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Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.

Indstilling af lader
Lader indstilles på dipswitch
•   1-ON = 7Ah
•   2-ON = 12Ah og 17Ah
•   3-ON = 24Ah
•   4-ON = 38Ah
•   Alle OFF = 65Ah
•   5 og 6 anvendes ikke.

Spændings-overvågning  
og alarmudgange
Spændingsovervågnings-moduler  
tilsluttes klemme 62 og 63 ved  
strømkredsovervågning og klemme  
68 og 69 ved adresserbare anlæg.  
Ved brud i kredsen ind  kobler panikbelysningen. 

Denne forbindelse bør udføres i brandsikker 
installation. Fabriksmonteret forbindelse må først 
fjernes ved bygningens idriftsættelse.

Alarmudgange: Se diagram i manualen.
Der er mulighed for en fællesalarm og alarm for 
batteridrift.

INSTALLATIONSVEJLEDNING
Central nødstrømsanlæg

Power Ware TKT 66XXC

Yderligere informationer kan læses i medleverede manual.

PE

N/- L/+ N/- L/+

Tilslutning af batterier
Batterier tilsluttes sikrings- elementer mærket + 
og -. Medleveret kabelsæt anvendes til at forbin-
de de 18 stk. batterier jf. tilslutningsvejledning for 
batterier i det separate batterikabinet.

Nettilslutning
Før tilslutning af nødstrømsanlægget kontrolleres at afbryder S1 
på front er i stilling 0, samt at sikringer F1, F2 og F3 er afbrudt.
230VAC 50Hz forsyning til nødstrømsanlæg tilsluttes i automat-
sikring F1/L, og nul tilsluttes i klemme mrk. N. Jordforbindelse 
tilsluttes skinne mærket med  

Temperaturføler
Temperaturføler er monteret på oprullet ledning, som 
er tilsluttet klemme 64 og 65. Ledning frigøres, føres 
over i batteriskab og sensoren placeres ved batterier for 
korrekt måling af temperatur, og derved korrekt ladning 
af batterier.

Tilslutning af armaturer
Armaturer tilsluttes klemmer som er mær-
ket L/+, N/-.  (PE tilsluttes skinne i toppen af 
anlægget mærket med  . 

Strømkredse er enkeltvis koblede, så ved øn-
ske om konstantdrift eksempelvis på kreds 
1 bibeholdes monterede forbindelse i kreds 
1. Ønskes kreds 2 eksempelvis anvendt til 
paniklys, fjernes forbindelsen i kreds 2.
Tryk en tynd skruetrækker ind gennem rillen 
i afdækningen og fjern forbindelsen.

(Antal af printkort afhænger af typen på 
nødstrømsanlæg).

Serviceafbryder S2
Må kun anvendes ved service på strømkredsene. 
Alle strømkredse bliver afbrudt i stilling OFF.

Må kun anvendes i forbindelse med service! 

Husk at stille afbryder i stilling ON efter service!


