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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

NØDSTRØMSANLÆG
Multi X
Multi-X centralanlæg er et modulopbygget anlæg 
med intern og ekstern funktionsovervågning af 
centralanlægget samt tilsluttede armaturer. Arma-
turer, der tilsluttes anlægget, kan enten overvåges 
samlet pr. strømkreds eller enkeltovervåges ved 
hjælp af adressemoduler indbygget i de tilsluttede 
armaturer.  

Ved fejl på armaturer vises der en fejlmelding i 
displayet.

Anlægget kan programmeres til at udføre en daglig 
eller ugentlig funktionstest, hvor anlægget tester 
batteriet, lader, omkoblingsfunktion til nøddrift 
samt de tilsluttede armaturer. Der kan ligeledes 
programmeres en periodisk test, hvor batteriets 
kapacitet kontrolleres. 

Det er muligt at overføre alarmer og anlæggets 
tilstand, via potentialfrie kontakter, til CTS anlæg 
eller lignende. 

Anlægget er tilkoblet 230 V AC netspænding. Hvis 
netspændingen afbrydes, går anlægget til batte-
ridrift. Ligeledes går anlægget i nøddrift, hvis fase-
bruds kredsen brydes (kritisk kreds). Batterierne 
monteres normalt i anlæggets kabinet.

Bemærk at batteriet kun belastes når netforsynin-
gen til selve anlægget svigter. Ved forsyningssvigt i
en undertavle nødforsynes sikkerhedsbelysningen 
fra anlæggets netforsyning. Når forsikring og kabel 
dimensioneres skal den samlede belastning (anlæg 
og armaturer) derfor medregnes.  

System kapacitet
Multi X har 24 strømkredse. Der kan tilsluttes op til 
2 understationer med hver 40 strømkredse. Der kan 
tilsluttes op til 16 armaturer på hver strømkreds. 
Multi X kan belastes med maksimalt 8,5kW.

Teknisk data

		Udgangsspænding:  
230V AC, 216V DC.

		Batteri: 216V DC -  
18 blokke PB. Op til 110 Ah.

		Plads til batteri i anlægget.

		Microprocessorstyret  
central.

		Intern overvågning af lader, 
batterier m.m.

		Op til 16 armaturer på hver 
strømkreds.

		Overvågning af  
lysnettet.

		Automatisk armatur-
overvågning.

		Automatisk test af funktion 
og batteri kapacitet.

		Potentialfrie kontakter for 
alarmer og driftstilstande.

		Forberedt for fjernover- 
vågning.

		Mulighed for gruppe opdelt 
indkobling.

		LED indikering af aktuel 
status.

Multi X kontrolenhed Multi X kontrolenhed med 
centralt batteri

Understation  - Anvendes ved 
mere end 24 kredse
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