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NØDSTRØMSANLÆG
Power Ware TKT24C
TKT24C er en kompakt adresserbar central batte-
rienhed, som passer perfekt til mindre nødbelys-
ningssystemer.

TKT24C er modulopbyggede med intern og/eller 
ekstern funktionsovervågning af centralanlægget 
samt tilsluttede armaturer. 

Anlægget er tilkoblet 230 V AC netspænding. Hvis 
netspændingen afbrydes, kobles anlægget i bat-
teridrift. Ligeledes kobles anlægget i nøddrift hvis 
fase bruds kredsen brydes (kritisk kreds). Batterierne 
monteres i anlæggets kabinet.

TKT 24C kan programmeres til at udføre en daglig 
funktionstest, hvor anlægget tester batteriet, lader, 
omkoblingsfunktion til nøddrift og de tilsluttede 
armaturer. Der kan ligeledes programmeres en ½ 
årlig test, hvor batteriets kapacitet kontrolleres. 

Flere anlæg kan kobles i netværk ved brug af ACM 
software, som også bruges ved visualisering af det 
installerede system på lokal PC.

Anlæggets status og eventuelle fejl vises på fronten 
i centralens display.

System kapacitet
		TKT2404C har 4 strømkredse, hvor der på hver 

strømkreds kan tilsluttes op til 20 armaturer.
TKT2404C kan belastes med maksimalt 200W.

		TKT2408C har 8 strømkredse, hvor der på hver 
strømkreds kan tilsluttes op til 20 armaturer.
TKT2408C kan belastes med maksimalt 400W.

Teknisk data

		Strømkredse: 4 eller  
8 stk á max. 60W.

		Indgangsspænding:  
230V AC.

		Udgangsspænding:  
24V AC, 24V DC.

		Batteri: 24V DC -  
2 blokke PB.

		Plads til batteri i anlægget.

		Microprocessorstyret lader.

		Temperaturstyret ladning.

		Intern overvågning af lader, 
batterier m.m.

		LED indikering af aktuel 
status på fronten.

		Dybdeafladningsbeskyttel-
se af batterier.

		Fjernovervågning.

		Automatisk konfiguration.

		Automatisk udførelse af 
funktionstest.

		Automatisk test af batteri-
kapacite.
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Optioner

		Visualiseringssoftware ACM / IP modul

		Overvågning via internettet WebCM

		Indbygget protokolprinter

		LCD displaymodul med test log memory

		Koblingsmodul / Tændmodul

Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.


