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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. 
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4.11 Krav til opstillingsstedet 
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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! 
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4.12 Godkendelser og certifikater 
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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. 
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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. 

• 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. 

• Positionsmeldinger for de tilsluttede drev. 
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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 

 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. 

Display-fejlmelding 
modul RD 

"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 ”Reset-
knap 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. 

 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. 

Display-fejlmelding 
modul MM 

"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. 

Display-fejlmelding 
modul Alle ”E6” 

Display-fejlmelding 
modul Alle 

”EE E1 c0” 

Timeout  Ingen kommunikation mellem master- 
og slavemodul. 

 Udskiftning af det defekte modul. 

Display-fejlmelding 
modul Alle 

”EE E2 c0” 

SN 

Display-fejlmelding 
modul Alle 

”EE E3 c0” 

BC 
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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. 

Display-fejlmelding 
modul Alle ”E7” 

 

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. 

 Kontroller forsyningsledningen for 
skader. 

 Kontroller, at tilslutningsklemmerne 
sidder fast. 

 Kontroller aktivt slutmodul UEB/2. 
Display-fejlmelding 
modul RD 

”E8” 

 

Fejl sensorer Årsag Tiltag 

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

 

Fejl: Sensor Forsyningsledning ikke OK. 

 Kontroller forsyningsledningen for 
skader. 

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

Display-fejlmelding 
modul VM, IOM og 
BM 

”E9” 
 

Display-fejlmelding 
modul BM 

”E9 1” 

Temperatur batterier  Kontroller forsyningsledningen for 
skader. 

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

 Mål temperaturføler igen. 

°C Værdi (Ω) 

0 °C 100 

20 °C 107.79 

 Kontroller sensorindstillingen i MZ3-
Tool (BM-modul). 

Display-fejlmelding 
modul VM og IOM 

”E9 2” 

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

 Udskift temperaturføler. 

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. 
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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 Tiltag 

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

 

Til kommende 
fejlmeldinger, ikke 
aktiv i øjeblikket. 

 

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. 

Display-fejlmelding 
modul BM 

”E12” 

Display-fejlmelding 
modul BM 

”E12 1” 

Sub-fejl: 
Effektforsyning BM 
kortslutning 

 Kontroller effektudgang BM for 
kortslutning. 

Display-fejlmelding 
modul BM 

”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. 

Display-fejlmelding 
modul BM 

”E12 3” 

Sub-fejl: 
Busforsyning BM 
kortslutning 

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

”E33” 

Konfigurationsdata 
/hukommelseskort 
mangler eller defekt. 

 

 Kontroller konfiguration. 

 Rekvirer konfigurationsdata. 

 Kontroller hukommelseskort, udskift 
evt. 

 Kontroller, om hukommelseskort er 
gået i indgreb. 

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

”E37” 

LON-busfejl  Kontroller forsyningsledningen for 
skader. 

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

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

”E38” 

KNX-fejl  Ingen kommunikation mellem IFM1 og 
smart connect KNX-modul. 

 Kontroller USB-forbindelsen. 

 Kontroller KNX-forbindelsen. 
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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. 
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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 

 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) 

 

TDS 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, indkøbs- 
og 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 Neutron-
chippen 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) 

 
Pos: 108 /Technische Dokumentation/Seitenumbruch @ 0\mod_1375798861029_15702.docx @ 15707 @  @ 1 
 

  



 

78 SKU: 13424999450 dato: 22.02.2017 udgave: 2.0 

 

Pos: 109 /Technische Dokumentation/Impressum / Copyright/STG BEIKIRCH @ 1\mod_1460985861312_15702.docx @ 16474 @  @ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STG-BEIKIRCH Industrieelektronik + Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG 

Trifte 89 

32657 Lemgo 

T + 49 5261 9658-0 

F + 49 5261 9658-66 

info@stg-beikirch.de 

www. stg-beikirch.de 
=== Ende der Liste für Textmarke Inhalt === 

 


