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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

Diode-forklaring
Udvending diode

   Netdrift OK

Indvendinge dioder

    Nøddrift - Ved netsvigt lyser rød LED indtil 
underspændingsniveauet er nået og belast-
ningen frakobles

    Konstantdrift - Såfremt extern trafo er til-
sluttet lyser grøn LED (konstanttrafo)

   Underspænding OK

Montage
•  Låget afmonteres ved at løsne de to skruer I fronten og trække låget opad.
•  Ophængshuller opmærkes og bores evt.
•  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 tilsluttes sikrings- 
elementer mærket + og -. 
Medleveret kabelsæt anven-
des til at forbinde batterierne.

INSTALLATIONSVEJLEDNING
Central nødstrømsanlæg

HiPower

Yderligere informationer kan læses i medleverede manual.

Nøddrift
24 V DC i nøddrift.

Konstanttrafo (SA)
Trafo til konstantdrift  
for henvisnings-
armaturer. ( Model for 
konstantdrift).

Nettilslutning
Tilslut belastningen til klemmerne som vist på nedenstående tilslutningsvejledning.  
Armaturer forsynes med 24VAC i normal drift. Strømkredse er parvis koblede. 
Netspændingen tilsluttes og -(minus)ledning(er) fra batterierne monteres på printterminalerne  
mærket med et minus. (Vær opmærksom på at der er dobbeltterminaler.)

Montage og tilslutning:

1.: Låget afmonteres ved at løsne de to skruer I fronten og trække låget opad.

2.: Skabelonen holdes mod væggen, ophængshuller opmærkes og bores evt.

3.: De nødvendige blanketter udbankes og forskruninger monteres.

4.: De to øverste skruer skrues I væggen og skabet ophænges. Skabet sikres
     med den nederste skrue.

5.: Tilslut belastningen til klemmerne som vist på nedenstående tilslutningsvej-
     ledning.

6.: Netspændingen tilsluttes  og -(minus)ledning(er) monteres på printterminaler-
     ne mærket med et minus. (Vær opmærksom på at der er dobbeltterminaler.)

7.: Udv. grøn LED (net OK), grøn LED (underspænding OK) lyser.
     Såfremt extern trafo er tilsluttet lyser grøn LED (konstanttrafo) ligeledes.

8.: Ved netsvigt lyser rød LED (nøddrift) og grøn LED (underspænding OK)
     indtil underspændingsniveauet er nået og belastningen frakobles.    

GGRR..22

GGRR..44

GGRR..55

GGRR..66

GGRR..11

GGRR..33

Tilslutning for paniklys eller sikkerheds-
skilte. Max. 6,3A. Se note 1.

Tilslutning for paniklys. Max. 6,3A.

Tilslutning for paniklys. Max. 6,3A.

Tilslutning for paniklys. Max. 6,3A.

Tilslutning for paniklys eller sikkerheds-
skilte. Max. 6,3A. Se note 1.

Se note 1.

Se note 1.
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Konstanttrafo for SA-forsyninger.

Tilslutning for paniklys. Max. 6,3A. 

Note 1: Ved nødsforsyninger med konstanttrafo (SA-modeller) anvendes 
gruppe 1 og 2 til sikkerhedsskilte. Ved SE-modeller anvendes grupperne
til paniklys.

Note 2. Klemmer til gruppe 4 er altid monteret på SA modeller 
Klemmer til gruppe 5 og 6 er kun monteret på modeller i størrelsen: 
12 Volt 225W-450W  og 24Volt 480W-870W

Batteri

Bemærk:  Udluftningshuller må ikke tildækkes.
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Tilslutningsvejledning

Tegning nr. Ver. DatoSign.Tilslutningsdiagram
for

HI-POWER NHP/SE og
HI-POWER NHP/SA      

nødforsyninger 

Industriparken 19
DK-7400 Herning
Tel. 97175777- mail@unipoint.dk

Min. afstand 150mm
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Note 1:   Ved nødsforsyninger med konstanttrafo (SA-modeller) anvendes gruppe 1 og 2 
til henvisningsarmaturerer. Ved SE-modeller anvendes grupperne til paniklys.

Note 2:   Klemmer til gruppe 4 er altid monteret på SA modeller. 
Klemmer til gruppe 5 og 6 er kun monteret på modeller i størrelsen:  
12 Volt 225W-450W og 24Volt 480W-870W

Montage og tilslutning:

1.: Låget afmonteres ved at løsne de to skruer I fronten og trække låget opad.

2.: Skabelonen holdes mod væggen, ophængshuller opmærkes og bores evt.

3.: De nødvendige blanketter udbankes og forskruninger monteres.

4.: De to øverste skruer skrues I væggen og skabet ophænges. Skabet sikres
     med den nederste skrue.

5.: Tilslut belastningen til klemmerne som vist på nedenstående tilslutningsvej-
     ledning.

6.: Netspændingen tilsluttes  og -(minus)ledning(er) monteres på printterminaler-
     ne mærket med et minus. (Vær opmærksom på at der er dobbeltterminaler.)

7.: Udv. grøn LED (net OK), grøn LED (underspænding OK) lyser.
     Såfremt extern trafo er tilsluttet lyser grøn LED (konstanttrafo) ligeledes.

8.: Ved netsvigt lyser rød LED (nøddrift) og grøn LED (underspænding OK)
     indtil underspændingsniveauet er nået og belastningen frakobles.    

GGRR..22

GGRR..44

GGRR..55

GGRR..66

GGRR..11

GGRR..33

Tilslutning for paniklys eller sikkerheds-
skilte. Max. 6,3A. Se note 1.

Tilslutning for paniklys. Max. 6,3A.

Tilslutning for paniklys. Max. 6,3A.

Tilslutning for paniklys. Max. 6,3A.

Tilslutning for paniklys eller sikkerheds-
skilte. Max. 6,3A. Se note 1.

Se note 1.

Se note 1.
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Konstanttrafo for SA-forsyninger.

Tilslutning for paniklys. Max. 6,3A. 

Note 1: Ved nødsforsyninger med konstanttrafo (SA-modeller) anvendes 
gruppe 1 og 2 til sikkerhedsskilte. Ved SE-modeller anvendes grupperne
til paniklys.

Note 2. Klemmer til gruppe 4 er altid monteret på SA modeller 
Klemmer til gruppe 5 og 6 er kun monteret på modeller i størrelsen: 
12 Volt 225W-450W  og 24Volt 480W-870W

Batteri

Bemærk:  Udluftningshuller må ikke tildækkes.
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Tilslutningsvejledning

Tegning nr. Ver. DatoSign.Tilslutningsdiagram
for

HI-POWER NHP/SE og
HI-POWER NHP/SA      

nødforsyninger 

Industriparken 19
DK-7400 Herning
Tel. 97175777- mail@unipoint.dk

Min. afstand 150mm
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Hi-power m tænding
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Model med 
tænding

Bemærk
Udluftnings-
hullerne i 
begge sider 
må ikke 
tildækkes.

360 mm

180 mm
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