ændingsområde

23 ... 28,5 Vdc

Udgangsstrø
øm

20 A

Udgangsstrø
ømbegrænsning
g

typ. 22 A

Konstant strø
øm
kan kobles parallelt



kan kobles serielt



Tabseffekt to
omgang / mærke
elast

7,2 W / 42,4 W (230 Vac)

Maks. tabsefffekt

68,3 W (100 Vac / 24 V / 20 A)

Virkningsgrad
d

typ. 92 %

Restripple (m
mærkelast)

typ. 70 mVss

Genvindingse
evne

maks. 35 Vdc

Beskyttelse m
mod intern overrspænding (OVP
P)
Tilslutninger udgang

11

maks. 40 Vdc
Pus
sh-In, maks. 6 m
mm²

SKU: 13424999450
1
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Signalisering
LED-statusindikator "DC OK" grøn lyser permanent

Uout > 21,5 V

Signaludgang "DC OK" relæ, kontakt sluttet:

Uout > 21,5 V maks. 30 V / 1 A

Tilslutninger signalisering

Push-In, maks. 2,5 mm²

Miljø
Lagertemperatur

-25° C ... +85° C

Omgivelsestemperatur

-25° C ... +70° C opstart ved -40° C typegodkendt

Effektreduktion

-5 %/K > +60° C (196 ... 264 Vac) -2,5 %/K > +50° C (85 ... 195 Vac)


Konvektionskøling
Luftfugtighed, ingen dugdannelse

5 ... 96 %

Påkrævet minimumsafstand (i siden)

---

Påkrævet minimumsafstand (oppe / nede)

50 mm

Generelle data
Kapsling iht. IEC 60529

IP 20

Isolationsklasse iht. EN 61140

I

Overspændingskategori

III

Brug i områder med tilsmudsningsgrad 2



Anvend kobberkabel med min. 75° C ved tilslutning



Standarder
Sikkerhed

EN 61558-2-16, EN 60950-1

EMC

EN 61204-3

Sikkerhedslavspænding (SELV/PELV)

IEC 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410)

CE iht. 2014/30/EF og 2014/35/EF



CE-mærke
UL

UL/CSA 60950 recognised (E213214), UL 508 listed (E219022)
UL-Notes: Overcurrent protection is to be supplied max. 16 A.
Output disconnecting means shall be provided during installation.

GL

GL (Germanischer Lloyd) classified, Environmental category: C.
EMC2

Mekaniske data
Montering på standard profilskinne DIN T 35H
Vægt


1,6 kg

Mål (B x H x D) dybde inklusive TH 35-7,5-DIN-skinne

95 x 127 x 159 mm

* Til DC-indgangsspænding kræves en egnet DC-sikring.
** EMC1 kun i forbindelse med filteret HFE 156-230/10.
*** Powered by BLOCK.
Pos: 27 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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4.9

Mo
ontering og
g installattion af kab
belføler

Temperaturfø
ølernes målep
princip beror på, at den indvvendige føler afgiver
a
et temp
peraturafhænggigt modstand
dssignal.
Typen af den
n indvendige primærføler
p
be
estemmer udg
gangssignalet. I modulcentra
alen MZ3 anveendes målemo
odstanden
Pt1000. Ved kabelfølere er temperaturfø
øleren indbygg
get i et hylsterr i rustfrit stål.

Fig.: 3 Kabeltem
mperaturføler

Bemærk!
al alle tempera
raturfølere bes
skyttes mod ov
verophedning ! Følgende sta
andard
Generelt ska
vejledende værdier
v
gælde
er for de enke
elte moduler affhængig af maaterialevalg i neutral
n
atmosfære og
o under øvrig
ge normale forhold.
Modstands
skarakteristik
kker Pt1000
°C

Ohm

°C

O
Ohm

-50

803,10

50

1 194,00

-40

842,70

60

12232,40

-30

882,20

70

12270,00

-20

921,60

80

13308,90

-10

960,90

90

13347,00

0

1000,00
0

100

13385,00

10

1039,00
0

110

14422,00

20

1077,90
0

120

14460,60

25

1097,40
0

130

14498,20

30

1116,70
0

140

15535,80

40

1155,40
0

150

15573,10
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4.10 Mic
croSD korrt

Fig.: 4 MicroSD
D kort

Tekniske d
data MicroSD Hukommelseskort
Lagringskap
pacitet [GB]

1 (3
32 Bit)

Media Type
e

SD Kort

SD type

Indu
ustrielle Micro SD, Wear Lev
veling, SLC-NA
AND

Typen

AF1
1GUDI5AC1G
G*

temperaturo
område

-40 til +85 C°, SL
LC-NAND
ndtæt / støvtæ
æt til IP57 / IP6
67 (IE60529)
Van
Imm
munitet for elekktrostatisk afla
adning

skrivehastig
ghed [MB/s]

16,6
62

læsehastigh
hed [MB/s]

18,4
42

dimensione
er [mm]

15 x 11 x 1

MTBF værd
dien [h]

500
00000

TBW værdien [TB]

40

Hukommelsse typer

Sing
gle-Level-Cell (SLC)

* Kompatible Micro SD Card
Pos: 31 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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4.11 Krav til opstillingsstedet
Pos: 33 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Technische Daten STG/Anforderungen an den Aufstellungsort MZ3 @ 1\mod_1455716918750_15702.docx @ 16430 @ @ 1

Indbygnings- og omgivelsesbetingelser iht. DIN 12101-9
Omgivelser

Indendørs, rent og tørt

Temperaturområde

-5 °C til + 40 °C

Modulcentralen må hverken skubbes, væltes, eller udsættes for svingninger, fugt, aggressive dampe eller skadelige
omgivelser.
Materielle skader!
Modulcentralen MZ3 er ikke egnet til udendørs montering!

Pos: 34 /Technische Dokumentation/Überschriften/Zulassungen und Nachweise @ 1\mod_1461753651779_15702.docx @ 16492 @ 2 @ 1

4.12 Godkendelser og certifikater
Pos: 35 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Technische Daten STG/Zulassungen Nachweise Konformität @ 1\mod_1461753719103_15702.docx @ 16493 @ 3 @ 1

Certifikat

Standarder og direktiver

CE-overensstemmelse

Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
EMC-direktiv 2014/30/EU

Klassificering

DIN prEN 12101-9 12/2004
DIN EN 12101-10

4.12.1

Ydelseserklæring (BauPVO)

Det bekræftes hermed, at apparatet er i overensstemmelse med gældende tekniske regler. Der kan rekvireres en
ydelseserklæring hos fabrikanten for det elektriske apparat.
Hvis apparatet evt. er en del af en maskine iht. maskindirektiv 2006/42/EF, skal forhandleren / installatøren fremskaffe
de nødvendige inkorporeringserklæringer, mærkninger, dokumenter og certifikater iht. dette direktiv.
Pos: 36 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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5

Emb
ballage, transport
t
t og opb
bevaring

Pos: 38 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Verpackung STG/Verpackung Modulzentrale MZ3 @ 1\mod_11455714360053_15702.docx @ 16425 @ @ 1

Modulcentrallen pakkes i en kasse eller i film og surress fast på en palle.

•
•

Emballag
gen skal beskkytte modulcen
ntralen.
Emballag
gen må ikke ødelægges
ø
og fjernes først kkort før monte
eringen.

Pos: 39.1 /Technische Dokumentation ESSMANN/Überschriften/Entsorgung der Verpackung @ 0\mod_14096629337342_15702.docx @ 16199 @ 2 @ 1

5.1

Enttsorgung der Verpa
ackung

Pos: 39.2 /Technische Dokumentation ESSMANN/Montageanleitungen/Entsorgen/Entsorgung der Verpackung @ 00\mod_1385040518511_15702.docx @ 15850 @ @ 1

Ved bortskafffelse af emballagen skal de
e nationale og regionale love
e og retningsliinjer overholdees.
Pos: 40 /Technische Dokumentation/Überschriften/Sicherheitshinweise für den Transport @ 1\mod_14557149978330_15702.docx @ 16426 @ 2 @ 1

5.2

Sik
kkerhedsanvisninge
er for trans
sport

Pos: 41 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Transport STG/Sicherheitshinweise Transport Zentralen @ 1\\mod_1455715335655_15702.docx @ 16427 @ 3 @ 1

Moducentrale
erne kan transsporters med en
e transportvo
ogn eller en pa
alleløfter. For større modulccentraler kan stålkabinettet
s
løftes og flytttes med en kra
an eller løfteud
dstyr.
Bemærk!
alerne skal altid
d ske lodret
Transport aff modulcentra

•
•
•

For størrre kontaktskab
be må modulc
centralen kun lløftes og flytte
es i de markerede steder (krroge eller øjerr).
Anvend kun tilstrække
eligt dimension
nerede transp ortmidler.
Transport må kun udfø
øres af uddannet personale
e.
OBS!
Svævende eller løftet lastt kan falde ned!
elser!
Død eller alvorlige kvæste
st er forbudt.
Ophold under svævende eller løftet las

5.2.1

S
Symboler på
p emballag
gen

Beskyttes mod fugt

Må IKKE be
elastes

Skrøbeligt indhold

Pos: 42 /Technische Dokumentation/Überschriften/Zwischenlagerung (Kurzzeitlagerung) @ 1\mod_14557163715011_15702.docx @ 16428 @ 2 @ 1

5.3

Mellemlagrin
ng (korttid
dsopbevarring)

Pos: 43 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Lagerung STG/Kurzzeitlagerung Modulzentrale @ 1\mod_14555716444613_15702.docx @ 16429 @ @ 1

Modulcentrallen skal opbevvares under fø
ølgende forholld:

•
•
•
•
•
•
•

Opbeva
ares i den origiinale emballag
ge.
Må ikke opbevares ud
dendørs.
Må kun opbevares i tø
ørre lokaler ud
den støv.
Må ikke udsættes for aggressive sttoffer.
Beskytte
es mod direkte
e sollys.
Beskytte
es mod regn og
o fugt.
æreevne.
Må kun stilles på et underlag med tilstrækkelig
t
bæ

Pos: 44 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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6

Insta
allation

Pos: 46 /STG-BEIKIRCH Technische Dokumentation/Installation STGInstallation Allgemein @ 1\mod_14557167863308_15702.docx @ 16433 @ @ 1

Installation m
må kun udføress af uddanned
de, faglærte ell-installatører under hensyntagen til de gæ
ældende tekniiske regler
samt denne ttekniske dokumentation.
Herved sikrer man, at prod
duktet fungere
er sikkert unde
er driften.
Det skal konttrolleres, at de
e mekaniske komponenter
k
ssidder godt fas
st.
Umiddelbart efter endt insttallation skal det
d kontrollere s, om de elektriske og meka
aniske kompoonenter fungerrer, som de
skal, og dette
e skal dokume
enteres.
Pos: 47 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Installation STG/MZ3/Schaltschrank montieren MZ3 @ 1\modd_1455717281260_15702.docx @ 16432 @ 2 @ 1

6.1

Mo
ontering aff kontaktskab

Modulcentrallerne montere
es vandret på væggen
v
eller a
afhængigt af størrelsen
s
ståe
ende.
Vægmonte
ering

Fig.: 5 Afmonte
ering af monterin
ngspladen fra kontaktskabet

1

Sekskkantmøtrik

2

Fastgøringshuller

OBS!
E tilladt!
Montering i loftet er IKKE

►

Afmonte
er monteringsp
pladen fra kon
ntaktskabet.

►

Fastgørr kontaktskabe
et i fastgørings
shullerne med egnede dyvle
er og skruer.

►

Monterin
ng monteringsspladen i konta
aktskabet.

►

Tilslut jo
ordforbindelse.

Bemærk!
Der skal oprrettes jordforb
bindelse mellem monteringspladen og konntaktskabets kabinet.
k
Pos: 48 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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6.2

Ele
ektrisk tilslutning

Forsyningska
ablerne til mod
dulcentralen MZ3
M skal sikress separat i bygningsinstallationen og forssynes med (ek
kstern)
udkoblingsan
nordning for allle poler. Modu
ulcentralen MZ
Z3 er fra fabrikken udstyret med en udkooblingsanordning med
knivklemme.
OBS!
e på modulce
entralen MZ3 skal netspændingen – meed den eksterne
Før arbejde
udkoblings
sanordning – og nødstrøm
mforsyningen
n (batterier) u dkobles på alle
a poler.
Modulcentrralen MZ3 ska
al sikres, så den ikke gentilkobles ved
d en fejl.
OBS!
ngsanordning skal udkobles, skal den ekssterne
Hvis den intterne udkoblin
udkoblingsa
anordning førsst udkobles på
å alle poler.
Den interne
e udkoblings
sanordning må
m ikke udløse
es med last.
Advarsel!
Forkert arb
bejde på spæ ndingsførend
de komponen
nter kan medfføre elektrisk
k stød!
Død eller alvorlige kvæste
elser på grund
d af elektrisk stød!
s
Tilslutning af
a forsyningen i kontaktskab
bet skal foretag
ges af en uddaannet elektriker.

