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Diode
Udvendig diode 
lyser rødt ved 
netdrift OK.

Montage
•  Låget afmonteres ved at løsne de to skruer i fronten og trække låget opad.
•  Ophængshuller opmærkes og bores.
•  De nødvendige blanketter udbankes og forskruninger monteres.
•  De to øverste skruer skrues I væggen og skabet ophænges. Skabet sikres  

med den nederste skrue.

Tilslutning af batterier
Batterier er tilsluttet klemmer-
ne 6 og 7. Efter montage af 
anlægget  monteres plus og 
minus poler på batterierne.

Nettilslutning
Netspændingen tilslut-
tes i klemmerne 1 og 2.

Se tilslutningsdiagram

INSTALLATIONSVEJLEDNING
Central nødstrømsanlæg

Halo Kit 861SE2 12V

Nøddrift
Halokit 861SE2 - 12V DC

Konstanttrafo (SA)
Ved brug af trafo 
til konstantdrift for 
henvisnings armaturer 
skal denne monteres 
eksternt.

Tilslutningsdiagram Halo Kit 861SE2 12V
Tilslut belastningen til klemmerne som vist på tilslutningsdiagrammet. 
Armaturer forsynes med 12V AC i normal drift. 

Bemærk
Udluftningshullerne i begge 
sider må ikke tildækkes.
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Tilslutning af armaturer
Ved 12V modellen tilsættes 
armaturerne i tilslutningsklem-
mer med sikringer.

Se tilslutningsdiagram
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24V relæ
24V relæet er 
monteret i  
Halokit 24 ST- 
modellen.

Diode
Udvendig diode 
lyser rødt ved 
netdrift OK.

Montage
•  Låget afmonteres ved at løsne de to skruer i fronten og trække låget opad.
•  Ophængshuller opmærkes og bores.
•  De nødvendige blanketter udbankes og forskruninger monteres.
•  De to øverste skruer skrues I væggen og skabet ophænges. Skabet sikres  

med den nederste skrue.

Tilslutning af batterier
Batterier er tilsluttet klemmer-
ne 6 og 7. Efter montage af 
anlægget  monteres plus og 
minus poler på batterierne.

Nettilslutning
Netspændingen tilslut-
tes i klemmerne 1 og 2.

Se tilslutningsdiagram

Tilslutning af armaturer
Ved 24V modellen tilsættes 
armaturerne i 24V-relæet.

Se tilslutningsdiagram

INSTALLATIONSVEJLEDNING
Central nødstrømsanlæg

Halo Kit 24 ST 24V

Nøddrift
Halokit 24 ST - 24V DC

Konstanttrafo (SA)
Ved brug af trafo 
til konstantdrift for 
henvisnings armaturer 
skal denne monteres 
eksternt.

Tilslutningsdiagram Halo Kit 24 ST 24V
Tilslut belastningen til klemmerne som vist på tilslutningsdiagrammet. 

Armaturer forsynes med 24V AC i normal drift. 

Bemærk
Udluftningshullerne i begge 
sider må ikke tildækkes.

265 mm2,5 2,0

130 mm

Kabinet-mål set forfra

12
2 

m
m

 
 
 
  

 
Tekniske data: 
Tilslutningsspænding: 230VAC, 50-60Hz. 
Afgangsspænding:           24VDC 
Max. tilslutningseffekt:     130W   
Omgivelsestemp. max.:    40C 
Tæthedsgrad: IP 20   
Vægt:                                5,2kg  
 
Drifttider: 
Belastning 30min. Belastning 60min. 
         130W           70W 
 
Når drifttiden ikke længere kan overholdes skal batteriet udskiftes. 
Høje temperaturer forkorter levetiden på batteriet. 
 
Bemærk!  
Der er efter stærkstrømsbekendtgørelsen krav om at flere nødbelysningsarmaturer placeret i samme 
rum fordeles på mindst 2 grupper, og således at armaturer ved siden af hinanden ikke hører til 
samme gruppe. 
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