Fig.: 6 Nettilslu
utning 220 volt AC
C / 400 volt AC

1

6.3

Knivkklemmer (intern udkoblingsa
anordning)

Ele
ektrisk tilslutning aff kompone
enter uden
n for bygn
ningen

Alle produkte
er, der montere
es uden for by
ygningen (VRD
D, RD, vindrettningsføler) sk
kal være udstyyret med lynaffleder.
Materielle skader!
d installeress uden for bygningen, skal monteres
m
og ssikres iht. DS/E
EN 62305/
Komponentter/produkter der
VDE 0185-305:2006 Elek
ktriske og elekktroniske syste
emer inden for bygningsstruukturer.
Pos: 50 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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6.4

Mo
odel for led
dningsføriingsplan

Fig.: 7 Eksemp
pel på model for ledningsføringsp
l
plan til modulcen
ntral MZ3

e angivelser vedr. ledningsfføring med fun
nktionsbevarin
ngstid 30 min. eller 90 min. sskal overholde
es. Afvigelser
De gældende
herfra skal i a
alle tilfælde affstemmes med
d byggeledelse
en, de lokale tekniske
t
mynd
digheder, enerrgiforsyningss
selskaber,
brandmyndig
gheder eller brrancheforening
gen. De angivvne ledningstværsnit må ikke
e underskridees. De er angiv
vet til en
omgivelseste
emperatur på 20°
2 C. Tværsn
nittene forøge s til højere tem
mperaturer. Ve
ed E90 (E30) skal kabeltvæ
ærsnittene
tilpasses iht. kabelproduce
entens angivelser. Alle ledniinger til styrec
centralen (undtagen forsyninngskablet) føre
er 24 V DC
og skal overh
holde respekta
afstanden til fo
orsyningskable
et. Når kablerne lægges ska
al de respektivve regler fra te
estinstituttet
VDE iagttage
es.
Pos: 52 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Installation STG/MZ3/Kabelquerschnittsberechnung / Tabelle Kabelquerschnitt @ 1\mod_1455719671010_15702.docx @ 16436 @ 222 @ 1
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6.5

Berregning aff kabeltvæ
ærsnit

Formel til b
beregning af kabeltværsnit

* I beregnin
ngsformlen tag
ges der højde for ind- og ud gående korer, derfor
beregnes kun enkelte led
dningslængder.

Fig.: 8 Formel ttil beregning af kabeltværsnit
k

Definition

Dimensions
ssymbol

Enhedstegn
n

Kabeltværssnit

A

²

Specifik mo
odstand

(Ω·²)/

Ledningslæ
ængde

L

Strømstyrke
e
Spænding
pændingsfald over
o
kablet 2,5 volt. Specifikk modstandsv
værdi kobberkabel 0,0175 (Ω
Ω·²)/.
Maksimalt sp

6.6

Kab
bellængde
ediagram

Til beregning
g af de nødven
ndige kabeltvæ
ærsnit afhæng
gigt af lednings
slængde og su
ummen af aktuuatorernes no
ominelle
strøm.

Fig.: 9 Kabeld
diagram

1

6 mm2

4

2,5 mm
m 2

2

2 x 2,5 mm2

5

1,5 mm
m 2

3

4 mm2

20

SKU: 13424999450
1

dato: 22.02.2017

udgave: 2.0
0

6.7

Tab
bel over ka
abeltværs
snit

Kabeltværs
snit A [ mm2]
1,5

2,5

4,0

2 x 2,5

6

Strøm I [A]

Ledningsslængde L [m]

1

107

179

286

357

429

2

54

89

143

179

234

3

36

60

95

119

143

4

27

45

71

89

107

5

21

36

57

71

86

6

18

30

48

60

71

7

15

26

41

51

61

8

13

22

36

45

54

9

12

20

32

40

48

10

11

18

29

36

43

11

10

16

26

32

39

12

9

15

24

30

36

Bemærk!
ærsnit for aktu
uatorerne skall der tages høj
øjde for den forhøjede
Ved beregning af kabeltvæ
strøm i starttøjeblikket.
Pos: 53 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Installation STG/MZ3/Anschluss von Aktoren am Motoren Mod
odul (MM) @ 1\mod_1455778658004_15702.docx @ 16437 @ 2 @ 1

6.8

Tils
slutning af aktuatorrer på mottormodule
et (MM)

Ledningsovervågningen skker med overv
vågningsdiode
er, som monteres i forgrenin
ngsdåser.
Tilslutning af aktuatorerne** kan ske på ethvert
e
niveau .
Bemærk!
m
8 ampere
a
pr. nivveau ikke overrskrides.
Ved tilslutning af aktuatorrerne* må de maksimale
Tilslutning af aktuatore
er*
Motorudgan
ng 1

Kana
al 1

Motorudgan
ng 2

Kana
al 2

Motorudgan
ng 3

Kana
al 3

Fig.: 10 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af aktu
uatorer på motorrmodulet

1

Forgre
eningsdåse

Pos: 54 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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6.9

Tils
slutning på
p ventilatiionsmodu
ulet (VM)

Tilslutning af sensorerne* kan ske på eth
hvert niveau.
uttes 3 forskellige sensorkre
edse for hvert vventilationsmo
odul.
Der kan tilslu
Ventilation
nstryk LTA 25
5

Venttilationstryk LTA
L
11

Fig.: 11 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på ventilattionsmodulet

1

Jumperkonfiguratio
on findes på de
et pågældend e TI*

Ventilation
ns-nøgletryk LTA12
L
/ventilations-nøgle
etryk
LTA13/AP

2

Ventilationsttryk set bagfraa

Temperatursenso
or TS-1030

Fig.: 12 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på ventilattionsmodulet
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Med en tem
mperatursens
sor TS 1030

Fig.: 13 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på ventilattionsmodulet

1

Ventillationstryk LTA
A 11

3

Temperaturs
sensor T 10300

2

Valgkkontakt WHA 14
1

4

Ventilationsmodul (VM)

Med to tem
mperatursens
sorer TS 1030
0

Fig.: 14 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på ventilattionsmodulet

1

Ventillationstryk LTA
A 25

3

Temperaturs
sensor T 10300

2

Valgkkontakt WHA 14
1

4

Ventilationsmodul (VM)
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Vind-/regndetektor type
e VRD/2 24V

Regn
ndetektor typ
pe RD/2 24 V

Fig.: 15 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på ventilattionsmodulet

Materielle skader!
detektor VRD/2 24 V og reg
gndetektor RD//2 24 V skal monteres
m
og siikres iht. DS/E
EN
Vind-/regnd
62305/VDE
E 0185-305:20
006.

Vindretningsføler og MZ
Z3 signalkon
nverter

Fig.: 16 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på ventilattionsmodulet

1

RJ 12
2-hunstik

2

MZ3 signalk
konverter

Bemærk!
erter og vindre
etningsføler sk
kal bestilles se
eparat hos STG
G-BEIKIRCH..
Signalkonve
Materielle skader!
gsføleren skal monteres og ssikres iht. DS//EN 62305/VD
DE 0185-305:22006.
Vindretning

Pos: 56 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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6.10 Tils
slutning på
p AVB-mo
odulet (AM
M)
Bemærk!
altid til kanal 1..
AVB-brandtryk tilsluttes a
andtryk type RBH/3A
Et AVB-bra

Flere
e ABV-brandttryk type RBH
H/3A

Fig.: 17 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på AVB-mo
odulet

1

Aktivtt slutmodul/2*
Bemærk!
er tilsluttes altid til kanal 5.
De automatiske detektore

En automa
atisk detektorr MSD 523, UT
TD 523

Flere automatiske detektorer M
MSD 523, UTD
D 523

Fig.: 18 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på AVB-mo
odulet

1
25

Aktivtt slutmodul/2*
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Bemærk!
kten med UEB
B3-2K7-AE tils
sluttes altid til kanal 3.
BMA-kontak
Tilslutning
g brandalarma
anlæg BAA
UEB3-2K7-AE modulet indbyggees i brandalarrmanlægget.

Fig.: 19 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på AVB-mo
odulet

1

UEB3
3-2K7-AE

2

ntakt til BAA i bbygningen
Afbryderkon

Pos: 58 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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6.11 Tils
slutning på
p I/O-mod
dulet (IOM)
Input-output-modulet (IOM
M) er beregnet til følgende fu
unktion:

•

Udvekslling af digitale tilstande fra og
o med andre anlæg.
Variiant 1
Kanal 1 – 6 OUT

Variiant 2
Kanal 1 IN
Kanal 2 – 6 OUT

Variiant 3
Kanal 5 – 6 IN
Kanal 1 – 4 OUT
s en kanal er konfigureret
k
soom indgang, kan
k en
Hvis
spæ
ænding på 0 V fortolkes som
m et low-signal og +15 V til
+24 V DC som et high-signal.
Inpu
ut- og output-k
kanalerne er ggalvanisk adsk
kilt.
Relæ
ækontakterne kan belastes med maks. 30
0 V/1 A.

Fig.: 20 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på I/O-mod
dulet
Pos: 60 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Installation STG/MZ3/Anschluss am Installation Bus (Eib) – K
Konnex (KNX) – Modul @ 1\mod_1455779221194_15702.docx @ 16441 @ 2 @ 1

6.12 Tils
slutning på
p installattionsbus(E
EIB*)-Kon
nnex(KNX**)-modulett
Tilslutnung
g kombinatio
on af IFM1-mo
odul med STG
G-BEIKIRCH smart
s
connec
ct KNX*

Fig.: 21 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på RVU-mo
odulet
Pos: 61 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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7

Idriftttagning

Pos: 63 /Technische Dokumentation/Überschriften/Vorbereitende Maßnahmen @ 0\mod_1377697298577_15702.ddocx @ 15775 @ 2 @ 1

7.1

Kla
argøring

Pos: 64 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Vorbereitende Maßnahmen STG/Vorbereitende Maßnahmen MZ3 @ 1\mod_1460536341199_15702.docx @ 16469 @ 2 @ 1

Før idrifttagning af modulcentralen MZ3 skal følgende
e monteringsarbejde afslutte
es og kontrolleeres:
Bemærk!
ne komponentter er tilsluttet forkert, kan det medføre fu nktionsfejl på
Hvis ekstern
modulcentra
alen MZ3.

•

Eksterne
e komponente
er er monteret og korrekt tilssluttet.

7.2

Mo
ontering aff batterier
►

Sæt sikringen
n i sikringsholdderen, og lås den fast.

Fig.: 22 Sæt sik
kring i sikringsho
olderen

1

Sikrin
ng FKS 40 A

2

►

Kabelbro me
ed sikringshol der

Stil batteriern
ne på monterinngsstedet, og fastgør dem
med bøjlen
OBS!
erne skal opladdes i min. 8 tim
mer inden
Batterie
idrifttagningen.

Fig.: 23 Monterring af batterier

1

Batterrier

2

Sekskkantskrue

►

Tænd fo
or netforsyning
gen

►

Drevene
e må ikke køre
e.
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OBS!
Ombytning af batterripolerne medfører en
kortslu
utning og ødellægger batteriierne!

►

Slut batterika
ablet til batterieerne.

Fig.: 24 Tilslut batterierne

1

Batterrikabel blå (+ pol)

2

Batterrikabel hvid (- pol)

3

Kabelbro me
ed sikringshollder

►

Kontrolle
er displayindikkatorer på mas
ster-, slave-mo
oduler og strø
ømforsyning, se kapitlet ”Moodulbeskrivelse
e RD- og VM-modul“.

►

Hvis derr vises fejl, ska
al de afhjælpe
es ifølge tabelllen ”Afhjælpniing af fejl“.

Slave-mo
odul
(BM, MM
M, VM
og IOM)

Master-modu
ul
(RD eller VM
M)

Modul ikke konfigurreret

Fig.: 25 Modulc
central MZ3 drifts
sklar

►
►

Moduler er i driftstilsta
and, der forelig
gger ingen fejll.
Modulce
entral MZ3 er i drift.

ning skal modu
ulcentralen MZ
Z3 meddelele s, at aktuatore
erne* (drevene
e) tilkøres i ”L UKKET-retnin
ng“ i
Ved idrifttagn
driftstiden.
Bemærk!
Efter tilkørse
el af aktuatore
erne (drevene) skal man ve
ente mindst 3 m
minutter.
Følgende bettjeningseleme
enter kan gene
erere en LUK--kommando:
Generering
g af en ”LUK-kommando
o”
RVU-brandtryk

Aktiver en R
RVU*-”LUK-kom
mmando” på brandtrykket
b

Ventilationsstryk

Tryk på knap
ppen ”LUKKET-retning”

Automatisk melder

Tryk på rese
et-knappen forr den automatiske melder påå RD-modulett

Pos: 65 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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7.3

Fun
nktionstes
st og prøv
vekørsel
Bemærk!
Åbningsvidd
der, tider og re
eaktioner kan afvige alt efter konfigurationnen.

7.3.1

F
Funktionste
est ventilattionstryk

Funktion

Faktisk tilstand

Betje
ening

Resultat

De tilknyttede
ventilationstryk skal
aktiveres i ””ÅBENretningen”.

Tilknytte
ede aktuatorerr* er
lukkede.

►

Aktiver ventila
ationstrykket i
”ÅBEN-retning”.

De tilslutte
ede
aktuatorer** (f.eks.
motorudga
ange) kører
til ”ÅBEN-p
positionen”.

De tilknyttede
ventilationstryk skal
aktiveres i ””LUKKETretningen”.

Tilknytte
ede aktuatorerr* er
åbne.

►

Aktiver ventila
ationstrykket i
”LUKKET-retning”.

De tilknyttede aktuatorer**
stopper.

De tilkny
yttede aktuato
orer*
forsynes
s med strøm i
”LUKKE
ET”- eller ”ÅBE
ENretninge
en.

►

Tryk på ”stop-knappen”
under åbning eller lukning.

De tilslutte
ede
aktuatorer** (f.eks.
motorudga
ange) kører
til ”LUKKETpositionen””.
ede
De tilslutte
aktuatorer** skal
stoppe.

Bemærk!
dikator ”ÅBEN
N” eller ”LUKKE
ET” bliver den
nne
Ved ventilattionstryk med ventilationsind
aktiveret.

7.3.2

F
Funktionste
est ventilattions-nøgle
etryk

Funktion

Faktisk tilstand

Betje
ening

Resultat

De tilknyttede
ventilationstryk skal
aktiveres i ””ÅBENretningen”.

Tilknytte
ede aktuatorerr* er
lukkede.

►

De tilknyttede
e ventilationsnøgletryk ska
al aktiveres i
”ÅBEN-retningen”.

De tilslutte
ede
aktuatorer** (f.eks.
motorudga
ange) kører
til ”ÅBEN-p
positionen”.

De tilknyttede
ventilationstryk skal
aktiveres i ””LUKKETretningen”.

Tilknytte
ede aktuatorerr* er
åbne.

►

Under åbning
g eller lukning
skal ventilatio
onsnøgletrykket aktiveres
a
igenn
i ”ÅBEN-retning” eller
”LUKKET-retning” i løbet
af 90 sek.

De tilknyttede aktuatorer**
stopper.

De tilkny
yttede aktuato
orer*
forsynes
s med strøm i
”LUKKE
ET”- eller ”ÅBE
ENretninge
en.

►

Aktiver ventila
ationsnøgletrykket i ”LUKKETretning” eller ”ÅBENretning”.

De tilslutte
ede
aktuatorer** (f.eks.
motorudga
ange) kører
til ”LUKKETpositionen””.

De tilslutte
ede
aktuatorer** skal
stoppe.

Bemærk!
v straks lukkett.
Ved strøm- eller batterisvvigt bliver de tilknyttede drev
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7.3.3

F
Funktionste
est RVU*-brandtryk

Funktion

Faktisk tilstand

Betje
ening

Resultat

RVU*-udløssning.

RVU*-brrandtryk er
driftsklart, den grønne
e
dikator (driftskllar)
LED-ind
lyser.

►

De tilslutte
ede
aktuatorer** (f.eks.
motorudga
ange) kører
til ”ÅBEN-p
positionen”
100 %.
Strømmen til
aktuatorer** og
holdemagn
neter bliver
slået fra.
Den røde LEDL
indikator (R
RVU*-ÅBENindikator) og
o den
grønne LED-indikator
(driftsklar) lyser, der
kan som tilvalg
e summer.
aktiveres en

Tryk på den røde
r
knap
”RVU-ÅBN” på
p det
tilknyttede RV
VU*brandtryk.

Bemærk!
Ved ventilattionstryk med ventilationsind
dikator ”ÅBEN
N” eller ”LUKKE
ET” bliver den
nne
aktiveret. Hu
urtig blinken b
betyder RVU*--udløsning.
Bemærk!
ngen (VdS-fun
nktion) bliver aktiveret
a
ved RVU*-udløsnin
R
ng. Efterjusteringen
Efterjusterin
udføres hve
ert 2. min.
Bemærk!
nd-regndetekttorens funktion
ner er spærrett under en RV
VU*Ventilationstrykkets og vin
udløsning.
Funktion

Faktisk tilstand

Betje
ening

Resultat

Nulstil RVU
U*-udløsning.

De tilsluttede aktuatorrer*
m
(f.eks. motorudgange
) er i
”ÅBEN-p
positionen” 10
00 %.
Strømmen til aktuatorrer*
og holde
emagneter er slået
fra.
Den rød
de LED-indikattor
(RVU*-Å
ÅBEN-indikato
or) og
den grønne LED-indikkator
ar) lyser, der kkan
(driftskla
som tilva
alg aktiveres e
en
summerr.

►

Aktiver ”RVU*-”LUK”R
knappen på RVUbrandtrykket.

►

Bring holdemagneterne
tilbage i udga
angsstillingen.

De tilslutte
ede
aktuatorer** (f.eks.
motorudga
ange) kører
til ”LUKKETpositionen”” 0 %.
Strømmen til
aktuatorer** og
holdemagn
neter bliver
slået til ige
en.
Den røde LEDL
indikator (R
RVU*-ÅBENindikator) slukkes,
s
og
den grønne
e LEDindikator (d
driftsklar)
lyser.

Bemærk!
Ved ventilattionstryk med ventilationsind
dikator ”ÅBEN
N” eller ”LUKKE
ET” bliver den
nne
aktiveret. Effter frakobling af driftsstyring
gen bliver den
n slukket.

31

SKU: 13424999450
1

dato: 22.02.2017

udgave: 2.0
0

7.3.4

F
Funktionste
est af autom
matiske me
eldere

Funktion

Faktisk tilstand

Betje
ening

Resultat

RVU*-udløssning med
automatisk melder.

RVU* err driftsklar.

►

De tilslutte
ede
aktuatorer** (f.eks.
motorudga
ange) kører
til ”ÅBEN-p
positionen”
100 %.
Strømmen til
aktuatorer** og
holdemagn
neter bliver
slået fra.
Den røde LEDL
indikator (R
RVU*-ÅBENindikator) og
o den
grønne LED-indikator
(driftsklar) lyser, der
kan som tilvalg
e summer.
aktiveres en

RVU*-brrandtryk er
driftsklart, den grønne
e
dikator (driftskllar)
LED-ind
lyser.

Sæt den tilknyttede
automatiske melder
m
i
revisionstilsta
and. Sprøjt
testaerosol på
å den
automatiske melder.
m

Bemærk!
Ved ventilattionstryk med ventilationsind
dikator ”ÅBEN
N” bliver dennee aktiveret. Hu
urtig blinken
betyder RVU
U*-udløsning.
Bemærk!
ngen (VdS-fun
nktion) bliver aktiveret
a
ved RVU*-udløsnin
R
ng. Efterjusteringen
Efterjusterin
udføres hve
ert 2. min.
Funktion

Faktisk tilstand

Betjening

Resultat

Nulstil RVU
U*-udløsning på
p
den automa
atiske melder.

RVU* er driftsklar.
d

►

Brring holdemag
gneterne
tilb
bage i
ud
dgangsstillinge
en.

►

Ak
ktiver ”RVU*-”LUK”kn
nappen på RV
VU*brrandtrykket.

De tilsluttede aktuatorer*
udgange)
(f.eks. motoru
kører til ”LUKKETpositionen” 0 %.
S
Strømmen til aktuatorer*
oog holdemagn
neter bliver
sslået til igen.
Den grønne LED-indikator
L
(driftsklar) og den røde
LED-indikatorr (RVU*Å
ÅBEN-indikator) slukkes.
Den gule LED
D-indikator
blinker (RVU**ffejlindikator).

andtryk er
RVU*-bra
driftsklart, den grønne
LED-indik
kator (driftskla
ar)
lyser.

Fejlmelding på displayet
ttil RD-module
et.
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Nulstilling a
af den
automatiske
e melder.

De tilslutttede aktuatore
er*
(f.eks. mo
otorudgange) er i
”LUKKET
T-positionen” 0 %.
Den gule LED-indikato r
blinker (R
RVU*fejlindikattor).

►

Fjern røgen fra den
utomatisk meld
der.
au

Nulstilliing af den automatiske
melderr er muligt på RDR
module
et eller en eksttern
nulstillingsindgang ”A
Automatisk
melderr”.

Den røde LED
D-indikator i
dden automatis
ske melder
sslukkes.
Den grønne LED-indikator
L
(driftsklar) lyser.

Bemærk!
nd-regndetekttorens funktion
ner er spærrett under en RV
VU*Ventilationstrykkets og vin
udløsning.

7.3.5

F
Funktionste
est af regnd
detektor / v
vind-regnd
detektor

Kontroller, att de tilknyttede
e ventilationstrryk og regndettektorer/vind-rregndetektorer fungerer i om
mrådet.
Funktion

Faktisk tilstand

Betje
ening

Resultat

Udløsning a
af regn- og
vinddetekto
or.

Tilknytte
ede aktuatorerr er
åbne.

►

Fugt regndete
ektoren
og/eller simuler vind ved
vinddetektore
en.

De tilslutte
ede
aktuatorer** (f.eks.
motorudga
ange) kører
til ”LUKKETpositionen”” 0 %.

Simulering af regn og vin
nd.

Tilknytte
ede aktuatorerr er
lukkede.

►

Tilknyttede ve
entilationstryk
skal aktiveres
s i ”ÅBENretningen”.

Tør regnflad
den af igen,
hold op med at simulere
vind.

Tilknytte
ede aktuatorerr er
lukkede.

►

Tilknyttede ve
entilationstryk
skal aktiveres
s i ”ÅBENretningen”.

”ÅBN-kommandoen”
for de tilknyttede
ventilations
stryk er
spærret.
De tilknytte
ede
aktuatorer** får en
”ÅBN-kommando”.

OBS!
ændingen og RVU*-udløsning
R
gen svigter, err ventilationsfu
unktionen
Hvis net- elller batterispæ
ude af drift eller
e
spærret ffor at skåne ba
atterierne.
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7.3.6

F
Funktionste
est af nøds
strøm

Funktion

Faktisk tils
stand

Betjening

R
Resultat

Simuler nød
dstrøm.

Der er netspænding.

►

Slu
uk for strømme
en til
MZ
Z3.

F
Fejlmelding på displayet til
B
BM-modulet.

Netspændin
ngen til
modulcentral MZ3 er
slukket.

►

Akttiver det tilkny
yttede
ven
ntilationstryk i ”ÅBENretningen”.

Netspændin
ngen til
modulcentral MZ3 er
slukket.

►

Try
yk på den røde
e knap
”RV
VU-ÅBN” på det
d
tilk
knyttede RVU**bra
andtryk.

RVU*
udløsningsssimulering
på RVU*-brrandtrykket.

D
De tilknyttede aktuatorer*
a
fåår ingen ”ÅBNkoommando”.
D
De tilsluttede aktuatorer*
a
(ff.eks. motorud
dgange)
kø
ører til ”ÅBEN
N-positionen”
1000 %.
S
Strømmen til aktuatorer*
ogg holdemagne
eter bliver
sllået fra.
D
Den røde LED--indikator
(R
RVU-ÅBEN-in
ndikator)
lyyser.
D
Den grønne LE
ED-indikator
lyyser ikke. Mod
dulcentral
M
MZ3 er i nødstrømsdrift.
D
Den gule LED-indikator
b linker i de tilkn
nyttede
R
RVU-brandtryk
k.

V
Ved ventilationstryk med
veentilationsindikator
”Å
ÅBEN” bliver denne
d
a ktiveret. Hurtig
g blinken
beetyder RVU*-udløsning.
Netspændin
ngen til
modulcentral MZ3 er
slukket.
RVU*
udløsningss
simulering.
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Akttiver ”RVU*-”L
LUK”kna
appen på RVU
Ubra
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►

Bring holdemagn
neterne
tilb
bage i
udg
gangsstillingen.

dato: 22.02.2017

D
De tilsluttede aktuatorer*
a
(ff.eks. motorud
dgange)
kø
ører til ”LUKK
KETpoositionen” 0 %.
%
S
Strømmen til aktuatorer*
ogg holdemagne
eter bliver
sllået til igen.
D
Den røde LED--indikator
(R
RVU-ÅBEN-in
ndikator)
sllukkes.
D
Den grønne LE
ED-indikator
lyyser ikke. Mod
dulcentral
M
MZ3 er i nødstrømsdrift.
V
Ved ventilationstryk med
veentilationsindikator
”Å
ÅBEN” bliver denne
d
a ktiveret. Langsom blinken
dulcentral
beetyder, at mod
M
MZ3 er i nødstrømsdrift.

udgave: 2.0
0

Funktion

Faktisk tils
stand

Betjening

R
Resultat

Deaktiver
nødstrømsttistand.

Netspændin
ngen til
modulcentral MZ3 er
slukket.

►

F
Fejlmelding på displayet til
B
BM-modulet slu
ukkes.

Tæ
ænd for netspæ
ændingen
til MZ3.
M

D
Den gule LED-indikator
sllukkes i de tilk
knyttede
R
RVU-brandtryk
k.
V
Ved ventilationstryk med
veentilationsindikator
”Å
ÅBEN” slukkes visningen.
D
Den grønne LE
ED i de
tillknyttede RVU
U*-brandtryk
lyyser.
M
Modulcentral MZ3
M er igen i
noormal drift.

odul
Slave-mo
(BM, MM
M, VM
og IOM)

Master-modu
ul
(RD eller VM
M)

Modul ikke konfigurreret

Fig.: 26 Modulc
central MZ3 drifts
sklar

►

Moduler er i driftstilsta
and, der forelig
gger ingen fejll.
Bemærk!
b
menter, skal frremgangsmåd
den være i
Hvis der tilsluttes eller insstalleres flere betjeningselem
overensstem
mmelse med d
driftsvejledning
gen til dem.
Bemærk!
står funktionsffejl, skal funktionstest og prøvekørsel genntages.
Hvis der ops
Funktionstest og prøvekø
ørsel skal genttages, indtil de
e gennemføress fejlfrit.

Afsluttende arbejde

•
•
•
•

Isæt brandglas i RVU--brandtrykkene.
Udfyld id
drifttagningsprrotokollen.
Luk låge
en til styrecenttralen.
Klæb kontaktoplysning
ger til fejltjene
esten på modu
ulcentralen MZ
Z3.

Pos: 67 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Inbetriebnahme STG/MZ3/Modulzentrale MZ3 RESET @ 1\m
mod_1460979726947_15702.docx @ 16472 @ 3 @ 1

7.3.7

N
Nulstilling af
a modulce
entral MZ3

Se underkapitlet ”Menustyring”, nulstillin
ng af anlæggett eller nulstillin
ng af et enkelt modul.
Pos: 68 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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Pos: 69 /Technische Dokumentation/Überschriften/Bedienung @ 1\mod_1433145251749_15702.docx @ 16350 @
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8

Betje
ening

Pos: 70 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Bedienung STG/MZ3/Funktionsbeschreibung Module @ 1\mood_1455781864686_15702.docx @ 16443 @ 2 @ 1

8.1

Fun
nktionsbe
eskrivelse af module
et

Fig.: 27 Beskriv
velse af modul

1

Spjælld

B

Modulforside

A

Kunde
etilslutningssid
de

C

Tilslutning frra fabrikken (uudelukkende til
serviceteknikere)

Pos: 71 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.1.1

B
Batterimodu
ul (BM)

Batterimodule
et (BM) er berregnet til følge
ende funktione
er:

•
•
•
•

Opladnin
ng og overvåg
gning af de tils
sluttede batteriier.
Ved strø
ømsvigt skifterr modulet til nø
øddrift med ba
atterier.
Forsynin
ng af motormo
odulerne* med energi.
Potentialfrie meldekon
ntakter til f.eks
s. RVU*-udløssning, fejl og vind-/regndetek
ktor.
Visning A

Nivea
u

Klemmee

Kontakttype

3

11/12
9/10

Relæ 3 bry
yder
Relæ 3 slu
utter

2

7/8
5/6

Relæ 2 bry
yder
Relæ 2 slu
utter

1

3/4
1/2

Relæ 1 bry
yder
Relæ 1 slu
utter

Fig.: 28 Beskriv
velse af batterim
modul (BM)

1

Poten
ntialfri meldeko
ontakter

3

Knap

2

Displa
ay

4

Serviceport

A

Visnin
ng A
Bemærk!
eres frit på de 3 niveauer.
De potentialfrie kontakterr kan konfigure

Tilslutning
gsdata
Ledningstvæ
ærsnit fast og fleksibel

0,2 – 2,5 mm
m2

Ledningstvæ
ærsnit fleksibe
el med
kabelsko m
med/uden plastticmuffe

0,25 – 2,5 m
mm2
Anvendelse af kabelsko med
m afisolering
gslængde = 100 mm

Kontaktbellastning
Relækontakt
kterne kan bela
astes med ma
aks. 30 V DC / 24 V AC / 30 W.
Pos: 73 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.2

Mo
otormodul (MM)

Motormodule
et (MM) er berregnet til følgende funktione
er:

•

Aktiverin
ng af aktuatore
er*, f.eks. motorer, holdema
agneter.
Vis
sning A

Niveau

Kle
emme
12

3

2

1

Funktio
on
Ikke i brug

11

Kabeloovervågning 3

10

Aktuattor 3: 27 V / 0 V

9

Aktuattor 3: 0 V / 27 V

8

Ikke i brug

7

Kabeloovervågning 2

6

Aktuattor 2: 27 V / 0 V

5

Aktuattor 2: 0 V / 27 V

4

Ikke i brug

3

Kabeloovervågning 1

2

Aktuattor 1: 27 V / 0 V

1

Aktuattor 1: 0 V / 27 V

Fig.: 29 Beskriv
velse af motormo
odul (MM)

1

Udgange

3

Knap

2

Displa
ay

4

Serviceport

A

Visnin
ng A

Strømafgivelssen kan øges ved at kortslu
utte niveauern
ne.
Kortslutnin
ng af niveaue
er
Niveau
u

Niveau

3

8A

2

8A

1

8A

Niveauu

1 + 2 eller 2 + 3

14 A

1

8A

3+2+ 1

20 A

Bemærk!
ningen skal væ
ære beregnet til
t kortsluttede
e niveauer.
Strømforsyn
Tilslutning
gsdata
Ledningstvæ
ærsnit fast og fleksibel

0,2 – 2,5 mm
m2

Ledningstvæ
ærsnit fleksibe
el med
kabelsko m
med/uden plastticmuffe

0,25 – 2,5 m
mm2
Anvendelse af kabelsko med
m afisolering
gslængde = 100 mm

Strømafgiv
velse
8 ampere prr. kanal
Pos: 75 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.3

Ven
ntilationsm
modul (VM
M)

Ventilationsm
modulet (VM) er
e beregnet til følgende funkktioner:

•

Aktiverin
ng af sensorerr* der sluttes tiil naturlig / ma
askinel ventilattion og udluftn
ning.
Niveau /
sensor

Visning A

Klemme

Funktion

Funktion

Betegnelse

0V

3

15

E

+

14

D

Indgang

13

C

Indgang

12

B

11

A

24 V
strømbegræns
et

10

E

+

9

D

Indgang

8

C

Indgang

7

B

6

A

24 V
strømbegræns
et

5

E

+

4

D

Indgang

3

C

Indgang

2

B

1

A

24 V
strømbegræns
et

0V

2

0V

1

Fig.: 30 Beskriv
velse af ventilatio
onsmodul (VM)

1

Indga
ang sensorer

4

Printkort me
ed knapbatteri

2

Displa
ay

5

Serviceport

3

Knap

6

SD-kortåbning + Micro SD
D-kort

A

Visnin
ng A

Som det ses i beskrivelsen
n af ventilation
nsmodulet (VM
M), er tilslutnin
ngerne identisk
ke på hvert nivveau. I nedenstående tabel
er tilslutningssmulighederne
e for et niveau vist.
Klemmer
Ventilationstrryk

A
Tilslutning

B

C

D

E

ÅBEN

LUKKE
ET

+24 V 1)

GND (hvis
nødvendigt)

LED
Temperaturssensor (eller
andre sensorrer med 2
kontakter)

-

ÅBEN

LUKKE
ET

24 V til
kontakt

GND

Vind-/regnde
etektor

-

Kontakt regn

Impuls
ser vindhastighe
ed

+24 volt sspændingsforsyningg

GND

Vindretningsfføler

+24 volt
forsyningsspænding

-

4 – 20
0 mA vindretning
g/ hastighed

Luftfugtighed
d (ikke med
kontakt, men
n f.eks. med 420 mA) analyyse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Temperatur ((ikke med
kontakt, men
n f.eks. med 420 mA) analyyse
Luftkvalitet (ikke med
n f.eks. med 4kontakt, men
20 mA) analyyse

-

Davis

1) Ventilation
nstrykket (VT) kan drives me
ed fælles 24 V forsyning elle
er GND, hvilke
et indstilles påå VT ved hjælp
p af en
jumper. VT skal indstilles, så 24 V koble
es til indgang B + C.
39
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Knapdetek
ktering ved ve
entilationsfun
nktion fabriks
sindstilling
ÅBEN

100 ms

STOP-genkkendelse ved ventilationstry
v
yk STOP-knap
p

100 ms

STOP-genkkendelse ved samtidig
s
aktiv
vering knap ÅB
BEN og LUKK
KET

600 ms

LUKKET

100 ms

Tilslutning
gsdata
Ledningstvæ
ærsnit fast og fleksibel

0,14 – 1,5 m
mm2

Ledningstvæ
ærsnit fleksibe
el med
kabelsko m
med plasticmufffe

0,25 – 0,5 m
mm2

Ledningstvæ
ærsnit fleksibe
el med
kabelsko ud
den plasticmuffe

0,25 – 1,5 m
mm2
Anvendelse af kabelsko med
m afisolering
gslængde = 100 mm

Pos: 77 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.4

RVU-modul (RM)
(

RVU-module
et (VM) er bere
egnet til følgen
nde funktionerr:

•
•
•

Tilslutnin
ng af RVU*-brrandtryk.
Tilslutnin
ng af automatiisk meldere*.
Tilslutnin
ng af et branda
alarmanlæg (B
BAA*) med ovvervåget koblin
ng via et UEB3-2K7-AE* moodul.
V
Visning A
Niveau
/
sensor

Klemme

3

2

1

Funkttion

15

matisk melder reset-knap
Autom
tilslutn ing -

14

Autom
matisk melder reset-knap
tilslutn ing +

13

Ikke i bbrug

12

Autom
matisk melder tilslutning -

11

Autom
matisk melder tilslutning +

10

BAA 0 V tilslutning konta
akt

9

BAA 244 V tilslutning kon
ntakt

8

RVU-bbrandtryk 0 V

7

RVU-bbrandtryk knap ÅB
BN

6

RVU-bbrandtryk knap LU
UK

5

RVU-bbrandtryk 0 V

4

RVU bbrandtryk LED ved
dligeholdelse

3

RVU bbrandtryk LED udlø
øsning

2

RVU bbrandtryk LED driftt

1

RVU bbrandtryk LED fejl

Fig.: 31 Beskriv
velse af RVU-mo
odul (RVU)

1

Indga
ange

5

Reset-knap til automatiskk melder*

2

Displa
ay

6

Serviceport

3

Knap

7

SD-kortåbning + SD-kort

4

Printkkort med knapbatteri til lagring af systemt iden

Visning A

Tilslutning
gsdata
Ledningstvæ
ærsnit fast og fleksibel

0,14 – 1,5 m
mm2

Ledningstvæ
ærsnit fleksibe
el med
kabelsko m
med plasticmufffe

0,25 – 0,5 m
mm2

Ledningstvæ
ærsnit fleksibe
el med
kabelsko ud
den plasticmuffe

0,25 – 1,5 m
mm2
Anvendelse af kabelsko med
m afisolering
gslængde = 100 mm

Pos: 79 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.5

Printkort med knapbattteri

Printkortet med knapbatterri er beregnet til følgende fu
unktion:

•

Lagring a
af systemtiden
n.

Fig.: 32 Beskriv
velse af printkortt med knapbatterri

1

2

Printkkort med knapbatteri

Knapbatteri 3 V lithium CR
R 1632 Renatta

Pos: 81 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.6

Inp
put-/outputt-modul (IOM)

Input-output-modulet (IOM
M) er beregnet til følgende fu
unktion:

•

Udveksliing af digitale tilstande fra og
o med andre anlæg.
Vis
sning A

Niveau

Kle
emme

3

2

1

Funktio
on

12

Kanal 6 IN/OUT 0 V

11

Kanal 6 IN/OUT 24 V

10

Kanal 5 IN/OUT 0 V

9

Kanal 5 IN/OUT 24 V

8

Kanal 4 OUT relæ slutterkontakt

7

Kanal 4 OUT relæ slutterkontakt

6

Kanal 3 OUT relæ slutterkontakt

5

Kanal 3 OUT relæ slutterkontakt

4

Kanal 2 OUT relæ slutterkontakt

3

Kanal 2 OUT relæ slutterkontakt

2

Kanal 1 OUT relæ slutterkontakt

1

Kanal 1 OUT relæ slutterkontakt

Fig.: 33 Beskriv
velse af input-/ou
utput-modul (IOM
M)

1

Poten
ntialfri meldeko
ontakter

3

Knap

2

Displa
ay

4

Serviceport

A

Visnin
ng A

Tilslutning
gsdata
Ledningstvæ
ærsnit fast og fleksibel

0,2 – 2,5 mm
m2

Ledningstvæ
ærsnit fleksibe
el med
kabelsko m
med/uden plastticmuffe

0,25 – 2,5 m
mm2
Anvendelse af kabelsko med
m afisolering
gslængde = 100 mm

Kontaktbellastning
Relækontakt
kterne kan bela
astes med ma
aks. 30 V/1 A.
Pos: 83 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.7

Kom
mbination
n af smart connect K
KNX*- og IFM1-mod
dul

Kombinatione
en af smart co
onnect-modul og IFM1-mod
dul er beregnet til følgende funktion:

•

IFM1-modulet er et in
nterfacemodul til kommunika
ation med KNX
X*-netværk. In
nterfacet for K
KNX*-netværk til MZ3modulce
entralen er kun
n mulig med begge
b
module
er.

Fig.: 34 Beskriv
velse af EIB/KNX
X-modul og IFM1--modul

1

IFM1--modul

4

KNX*-kabe
el

2

USB-fforbindelseska
abel fra USB-A
A til USB-B

5

Spændingsforsyning til ssmart connect KNX*modulet

3

STG-BEIKIRCH sm
mart connect KNX*-modul
K

Visning A

Visning A

Niveau

Kle
emme

1

16
17
18
19

Funktio
on
Forsyyning + 24 V
Forsyyning GND
Forsyyning + 24 V
Forsyyning GND

Fig.: 35 Kredslø
øbsdiagram for tilslutning
t
af sensorer på ABV-mo
odul

1

USB-B-forbindelse til smart conn
nect-modulet

I efterfølgend
de tabel specifficeres datapu
unkternes allokkation til KNX--kommunikatio
onsobjekternee.
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Navn

Objekt funktion

Data Type

Priority

Cyklusgruppe
U

COnr.
Lenght C R W T

STG-objekt

1

Area
STG
Code

LOW

2

1.002 DPT_Bool

LOW

T

3.007 DPT_Control_Dimming

LOW

C R

W

1.009 DPT_OpenClose

LOW

1 bit

C

W

1.002 DPT_Bool

LOW

Service påkrævet

4 bit

C

W

5.001 DPT_Scalingpercentage (0..100%)

LOW

Central - service

Ventilation styring
(åben/lukket/stop)

1 bit

C

W

1.009 DPT_OpenClose

LOW

1

Area 1 – udluftning

Ventilation styring (åben/lukket)

1 bit

C

T

1.002 DPT_Bool

LOW

Central - service

Area 1 – ændring
10
Area 1 – udluftning

Ventilation styring stop

1 Byte

C R

T

5.001 DPT_Scalingpercentage (0..100%)

LOW

0

1
Area 1 – udluftning
11
Area 1 – udluftning

Ventilation styring %

1 bit

C R

T

3.008 DPT_Control_Blinds

LOW

0

1-8
2
Area 1 – udluftning
12
Area 1 – udluftning

Ventilation status (åben/lukket)

1 bit

C R
W

1.008 DPT_UpDown

LOW

1

3
1-8
2
Area 1 – udluftning
13
Area 1 – udluftning

Ventilation status (spærret)

1 Byte

C

W

1.002 DPT_Bool

LOW

LOW

4
1-8
2
Area 1 – udluftning
14
Area 1 – udluftning

Ventilation status %

4 bit

C

W

5.001 DPT_Scalingpercentage (0..100%)

LOW

7.007 DPT_TimePeriodHrs

5
1-8
2
Area 1 – udluftning
15
Area 1 – udluftning

Skygning styring
(åben/lukket/stop)

1 bit

C

W

1.008 DPT_UpDown

T

6
1-8
2
Area 1 – udluftning
16

Area 1 – skygning

Skygning styring (åben/lukket)

1 bit

C

T

C R

7
1-8
2
Area 1 – udluftning
17

Area 1 – skygning

Skygning styring stop

1 Byte

C R

2 Byte

8
1-8
2
Area 1 – skygning
18

Area 1 – skygning

Skygning styring %

1 bit

Tid til service (h)

9
1-8
3
Area 1 – skygning
19

Area 1 – skygning

Skygning status (åben/lukket)

Central - service

10
1-8
3
Area 1 – skygning
20

Area 1 – skygning

2

11
1-8
3
Area 1 – skygning

21

Central - service

12
1-8
3
Area 1 – skygning

0

13
1-8
3

LOW

0

14
1-8

1.002 DPT_Bool

2

15

T

LOW

C R

5.001 DPT_Scalingpercentage (0..100%)

1 bit

T

LOW

Skygning status (spærret)

C R

1.005DPT_Alarm

Area 1 – skygning

1 Byte

T

22

Skygning status %

C R

LOW

Area 1 – skygning

Area 1 – skygning

1 bit

1.005DPT_Alarm

3

23

Udløsning ABV

T

1-8

Area 1 – skygning

Area 1 – ABV-udløsning

C R

16
3

24

1 bit

LOW

1-8

Area 1 – ABV-udløsning

Fejl aktiv

16-bit unsigned value7.x

17
4

Area 1 - fejl aktiv

T

1-8

25

C R

18

Area 1 - fejl

2 Byte

5

Fejlkode

1-8

Area 1 - fejlkode

19

26

Area 1 - fejl

LOW

5

1.005DPT_Alarm

1-8

T

20

C R
27

1 bit
Area 1 – regn

Regnalarm

6

Area 1 – regn
1-8

LOW

21

5.003 DPT_Angle

Area 1 – vind

T

28

C R
Area 1 – vindretning

1 Byte

7

Vindretning
1-8

22

LOW
T

9.005 DPT_Value_Wsp

C R

Vindstyrke

1 Byte
29

Area 1 – vind
Area 1 – vindstyrke

1-8

8
23
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Kommunikatiionen gennem
mføres efter Master/slave-prrincippet. Masteren er i dette
e tilfælde altidd KNX Gatewa
ay fra STGBEIKIRCH sm
mart connect KNX*-modul.
Hvis der sign
naliseres en ændring,
æ
læses
s værdierne fo
or områdets ST
TG-objekter, hvortil
h
der er kkonfigureret en
n aktiv
allokation til K
KNX.

Fig.: 36 MZ3 modulcentral - KNX Gateway

Pos: 85 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.8

Sm
mart conne
ect-modul

Smart connect-modulet er beregnet til fø
ølgende funkti on:

•

Interface
e til STG-BEIK
KIRCH KNX-ne
etværket.
Visning A

Fig.: 37 Beskriv
velse af smart co
onnect-modul

1

Afdækning

6

Ethernet-tils
slutning [JR 455-hunstik]

2

Tilsutning til ekstern
n spændingsfo
orsyning

7

Netværkstils
slutninger USB
B-A

3

Progrrammerings-LE
ED

8

MicroSD kort

4

APP=
= Indikator for applikationstilstand

9

Programmeringsknap

5

COM: Trafik (KNX og
o IP) kommu
unikationsindikkator

10

KNX-tilslutning

Pos: 87 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.9

IFM
M1-modul

IFM1-module
et er beregnet til følgende fu
unktioner:

•

IFM1-mo
odulet er et intterfacemodul til
t kommunika
ation med KNX
X-netværk. Interfacet for KN
NX-netværk til MZ3modulce
entralen er kun
n mulig med begge modulerr.

Fig.: 38 Beskriv
velse af IFM1-mo
odul

1

Displa
ay

4

Serviceport

2

Knap

5

USB-B

3

SD-ko
ortåbning

6

Spændingsfforsyning smaart connect KN
NX

Pos: 89 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.10 Kon
nfiguratio
onsmuligheder for m
modulerne
e
Modulcentrallen MZ3 er konfigureret fra fabrikken,
f
som
m fastlagt under planlægning og projekterring. I følgende
underkapitel er funktionselementernes konfigurationsm
k
muligheder be
eskrevet. Det drejer
d
sig om eet eksempel uden
u
specialfunktio
on som f.eks. ventilationsau
utomatik, slagb
begrænsninge
er og solafskæ
ærmning. Speccialfunktioner kan
konfigureres via funktionse
elementerne i modulcentrale
en ”MZ3-tool”..
Bemærk!
Brugeren hæ
æfter for skade
er, der er opsttået som følge
e af forkerte koonfigurationsin
ndstillinger.
Dette medfø
ører at ethvertt krav om ersta
atningsansvarr eller garanti m
mod STG-BEIIKIRCH
GmbH & Co
o. KG er udelu
ukket.

8.10.1

E
Eksempel på
p en konfiguration aff modulern
ne

Z3-modulcentrralen. MZ3-mo
odulcentralen kan konfigureeres frit og kan
n tilpasses
Der er ingen standardindsttillinger for MZ
specifikt til etthvert område//objekt. Yderligere indstilling
ger er mulige via ekstrafunk
ktionerne. Neddenstående ek
ksempel er
en basiskonffiguration.
Område
Tilknytning af områder so
om lager,
der osv. ...
produktion, kontor, facad
Funktionseelementer
RVU*-branddtryk, anvende
es til
analyse af ttilsluttede RVU
U*brandtryk.
Motorudganng, anvendes til aktivering
af tilsluttedee aktuatorer*
(motorudgaange).

Fig.: 39 Eksempel med en bas
siskonfiguration vist i MZ3 Tool

Ventilationsstryk, tilslutning af
trykknapperr og nøgleafbrrydere.
Automatiskk melder, anve
endes til
mo- og
analyse af llysoptik-, term
termodiffereentiale-detekto
orer.
Fejlmeldingg, signalering af
a fejl på
tilsluttede fuunktionseleme
enter som
f.eks. RVU**-brandtryk, motorudgang,
m
ventilationsstryk osv. ...
RVU*-meldding, signalerin
ng af RVU*udløsningerr i de tilknytted
de områder.
Vind-regndeetektor, anven
ndes til
kobling af een vind-regnde
etektor på et
MZ3-modullcentral.
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8.10.2

Særlige karakteristika

Med yderligere valgmuligheder i MZ3 Tool (funktionselementer) kan der konfigureres yderligere funktioner. Alle
funktionselementer i områderne kommunikerer med hinanden.

•

Vindretningsafhængig røgfjernelse og ventilation er integreret som standard og kan indstilles individuelt for hver
aktuatorudgang.

•
•
•
•
•
•

Forbindelse af sensorer* f.eks. temperatur, CO2, fugtighed … kan forbindes direkte via et interface med 4-20 mA.

•

Positionsmeldinger for de tilsluttede drev.

Motormoduler med 3 udgange på hver maks. 8 ampere, der kan kobles med MZ3-softwaren.
Valg af forskellige ventilationsprioriteter.
Selvstændig indgang til BAA*-sluttekontakt.
Energibesparende.
Konfigurerbare statusmeldinger for hvert område (fejl, RVU*, vind-regn, aktuatorpositioner) valgfrit via relækontakter
eller som styresignal.

Pos: 91 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.11 Menustyring
g
Modulernes m
menustyring styres
s
altid
med knappenn (2).


Kort trykk: Til menuen



Endnu eet tryk: Næste menupunkt



Langt try
ryk: Udfør men
nupunkt



Intet trykk i mere end 10
1 sek.:
Forlad m
menuen

Fig.: 40 Menusttyring for alle mo
odultyper

1

Dækssel

2

Knap

Den fysiske a
adresse til et modul
m
anvendes til entydig rregistrering og
g kommunikattion imellem m
modulerne og består
b
altid af
et subnet (ko
ontaktskab) og
g et modulnum
mmer.
Menuopby
ygning for
mastermod
dul

Funkttion

Betjen
ning/resultat

Start adresseangive
a
else

Ad 1 x kort tryk = modulets aktueelle adresse (a
alle moduler)
Ad 1 x langt tryk = start
s
nye adressseangivelse for modulet
(kun muligt
m
for masttermodul)

Slet adresser

Ar 1 x langt tryk = slet adressernee i anlægskon
nfigurationen
(kun muligt
m
for masttermodul)

Indstil subnet-numm
mer

So 1 x langt tryk = manuel
m
indstilllingsmulighed for subnetnumm
meret (kun muligt for masterm
modul)

Indstil modulnumme
eradresse

Ao 1 x langt tryk = manuel
m
indstilllingsmulighed for den
fysiske
e adresse (kun muligt for m
mastermodul)

Fjern SD-kort

Sd 1 x langt tryk = sikker
s
udskubnning af
hukom
mmelseskortett (SD-kort) (kuun muligt for mastermodul)
m

Nulstilling af anlægg
get
eller nulstilling
n
af ett
enkeltt modul

angt tryk = nulstilling af helee anlægget me
ed genstart
r 1 x la
(kun muligt
m
for masttermodul) elleer nulstilling af de enkelte
moduler med genstart (slavemodduler)

Bemærk!
Mastermodu
ulet kan enten
n være et VM- eller RVU-mo
odul, hvert skaab (subnet) sk
kal have
nøjagtig et mastermodul!
m
Pos: 93 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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8.12 Sofftware MZ
Z3-Tool
Til planlægning og konfiguration af modu
ulcentralen MZ
Z3 anvendes softwaren ”MZ
Z3-Tool”. Der tilsluttes en ko
onverter til
kommunikatio
on mellem styyrecentral og software.
s

8.12.1

•
•
•
•
•

S
Systemkrav
v

Microso
oft Windows XP SP3 / Windo
ows Vista / W
Windows 7, Win
ndows 8,10 4)
PC med
d installeret run
ntime-miljø MS.Net Framew
work 3.51)2) og MS Installer 33)
Mindst 5
50 MB ledig ha
arddiskplads
CPU me
ed mindst 700
0 MHz clockfre
ekvens og 265
5 kB RAM
En ledig
g USB-port

1)

MS.Net 3.5 ffås til Microsoft--operativsystemet Windows og er for det meste
e forudinstallere
et som en del aff operativsystem
met.

2)

MS.Net kan anskaffes gratiss fra Microsoft.

3)

Installer 3 err for det meste fo
orudinstalleret som
s
en del af op
perativsystemett. Hvis dette ikke er tilfældet, kaan det føjes til
met separat.
operativsystem

4)

Systemkrav ttil Windows 8.x MS Net Framework 4 .03/.5.

8.12.2

A
Ansvarsfras
skrivelse

CH påtager sig
g intet ansvarr for materielle
e skader og øk
konomiske tabb, der opstår som følge af
ESSMANN / STG-BEIKIRC
er på netværkk, soft- og hard
dware samt mistede data. D
Dette gælder ligeledes
brug af MZ3--Tool. Navnlig ikke for skade
skader hos trredjepart. Retttighederne til de
d her anvend
dte billeder, logoer og varem
mærkenavne ttilhører produc
centerne. De
her anførte fu
unktioner, tilslutninger og be
eskrivelser er udelukkende med henblik på
p informationn. Betjeningsve
ejledninger
d overholdes!
og angivelser fra den pågæ
ældende produ
ucent skal altid

8.12.3

K
Kontrol af operativsys
o
stem

Fig.: 41 Kontro
ol af operativsystem

1.

er systemkravvene.
Kontrolle

2.

Kør filen
n ”MZ3Setup.e
exe” fra rodma
appen.
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8.12.4

In
nstallation af softwarre


Vælg installattionssprog.

►

Bekræft med ”OK”.

Bemærk!
aftalen, før du installerer MZ
Z3-Tool-softwaren. Hvis du accepterer allle betingelser i aftalen,
Læs licensa
skal du vælge den tilsvarrende valgmullighed og trykk
ke på knappen
n ”fortsæt”.



Godkend licensaftalen.

►

Bekræft med ”Fortsæt”.

ationsmappen, og tryk på kn
nappen "Installler” for at starrte installatione
en. Standardsstien er C:\Pro
ogram
Vælg destina
Files(x86)\MZ
Z Tool. Hvis du vil installere
e programmet i en anden ma
appe, skal du klikke på knapppen ”Gennem
mse” og
vælge en and
den mappe. Klik
K på ”Installa
ation” for at forrtsætte med in
nstallationen.
Den nødvend
dige hukomme
else og ledige plads på hard
ddisken vises nederst i vinduet.
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Destinationsm
mappe ”C:\Proogram Files(x8
86)\MZ
Tool”.

►

pen ”Installer””.
Tryk på knapp



Resten af insttallationen forrløber automattisk.
Overhold bem
mærkningernee, og følg anvis
sningerne i
installationsgu
uiden.

►

Tryk på knapp
pen ”Fortsæt” .

dato: 22.02.2017

udgave: 2.0
0

OBS!
pe til software
en ”MZ3-Tool” SKAL vælges
s inden ”Bekræ
æft installation
n”!
Brugergrupp

8.12.5

►

Vælg den ang
givne destinattionsmappe ”C
C:\Program
Files(x86)\MZ
Z Tool” igen.



Hvis du vil ins
stallere prograammet i en anden mappe,
skal du klikke
e på knappen ””Gennemse” og
o vælge en
anden mappe
e.

►

Vælg brugerg
gruppe.

►

Bekræft med ”Fortsæt”.



Bekræft installation.

►

Bekræft med ”Fortsæt”.



Installationen startes.



ørt.
Efter installatiionen er fuldfø

►

Tryk på knapp
pen ”Luk”.

In
nstallation af konvertter
Bemærk!
erede har insta
alleret MZ3 To
ool eller STG-BEIKIRCH Se
ervice Port-sofftwaren eller gennemfører
g
Hvis du alle
en opdateriing med denne installation, kan du spring
ge dette trin af installationenn over.

►
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Bekræft med ”JA”.

dato: 22.02.2017
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►

Udpak FTDIC
Chip CDM-drivveren.

►

Bekræft med Udpak (”Extraact”).



Bekræft installation.

►

Bekræft med ”Fortsæt”.



Installationen startes.



Installationen er fuldført, nåår meddelelse
en ”FTDI
Drivers were successfully” eller ”FTDI Drriver is ready
to use” vises i bekræftelsessvinduet.

►

Tryk på knapp
pen ”Udfør”.

►

Sæt USB
B-konverteren i USB-porten

►

Bekræft med
m ”OK”.



Driveren er
e installeret.



Installationsviinduet for softw
twaren ”MZ3-T
Tool” åbnes.

►

Bekræft med ”Afslut”.



Softwaren
S
”MZ
Z3-Tool” er insstalleret.

►

Slut konverteren til compute
teren.

►

Start MZ3-Tool.

dato: 22.02.2017

udgave: 2.0
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Bemærk!
et vises. Dette kan vare op tiil 60 sek.!
Valgvindue

►

Marker adapteren STG US
SB RSTTLV (X
XXXXXXX).

►

Klik på knapp
pen ”vælg”.



Den valgte ad
dapter overførres til valgliste
en ”Valgt”.
Statusvinduett viser ”OK”.

►

Bekræft med ”OK”.



Vinduet COM
MPort lukkes.
Adapteren
A
er registreret perrmanent på co
omputeren.



8.12.6




Startmenuen åbnes.





Planlægning: For alle kundder.

Afhængigt af licensen er deer adgang til 3
brugergrænse
eflader.
under med faggkundecertifika
at.
Status: For ku
Konfiguration: For uddanneede kunder me
ed
fagkundecertiifikat.

A
Afinstallatio
on af softw
ware
Bemærk!
hængigt af operativsystemeet. Der gemme
es ingen
MZ3-Tool affinstalleres fulldstændig uafh
objektspeciffikke data!

8.12.7

A
Afinstallatio
on af softw
ware i Wind ows XP



Start/Program
mmer/Service Port/USB
P
Toolls, og kør prog
grammet FTClean.
Gå til S



Bekræ
æft sletning af driveren.
d



Gå til S
Start/Indstilling
ger/Kontrolpan
nel/Software, marker posten ”Service Port”, og klik på kknappen ”Fjerrn”.



Bekræ
æft fjernelse af softwaren.



Gå til S
Start/Indstilling
ger/Kontrolpan
nel/Software, vælg posten ”Windows
”
Driv
ver Package F
FTDI CDM...“, og klik på
knappe
en ”Fjern”.

8.12.8

A
Afinstallatio
on af softw
ware i Wind ows 7 og nyere
n



Kontro
olpanel / Alle elementer
e
i Ko
ontrolpanel: ”V
Vælg programm
mer og funktio
oner”.



Vælg p
programmet ”M
MZ3-Tool”.



”Vælg ”Afinstaller”.



Bekræ
æft afinstallatio
onen med ”Ja”.
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8.13 Objjektdata/k
konfigurationsdata i MZ3-Too
ol
8.13.1

In
nstallation af nye kon
nfigurations
sdata

1.

3.

1

Slave
emoduler

2

Maste
ermoduler



Slet adressering
g.

►

Trryk 3x på den
øv
verste knap på
å
mastermodulet,, indtil
er står ”Ar” på
de
dis
splayet.

►

Masterm
modulet i
modulcentral MZ3 slettter
den gam
mle adressering
g. På
modulern
nes displays sses
angivelse
erne vist til ve
enstre.



Afbryd spændingen
s
till
modulce
entralen.

►

Klem førrst batterierne
e af,
en.
derefter netspændinge

2.

►

4.

3

►

Tryk dereffter på
knappen, indtil begge
prikker vis
ses.

Løsn SD-kortet ved at
nd, og tag
trykke det in
det ud.

SD-kort

Bemærk!
e redigere SD
D-kortet skal de
er anvendes en
e passende U
USB-kortlæser
For at kunne
(ekstraudsty
yr).

►

Kopier a
alle filer fra SD
D-kortet til en sikkerhedsma
s
appe.

►

Slet data
aene på SD-kkortet.

►

Dataene
e skal kopieress direkte over på SD-kortet. Opret ingen undermapper.
u

►

Kopier d
det udpakkede
e ZIP-arkiv og alle dets data
a til SD-kortet.

►

Fjern US
SB-kortlæsere
en sikkert fra operativsystem
o
met.

1
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►

Sæt SD-kortet i
masttermodulet



Slut spændingen ttil
modu
ulcentralen.

►

Tilslu
ut først
netsp
pændingen og
g
dereffter batterierne
e.

modulernes displays ses
På m
anggivelserne vist til venstre.

SD-ko
ort
SKU: 13424999450
1

dato: 22.02.2017

udgave: 2.0
0

8.13.2

►

T
Tildeling af ny adresse
eangivelse
e til module
erne


An
ngiv en ny
ad
dressering.

►

Trryk 2x på den
øv
verste knap på
å
mastermodulet,, indtil
de
er står ”Ad” på
å
dis
splayet.

►

Tryk dere
efter på
knappen
n, indtil
begge prrikker vises.

Adresserne bliver med
d jævne melle
emrum forespu
urgt på de enk
kelte moduler.
OBS!
Moduladres
sserne angivess inden for 5 sekunder.
s
I dette tidsrum skkal adressen bekræftes
b
på
modulet!
dresseangivels
sen genstartess.
Hvis en adresse springess over, skal ad

esser skal tilde
eles, indlæserr modulcentra len konfigurattionen i modulerne og skifteer derefter til driftstilstand.
Hvis alle adre
På modulernes displays se
es angivelsern
ne vist til vensttre.
Den nye konfigura
ation er installeeret.

1

8.13.3
1.

3.

58

2

Slave
e

Master

U
Udskiftning
g af konfigu
urationsdatta med et programme
p
eret SD-korrt


Slet adresser

►

Trryk 3x på den
øv
verste knap på
å
mastermodulet,, indtil
de
er står ”Ar” på
dis
splayet.

►

Mastermodulet viser
”_
_”

SKU: 13424999450
1

2.

4.

►

Tryk dere
efter på
knappen, indtil begge
prikker vises.



MZ3-Too
ol sletter den
gamle ad
dressering.

►

dato: 22.02.2017

Alle andre
e moduler
viser ”- -”.

udgave: 2.0
0



Sluk for strøm
mmen til moduulcentralen.

►

Klem først ba
atterierne af.

►

Klem derefterr netforsyningssledningen af.

►

Løsn det gam
mle SD-kort veed at trykke de
et ind, og tag
det ud.

►

Sæt det nye SD-kort
S
i masttermodulet.



Slut spændingen til modulccentralen.

►

yningsledningeen på.
Klem netforsy

►

Klem batterierne på.

Fig.: 42 Udskifttning af et progra
ammeret SD-kortt

1

►

Gamm
melt SD-kort

2



Ad
dressering ang
givet
på
å ny.

►

Trryk 2x på den
øv
verste knap på
å
mastermodulet,, indtil
er står ”Ad” på
å
de
dis
splayet.

Nyt program
mmeret SD-korrt

►

Tryk dere
efter på
knappen,, indtil begge
prikker vises.

Adresserne bliver med
d jævne melle
emrum forespu
urgt på de enk
kelte moduler.
OBS!
sserne angivess inden for 5 sekunder.
s
I dette tidsrum skkal adressen bekræftes
b
på
Moduladres
modulet!
Hvis en adresse springess over, skal ad
dresseangivels
sen genstartess.

Hvis alle adre
esser skal tilde
eles, indlæserr modulcentra len konfigurattionen i modulerne og skifteer derefter til driftstilstand.
På modulernes displays se
es angivelsern
ne vist til vensttre.
Den nye konfigura
ation er installeeret.

1
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Slave
e
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8.13.4

U
Udskiftning
g af konfigu
urationsdatta via USB-konverter

►

Kontrolle
er, om modul--ID'erne på mo
odulerne er an
ngivet som adressemærkate
er.

►

Hvis derr ikke er nogen
n mærkater i modulernes
m
dæ
æksler, skal modul-ID'erne
m
aflæses og nooteres på hverrt modul.
Afllæsning af modul-ID'er

1

►

Tryk 1x på den øverste kknap på modulerne.



Modul-ID’ett vises på dispplayet.

►

Noter modu
ul-ID'er.

esse-ID
Adre

Slet adresser
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►

Tryk 3x på de
en øverste knaap på masterm
modulet,
indtil der står ”Ar” på displaayet.

►

Tryk derefter på knappen, iindtil begge prrikker vises.



MZ3-Tool sletter den gamlee adressering.



Mastermodule
et viser ”_”



Alle andre mo
oduler viser ”- -”.

dato: 22.02.2017

udgave: 2.0
0

Forb
bindelse af se
erviceport

►

Sæt RJ-stikke
et i hunstikkett på mastermo
odulet.

►

Forbind USB--stikket med P
PC’en.

Indlæ
æsning af den nye konfigu
uration
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►

Start MZ3-To
ool i konfigurattionstilstand.

►

Klik på knapp
pen ”Clear”.

►

Bekræft med ”Ja”



8
og kredseende bjælke. Denne
D
Der vises et 8-tal
procedure kan vare nogle m
minutter.



Vent, indtil prroceduren er aafsluttet

►

Bekræft med ”Nej”.

►

Indlæs den ønskede konfigguration.

►

pen ”Skriv”.
Klik på knapp



Vent, indtil 8-tallet og den kkredsende bjæ
ælke ikke
længere vises
s på displayett.

►

Vent, indtil prroceduren er aafsluttet

dato: 22.02.2017

0
udgave: 2.0

8.13.5

T
Tildeling af adressean
ngivelse til modulerne
e


An
ngiv en ny
ad
dressering.

►

Trryk 2x på den
øv
verste knap på
å
mastermodulet,, indtil
de
er står ”Ad” på
å
dis
splayet.

►

►

MZ3-Too
ol spørger efte
er de enkelte angivne
a
adressser.

►

Tilknyt d
de tidligere noterede modula
adresser til mo
odulerne en ad
a gangen.

►

Denne frremgangsmåd
de gentages, indtil alle adre sser er angive
et.

Tryk dere
efter på
knappen
n, indtil
begge prrikker vises.

OBS!
sserne angivess inden for 5 sekunder.
s
I dette tidsrum skkal adressen bekræftes
b
på
Moduladres
modulet!
Hvis en adresse springess over, skal ad
dresseangivels
sen genstartess.
Hvis alle adre
esser skal tilde
eles, indlæserr modulcentra len konfigurattionen i modulerne og skifteer derefter til driftstilstand.
På modulernes displays se
es angivelsern
ne vist til vensttre.
ation er installeeret.
Den nye konfigura

1

2

Slave
e

Master

Pos: 95 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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9

Vedlligeholde
else og istandsæ
ættelse

Pos: 97 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Sicherheit STG-BEIKIRCH/Wartungs- und Instandhaltungspfliicht MZ3 @ 1\mod_1455711456967_15702.docx @ 16422 @ 22 @ 1

NRVU’er og A
ABV*-anlæg er
e sikkerhedsa
anordninger till forebyggende brandbeskyttelse.
Disse skal ko
ontrolleres reg
gelmæssigt me
ed visuel kontrrol og vedligeholdelse.
Reparation skal gennemfø
øres umiddelba
art efter, at en
n skade er kon
nstateret.
Bemærk!
er må udelukkkende udføres af fagfolk udd
dannet af ESS
SMANN / STG-BEIKIRCH.
Reparatione
Vedligeholde
elsesarbejde må
m udelukkend
de udføres af et firma, som er autoriseret til dette systeem og har gyld
dig
certificering u
udstedt af prod
ducenten.
Certificeringe
en og de nødvvendige servicecredits fås h os producente
en.
Bemærk!
Manglende overholdelse af disse vedlig
geholdelseskrav kan påvirkee produktets ydeevne
y
og
levetid.
Foranstaltn
ninger

Tidsintervall mellem to visuelle
kontroller / s
service eller
reparatione r

Visuel kontrrol

Højst 6 måne
eder

Undervist peerson
(Driftsansvarrlig) eller faguddannet

Service

Højst 12 mån
neder

Fagfolk uddaannet til NRU**

Reparation

Efter behov

Fagfolk uddaannet til NRU**

9.1

9.2

Vedligehold
delsesperson
nalets
kvalifikation
ner

Yde
erligere op
plysninge
er om serv
vice
•

Se FVLR-retningslin
njen ”Vedligeholdelsesarbejde på naturligge røg- (NRU) og
nlæg (ABV*)“
varmeudsugningsan

•

ZVEI-v
vejledning 820
009 ”Retningslinje om reparation af naturllige røgudsugningsanlæg
(NRU)

•
•

DIN 18
8232 del 2
DIN 31
1051 Grundlag
g for reparatio
on

Sig
gnalisering
g af servic
ceintervalller

Serviceintervvaller indikeress på alle AVB--brandtryk me
ed blinkende gul LED-indikator. Den gule LED-indikatorr blinker ca.
1-gang pr. se
ekund, den grø
ønne LED-indikator "OK" lysser permanen
nt.
Signal ABV
V-brandtryk

Årsag
g

Tiltag



Serviccetid gået



Få gennem
mført service.



Servicetæ
æller stilles tilba
age.



Den gu
ule LED "Fejl"" blinker 1 gan
ng
pr. sekkund.
Grøn L
LED "OK" lyse
er permanent.

Pos: 98 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1

63

SKU: 13424999450
1

dato: 22.02.2017

udgave: 2.0
0

Pos: 99 /Technische Dokumentation STG-BEIKIRCH/Wartung STG/Wartung / Instandsetzung MZ3 @ 1\mod_14555792775051_15702.docx @ 16457 @ 2222 @ 1

Såfremt prod
duktet benyttess i sikkerhedss
systemer som
m f.eks. automatisk brandventilation (kort A
ABV*), skal de
er iht.
producentenss angivelser eller
e
f.eks. iht. DIN 18232-2 Røg- og varm
mekontrol udføres eftersyn, sservice og rep
paration
mindst en ga
ang om året. For
F rene ventila
ationsanlæg kkan dette også
å anbefales. Hvis produktet indsættes i an
ndre
sikkerhedssyystemer, skal der
d evt. være kortere servicceintervaller.
Ved systeme
er, som bestårr af styringer, åbningsaggreg
å
gater, brandtry
yk osv. skal alle med hinandden forbundne
e
komponenterr inkluderes i eftersynet.
e
Serviceeftersyne
et skal udføres
s i fuldt omfang i henhold til fabrikantens vejledning og
den tilhørend
de dokumentation.
Det skal sikre
es, at alle kom
mponenter er le
et tilgængelige
e i forbindelse
e med et efters
syn. Defekte pprodukter må kun
k
vedligeholdess af fabrikante
en eller af fabrrikanten autoriiserede værks
steder. Der må
å kun anvendees originale re
eservedele.
Alle kompone
enter, der har en begrænse
et driftstid (f.ekks. batterier), skal
s
udskiftes med originalee dele eller res
servedele
godkendt af p
producenten inden for den angivne
a
tid (se
e de tekniske specifikatione
er). Funktionseevnen skal kon
ntrolleres
regelmæssig
gt. Det anbefales at tegne en
n serviceaftale
e med STG-BEIKIRCH ellerr en anerkend t installationsv
virksomhed.
Service
Visuel kontrrol af modulce
entralen MZ3, kontroller tilsl utningsledning
ger fra sensorrer, aktuatorerr og styreledniinger.
Mål driftssp
pændingen fra
a nettet (230 V)
V AC og batte rier (24 V) DC
C.
Må strømfo
orsyningens ud
dgangsspænd
ding.
Kontroller b
batteriernes lad
despænding og
o monteringssdato. Efter 4 år
å er udskiftnin
ng af batterierrne påkrævet. Bortskaf
batterierne korrekt.
Modulerness stikforbindelsser, klemmeræ
ækker.
Gennemførr funktionstestt ifølge det me
edfølgende kre
edsløbsdiagram.
Kontroller, a
at ABV*-brand
dtryk, ventilatio
onstryk og sen
nsorer fungere
er.
Kontroller rø
øgalarmer me
ed testgas ifølg
ge producente
ens angivelserr.
Rengør elle
er udskift snavvsede eller deffekte alarmer.
Test, at vind
d-regnsensore
er fungerer fejlfrit. Korriger e
evt. vindtærsk
kelværdierne.
Nulstil serviicetimeren elle
er med den re
elevante softwa
are ”Service Port
P Software”. (Afhængigt aaf den anskafffede licens)
Specialfunkktioner som f.e
eks. ventilation
nsautomatik, sslagbegrænsn
ninger, solafsk
kærmning ... K
Kan kun kontro
olleres og
vedligehold
des ved at udlæ
æse modulcen
ntralen ”MZ3-T
Tool” fir de tilk
knyttede aktua
atorer.

9.3

Vid
deresende
else af melldinger

Før service sskal det kontro
olleres, om derr videresende s til et branda
alarmanlæg (BAA*) eller et ooverordnet inte
erface
(bygningsadm
ministrationssyystem).
Ved udløsnin
ng skal det sikres, at udløsningen ikke vid
deresendes (fe
ejlalarm).
e aktivering aff viderekobling
Den egentlige
gen skal kontrrolleres på en egnet måde afhængigt
a
af uudførelsen. (Se
e anlæggets
dokumentatio
on).
Efter afslutnin
ng af service skal
s
det sikres
s, at udløsning
gen viderekob
bles igen.

9.4

Res
servedele

Enhver ændrring samt indb
bygning eller udskiftning af I KKE originale
e STG-BEIKIR
RCH-reservedeele regnes som
m misbrug.
Dette medførrer at ethvert krav
k
om erstattningsansvar e
eller garanti mod
m STG-BEIK
KIRCH er udellukket.
Bemærk!
Der må udelukkende anve
endes originale reservedele
e fra STG-BEIIKIRCH!
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9.5

Fejlmeldinge
er

Fejl i styresysstemet / modu
ulcentralen vis
ses i modulern
nes displays. Alt
A efter fejlen kan fejlkodernne udvides ved at trykke på
knappen. På den måde er det muligt at få
f en mere nø
øjagtig beskriv
velse af fejlen. Fejlkoder er bbeskrevet i ne
edenstående
tabel.

Fig.: 43 Eksempel på en fejlmellding ”Aktuatorfe
ejl på kanal 2”

1

Hoved
dfejl

2

Kanal tilordn
net fejl

Fejlmeldingerne vises konttinuerligt på modulernes
m
dissplay. Underfe
ejl kører igennem 2 gange oog springer derefter tilbage
til hovedfejlen
n.
Eksempel påå fejl "ABV*-brandtryk på
RD-modul"
Hovedfejl

►

Åbn moodulets dækse
el.

►

Tryk påå knappen indttil prikken
lyser i vvenstre og derrefter højre
panel.
Panel
P
prik.

Underfejl
Bemærk!
EE betyder udvidet fejl (underfejl)
Underfejl "AB
BV* kabelbrud
d" vises 2
gange. Dereefter vises hov
vedfejlen igen.
Fig.: 44 Display
yvisning modul ved
v fejl

1

Dækssel

2

Knap

Bemærk!
gange og sprin
nger derefter tiilbage til hoveedfejlmeldingen!
Underfejlen vises kun 2 g
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Fejlmeldinge
erne vises ogsså på ABV-bra
andtrykkene. Den
D gule LED
D viser en blink
kkode.

►

Analyse
er fejlmeldinge
erne ved hjælp
p af fejlkodetab
bellen, og afhjjælp dem.

Hovedfejlmelding

Underfejl--melding (EE)

Modul
Type

Blinkkode / fejlbeskrivelse

g LED
Blinker 1 gang, gul
BM
Strrømforsyning 230 / 400 voltt AC er afbrudt
Blinker 2 gange,, gul LED
BM
Ba
atterier defekt
Blinker 3 gange,, gul LED
RD
Fe
ejl på tilknytted
de ABV*-branddtryk
Blinker 3 gange
RD
AB
BV*-brandtrykk
ket har en kort
rtslutning
Blinker 3 gange
RD
AB
BV*-brandtrykk
ket har et kabeelbrud
Blinker 4 gange
RD
Fe
ejl på automatiske detektoreer
Blinker 4 gange
RD
Ko
ortslutning på detektorlednin
d
ngen
Blinker 4 gange
RD
Afb
brydelse på de
etektorledninggen
Blinker 4 gange
RD
Nu
ulstilling af detektor påkræveet
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Hovedfejlmelding

Underfejl--melding (EE)

Modul
Type

Blinkkode / fejlbeskrivelse

Blinker 5 gange
MM
Fe
ejl: Aktuator 1:

Blinker 5 gange
MM
Fe
ejl: Aktuator 2:

Blinker 5 gange
MM
Fe
ejl: Aktuator 3:

Blinker 6 gange
Alle
Bu
usfejl – Fejl på modulcentrallens kommunikation
Blinker 6 gange
Alle
Fe
ejl: Busfejl time
eout
Blinker 6 gange
Alle
Fe
ejl: Busfejl SN
Blinker 6 gange
Alle
Fe
ejl: Busfejl BC
Blinker 7 gange
Alle
Fe
ejl: Eksternt system
Blinker 8 gange
RD
Fe
ejl: BAA
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Hovedfejlmelding

Underfejl--melding (EE)

Modul
Type

Blinkkode / fejlbeskrivelse

Blinker 9 gange

VM
Fe
ejl: Sensor
Blinker 9 gange
VM
Fe
ejl: Temperatur batteri
Blinker 9 gange
VM
Fe
ejl: Temperatur indvendigt
Blinker 9 gange
VM
Te
emperatur udvendigt
Blinker 9 gange
VM
Vin
ndretningsføle
er

VM/M
M

Blinker 9 gange
Se
ensorværdi ma
angler
Blinker 10 gange
e

RD/VM

Sy
ystemtid ikke in
ndstillet
Blinker 11 gange
e
Sty
yring/regulerin
ng
Blinker 12 gange
e
BM
Fe
ejl: Systemfors
syning
Blinker 12 gange
e
BM
Fe
ejl: Effektforsyn
ning BM-moduul kortslutning
e
Blinker 12 gange
BM
Fe
ejl: Effektforsyn
ning mangler
e
Blinker 12 gange
BM
Fe
ejl: Busforsynin
ng BM kortsluttning
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Hovedfejlmelding

Underfejl--melding (EE)

Modul
Type

RD/V
M
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Bllinkkode / fejllbeskrivelse

Blinker 16 gange
Ko
onfigurationsdata mangler

LON

Fe
ejl kommunika
ation LON

IFM1

Fe
ejl kommunika
ation KNX
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9.6

Fejlafhjælpning
OBS!
a. elektrisk stø
ød!
Livsfare pga
Arbejde på strømnettet m
må kun gennem
mføres af en elektriker.
e

Fejl nettilslutning

Års
sag

Tiltag

I ABV*-bran
ndtrykket
lyser den grrønne
LED ”Drift O
OK” ikke.
Den gule LE
ED ”Fejl”
blinker 1 ga
ang.

Strrømforsyning 230
2
/ 40
00 volt AC er
afb
brudt.



Kontroller
K
fo
orsyningsledniingen/netspændingen.



Kontroller
K
netsiikringer.



Kontroller,
K
at dee eksisterende
e
sttrømforsyningger fungerer.

Display-fejlm
melding
modul BM.

Netfors
syningen ikkee OK.

”E1 C0
0”

Fejl batteriier

Års
sag

Tiltag

I ABV*-bran
ndtrykket
lyser den grrønne
LED ”Drift O
OK” ikke.
Den gule LE
ED ”Fejl”
blinker 2 ga
ang.

Ba
atterier defekt.

Batterier ikke OK.

Display-fejlm
melding
modul BM.



Kontroller
K
batteerisikringen.



Kontroller
K
batteeriernes kabeltilslutninger.



Mål
M batteriernees ladestrøm, udskift om
nødvendigt.

"E2 C0
0"

Bemærk!
apacitet skal skke i standby-tiilstand. Mål
Måling af strømforbruget til kontrol af batteriernes ka
ikke strømfo
orbruget umidd
delbart efter aktivering
a
af ak
ktuatorerne. S
Standby-drift bliver nået
automatisk:


BV*-nulstilling
Efter udførelse af AB



Efter udførelse af de
en sidste ventilationsfunktion
n

Fejl ABV*-b
brandtryk

Års
sag

Tilta
ag

I ABV*-bran
ndtrykket
lyser den grrønne
LED ”Drift O
OK” ikke.
Den gule LE
ED ”Fejl”
blinker 3 ga
ang.

ABV
V*-brandtrykke
et har
en ffejl.

Fors
syningsledningg ikke OK.

Display-fejlm
melding
modul RD.

Display-fejlm
melding
modul RD.
Display-fejlm
melding
modul RD.
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Kontroller forrsyningslednin
ngen for
skader.



emmerne
Kontroller, att tilslutningskle
sidder fast ogg er skruet rigtigt på.


Kontroller akktivt slutmodul.
Hvis
s forsyningsleddningen og ka
abelføringen
er OK,
O skal ABV-bbrandtrykket udskiftes.
u
"EE E1 c1"

V*-brandtrykke
et har
ABV
en kkortslutning i
ledn
ningen.

"EE E2 c1"

V*-brandtrykke
et har
ABV
et kkabelbrud.
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Fejl på automatiske detektorer

Årsag

Tiltag

I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED "Fejl"
blinker 4 gange

Fejl på automatiske
detektorer

Forsyningsledning ikke OK

Display-fejlmelding
modul RD



Kontroller forsyningsledningen for
skader



Kontroller, at tilslutningsklemmerne
sidder fast og er skruet rigtigt på


Kontroller aktivt slutmodul
Hvis forsyningsledningen og kabelføringen
er OK, skal den automatisk detektor
udskiftes.

"E4"

Display-fejlmelding
modul RD

"EE E1 c5"

Kortslutning på
detektorledningen

Display-fejlmelding
modul RD

"EE E2 c5"

Kabelbrud på
detektorledningen

Display-fejlmelding
modul RD

"EE E3 c5"

Nulstilling af detektor
påkrævet

Udløs nulstilling af detektor med ”Resetknap til automatisk detektor”.

Fejl aktuator

Årsag

Tiltag

I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED ”Fejl”
blinker 5 gange

Fejl: Aktuator

Forsyningsledning ikke OK.

Display-fejlmelding
modul MM



Kontroller forsyningsledningen for
skader.



Kontroller, at tilslutningsklemmerne
sidder fast og er skruet rigtigt på.



Kontroller kanalernes
kabelovervågning.



Kontroller kanalernes
overvågningsdioder.
Hvis forsyningsledningen og kabelføringen
er OK, skal aktuatorerne udskiftes.

"E5" C1,C2,C3……

Fejl busfejl

Årsag

Tiltag

I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED ”Fejl”
blinker 6 gange

Busfejl: Fejl på
modulcentralens
kommunikation



Kontroller, om modulet sikker rigtigt på
skinnen.



Kontroller impedansmodstandene
(termineringer) ved at koble
spændingen til modulcentralen fra og
til igen.



Mål begge impedansmodstande (120
Ω) igen.



Ingen kommunikation mellem masterog slavemodul.



Udskiftning af det defekte modul.

Display-fejlmelding
modul Alle
Display-fejlmelding
modul Alle

”E6”
Timeout
”EE E1 c0”

Display-fejlmelding
modul Alle

SN
”EE E2 c0”

Display-fejlmelding
modul Alle
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Fejl ekstern systemfejl

Årsag

Tiltag

I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED ”Fejl”
blinker 7 gange

Ekstern central eller
BAS har meldt en fejl
på modulcentral
MZ3.

Kontroller den koblede central eller BAS for
fejlårsagen.

Fejl BAA

Årsag

Tiltag

I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED ”Fejl”
blinker 8 gange

Fejl i kommunikation
mellem BAA og
modulcentral MZ3.

Forsyningsledning ikke OK.

Display-fejlmelding
modul Alle

Display-fejlmelding
modul RD

”E7”

”E8”

Fejl sensorer

Årsag

I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED ”Fejl”
blinker 9 gange

Fejl: Sensor

Display-fejlmelding
modul VM, IOM og
BM



Kontroller forsyningsledningen for
skader.



Kontroller, at tilslutningsklemmerne
sidder fast.



Kontroller aktivt slutmodul UEB/2.

Tiltag
Forsyningsledning ikke OK.


Kontroller forsyningsledningen for
skader.



Kontroller, at tilslutningsklemmerne
sidder fast og er skruet rigtigt på.



Kontroller forsyningsledningen for
skader.



Kontroller, at tilslutningsklemmerne på
BM-modulet sidder fast og er skruet
rigtigt på.



Mål temperaturføler igen.

”E9”

Display-fejlmelding
modul BM

Temperatur batterier

”E9 1”

°C

Værdi (Ω)

0 °C

100

20 °C

107.79



Kontroller sensorindstillingen i MZ3Tool (BM-modul).



Udskift temperaturføler.

”E9 2”

Temperatur
(indenfor)
Temperatur uden for
specifikationen -5 °C
til 40 °C

Display-fejlmelding
modul VM og IOM

”E9 3”

Temperatur
(udvendig)



Udskift temperaturføler.

Display-fejlmelding
modul VM

”E9 4”

Vindretningsføler



Kontroller tilslutningen af
vindretningsføleren.

Display-fejlmelding
modul BM og MM

”E9 5”

Sensorværdier
mangler eller er
forkerte



Kontroller sensor, udskift om
nødvendigt.

Display-fejlmelding
modul VM og IOM
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Fejl systemtid ikke indstillet

Årsag

Tiltag

I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED ”Fejl”
blinker 10 gange

Knapbatteri findes
ikke eller er næsten
fladt
Systemtid ikke
indstillet / forkert



Systemtiden stemmer ikke overens
med software-tool MZ3. Synkroniser
tiderne.



Kontroller knapbatteriet i printkortet i
mastermodulet, udskift det om
nødvendigt.



Knapbatteri 3 V lithium CR 1632
Renata skal anvendes.

Display-fejlmelding
modul ”Master”

”E10”

Fejl styring regulering

Årsag

I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED ”Fejl”
blinker 11 gange

Til kommende
fejlmeldinger, ikke
aktiv i øjeblikket.

Tiltag

Display-fejlmelding
”E11”

Fejl systemforsyning

Årsag

Tiltag

I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED ”Fejl”
blinker 12 gange

Fejl på effektudgang
fra BM-modulet



Kontroller buskontakter.



Udskift modulet om nødvendigt.



”E12 1”

Sub-fejl:
Effektforsyning BM
kortslutning

Kontroller effektudgang BM for
kortslutning.



”E12 2”

Sub-fejl:
Effektforsyning
mangler

Strømforsyningen mellem BM-modul
og MM-modul er afbrudt, eller der er en
kortslutning.



Kontroller stikkets kontakter. Udskift
om nødvendigt defekte moduler.



Kontroller busskinnen for kortslutning,
fjern om nødvendigt defekte moduler
fra skinnen.

Display-fejlmelding
modul BM

Display-fejlmelding
modul BM

”E12”

Display-fejlmelding
modul BM

Display-fejlmelding
modul BM
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Sub-fejl:
Busforsyning BM
kortslutning
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Fejl systemforsyning

Årsag

Tiltag

I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED ”Fejl”
blinker 16 gange

Konfigurationsdata
/hukommelseskort
mangler eller defekt.



Kontroller konfiguration.



Rekvirer konfigurationsdata.



Kontroller hukommelseskort, udskift
evt.



Kontroller, om hukommelseskort er
gået i indgreb.



Kontroller forsyningsledningen for
skader.



Kontroller, at tilslutningsklemmerne
sidder fast og er skruet rigtigt på.



Ingen kommunikation mellem IFM1 og
smart connect KNX-modul.



Kontroller USB-forbindelsen.



Kontroller KNX-forbindelsen.

I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED ”Fejl”
blinker 16 gange
I ABV*-brandtrykket
lyser den grønne
LED ”Drift OK” ikke.
Den gule LED ”Fejl”
blinker 16 gange

”E33”

LON-busfejl
”E37”

KNX-fejl
”E38”
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9.7

Ud-af-drifttagning

For at tage anlægget ud af drift skal anlægget kobles fra nettet, og batterisikringen fjernes. Når anlægget er taget ud af
drift, stopper den aktive servicetimer og gemmer dataene. Når anlægget bliver tilsluttet igen, tæller servicetimeren videre.
Pos: 101 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @ @ 1
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10 Afmo
ontering
g/bortska
affelse
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OBS!
e på modulce
entralen MZ3 skal netspændingen – meed den eksterne
Før arbejde
udkoblings
sanordning – og nødstrøm
mforsyningen
n (batterier) u dkobles på alle
a poler.
Modulcentrralen MZ3 ska
al sikres, så den ikke gentilkobles ved
d en fejl.
Advarsel!
bejde på spæ ndingsførend
de komponen
nter kan medfføre elektrisk
k stød!
Forkert arb
Død eller alvorlige kvæste
elser på grund
d af elektrisk stød!
s
a forsyningen
n i kontaktskab
bet skal foretages af en udddannet elektrik
ker.
Frakobling af
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10.1 Borrtskaffelse
e
e apparater skal afleveres till modtagestatiioner for el- og
g elektronikafffald. Den tyskee el- og elektrroniklov om
De elektriske
bortskaffelse af elektriske apparater
a
find
der ingen anve
endelse her. Genopladelige
G
og alm. batteerier skal iht. § 18 i det
direktiv (BattG
G) afleveres ho
os producente n eller den res
spektive genbrugsstation.
tyske batterid
Bemærk!
opladelige og alm. batterierr må ikke smiddes i affaldssp
panden.
Elektriske apparater, geno
Oplysningsp
pligt iht. § 18 i det tyske batteridirektiv
v (BattG)
Med salget a
af alm. og geno
opladelige battterier er vi iht . batteridirektivet som forhandlere forpligttet til at gøre dig
d som
forbruger opm
mærksom på følgende:
f

•
•

Enhver sslutbruger er iht. loven forpligtet til at retu rnere alm. og genopladelige
e batterier!
Du kan a
aflevere alm. / genopladelige batterier til vvores fabrikke
er eller på en kommunal
k
gennbrugsplads efter
e
brug.
Batterierr, som indehollder farlige sto
offer, er mærke
et med en ove
erstreget affald
dsspand og deet kemiske sy
ymbol (Cd, Hg
eller Pb)) for det tungm
metal, der er klassificeret som
m skadeligt.
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11 Ordliste
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RVU

Et røg- og varmeudsugningsanlæg (RVU) anvendes til forebyggende
brandbeskyttelse og skal i tilfælde af brand hurtigst muligt lede brandrøgen fra
bygninger ud i det fri. Begrebet RVU betegner et komplet røg- og
varmeudsugningsanlæg, der er sammensat af de enkelte røg- og
varmeudsugningsenheder (BVE), udløser- og betjeningselementerne,
energiforsyningen, kablerne, lufttilførslen og for større lokaler røgspjæld.

Elektriske RVU-systemer består af

TDS



elektromekaniske drev til vinduer og spjæld i bygningers facade- og tagområde



en central styreanordning med dobbelt energiforsyning.



røgalarmer til automatisk åbning i tilfælde af brand



manuelle aktiveringsanordninger (RVU-brandtryk til manuel udløsning)

Trykdifferenssystemer (TDS) anvendes i tilfælde af brand til at holde lodrette og
vandrette flugtveje fri for røg. Det omfatter f.eks. Indvendige trappeopgange med
eller uden forhal, sikkerhedstrappeopgange inklusive sluser, gange og korridorer,
redningstunneler, brandelevatorer eller handicapvenlige elevatorer med bibeholdt
funktion. Desuden anvendes TDS i specialbygninger, hvor mange mennesker
opholder sig, f.eks. udstillings- og messebygninger, kultur- og
administrationsbygninger, banegårde og lufthavne, hoteller og fritidscentre, indkøbsog oplevelsescentre, skoler og børnehaver, multifunktionelt byggeri samt
specialbygninger, hvor personer ikke kan komme ud ved egen kraft i tilfælde af
brand, f.eks. plejehjem og ældreboliger, sygehuse og rehabiliteringsklinikker,
handicapskoler og -boliger.

NRU
NRVU

Naturlige røg- og varmeudsugninger (NRVU) leder i tilfælde af brand varme
røggasser væk for at sikre et røgfrit område ved gulve og i flugtruter. Begrebet
"naturlig" tilføjes, når det anvendte RVU-anlæg arbejder uden ekstra
ventilationsdrev.

Aktuatorer

Komponenter der kan styre, bevæge eller ændre objekter elektrisk eller mekanisk.
Inden for RVU f.eks. Drev til at åbne vinduer, spjæld eller ovenlyskupler.

Sensorer

Modtage- eller måleinstrumenter. Inden for RVU f.eks. Automatisk meldere eller
RVU-brandtryk til manuel udløsning.

BAA

(brandalarmanlæg) Et BAA anvendes til registrering røg og brand i en bygning. De
tilsluttede automatiske brandalarmer melder en mulig brand til BAA, BAA kan lede
meldingen videre til et tilsluttet RVU-anlæg.

Bygningsautomatisering
BAS

Også BAS for bygningsadministrationssystem eller CAS for centralt
administrationssystem, anvendes til styring af diverse komponenter (aktuatorer).
Disse aktuatorer kan være varmeregulatorer, døråbnere, vinduesåbnere eller
klimaanlæg. De anvendes i de fleste bygninger til klimaregulering via et centralt,
computerunderstøttet BAS med tilsluttede sensorer som f.eks. vind-, regn-,
temperatur- eller CO2-sensorer.

Potentialfri kontakter

Potentialfri betyder inden for el ”uden fælles stelforbindelse". Den enkleste form for
potentialfri overførsel af tilstande sker med elektroniske omskiftere (relæer eller
optokoblere). En potentialfri overførsel er altid nødvendig, hvis man vil undgå, at
forstyrrelser i bygningens installation (f.eks. kortslutninger) påvirker styreenhederne.
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LON som RVU-bussystem

LON-systemet er et bussystem, der er baseret på busteknologien fra LonWorks®,
hvor LON står for Local Operating Network. Ved hjælp af denne busteknik er det
muligt at opbygge decentralt styrede netværk. Grundkomponenten er Neutronchippen fra Echelon. For at anvende LON-systemet som RVU-enhed skal en
bestemt forudsætning være til stede – RVU-LON’en må ikke være koblet direkte til
andre bygningsadministrationssystemer via en eksisterende BUS. Da et RVU-LON
er en sikkerhedsanordning, skal det sikres, at ingen uønskede påvirkninger sætter
RVU-funktionen ud af kraft. Derfor arbejder STG-BEIKIRCH's LON-system med en
særlig STG-BEIKIRCH-LON-dataprotokol.

EIB

Europæisk installationsbus (EIB) er en standard iht. EN50090,


som beskriver, hvordan sensorer og aktuatorer i en husinstallation skal være
forbundet med hinanden.



Den definerer, hvordan sensorer og aktuatorer kommunikerer med hinanden
(protokol).

KNX

De tre store bogstaver KNX betegner en international standard til overførsel af
meldinger i hus- og bygningsadministrationssystemer. Standarden er efterfølgeren til
EIB (står for European Installation Bus). KNX er i overensstemmelse med de
europæiske og internationale standarder EN 50090 og ISO/IEC 14543. Med denne
teknologi er det muligt at forbinde alle komponenter i
bygningsadministrationssystemet i et netværk – fra varme over belysning til
alarmanlægget. KNX-systemet omfatter sensorer, aktuatorer og en busledning, som
forbinder disse med hinanden. Hver tilsluttet enhed har sin egen adresse,
kommunikationen sker via 2-trådsledning eller trådløst. Funktionerne fastlægges
med parametrering

KNX-sensorer

Ved sensorer forstår man alle apparater til registrering af analoge værdier
(temperaturfølere, lysstyrke, bevægelse) eller binær information (koblingsstillinger,
impulser fra knapper, meldinger osv.)

UEB3-2k7-AE Modul

Til overvågning af forbindelsen mellem et ABA anlæg til et STG-BEIKIRCH ABV
anlæg. Hver ABA/ABV forbindelse skal sikres med et UEB3 modul, der skal
monteres i ABA centralen.

Automatisk detektor

Automatiske detektorer er detektorer, der registrerer og evaluerer dannelsen
servering af fare alarmer fysiske parametre. (Definition i henhold til DIN VDE 0833
T1 01.89)
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