
BATTERY BOX 24V FLX M

Battery box 24V FLX M har plats för två stycken 45 Ah batterier och monteras
under batteribackup på vägg eller i 19" rack.

Batterier och certifikat
Batterier måste vara nya vid installation och batteribyte för att garanti och certifierade
normer skall upprätthållas.

Använd alltid samma batterimärke och typ som enheten är certifierad tillsammans
med.

Montering av FLX M med annan FLX M- eller FLX L-kapsling

FLX M skjuts in under kapslingen ovan, Kasplingen skruvas därefter fast i rack
eller vägg. De bägge kapslingarna skall möta varandra utan glapp.

Nr Förklaring

1 Spår i kapsling.

2 Utskjutande del på tak av skåp.

Inkoppling batteribox med batteribackup 

Bilden visar en batteribackup med en batteribox.
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Bilden ger även en översikt över kopplingar för batterikablar och batterisäkr-
ingar.

Batterikablage Förklaring

B1+ Kopplas till säkring

B1- Kabel från moderkort kopplas till batteri

B2+ Kabel från moderkort kopplas till batteri

B2- Kopplas till säkring

B3+ Kopplas till säkring

B3- Kopplas via anslutningskontakt till batteri i batteribackup

B4+ Kopplas via anslutningskontakt till batteri i batteribackup

B4- Kopplas till säkring

Inkoppling

Nummer Förklaring

1 Batterisäkring.

2 Koppla ihop batteribackup och batteribox med vit fyrkantig anslutningskontakt.

Inkopplingsschema och bygel

Larm till sabotagekontakt seriekopplas och därför måste slingan vara obruten
till sista batteriboxkablaget. Bygel sluter slingan på varje kablage som går från
batteribackup till batteribox och för att larm skall ges på sabotagekontakten i
batteriboxen måste bygel på kablage klippas. Klipp inte bygel på sista kablage
i batteribox, då kommer larm för sabotage inte ges i någon tillkopplad batteri-
backup eller batteribox.

Nummer Förklaring

1 IN - inkommande anslutning

2 UT - utgående anslutning

3 Bygel på sockel på utgående anslutning

Enheter Bygel - var du skall klip-
pa / ej klippa

Var slutningen i slingan
skall vara

Batteribackup utan batteri-
box

Klipp ej bygel Bygling skall vara kvar i batte-
ribackup

Batteribackup + 1 batteri-
box

Klipp bygel från batteriback-
up

Bygling skall vara kvar i batte-
ribox 1

Batteribackup + 2 batteri-
boxar

Klipp bygel i batteribackup
och från batteribox 1

Bygling skall vara kvar i batte-
ribox 2

Tekniska data

Artikelnamn Battery box 24V FLX M

Produkbeskrivning Batteribox för 24V batteribackup FLX M och FLX L. Levere-
nas med konsoler, kablage, batterispännband och sabotage-
kontakt.
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Mått 222 x 437 x 145 mm + 20mm distans vid väggmontering.

Höjdenheter 5

Spänning, in 27,3 V DC

Spänning, ut 27,3 V

Kabelgenomföringar Tre

Material, kapsling Pulverlackad plåt.

Färg Svart

Största batterier som får plats Två stycken 45 Ah batterier.

Rekommenderade batterier UPLUS 10+ Design Life 45 Ah

Tekniska data

Rekommenderad miljö Miljöklass 1, Inomhus, 20% ~ 90% relativ fuktighet

Produkterna möter kraven
enligt

EMC Directive 2014/30EU, Low Voltage directive:
2014/35/EU CE directive according to 765/2008, Emis-
sion: EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003
Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005,
EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11.

Garanti 2 år

Tillverkare Milleteknik AB

Ursprungsland Sverige

Manualens artikelnummer: 350-136_i Detta dokument kan ändras utan före-
gående meddelande. Alla uppgifter publiceras med reservation för tryckfel.

Produktdokument:

CE-märkning

På varje produkt som sitter en CE-etikett med information om produkten och
kontaktuppgifter till tillverkare. Saknar du något eller behöver mer information
då skall du främst vända dig till återförsäljare som också skall kunna svara på
frågor om garanti och support. Du kan alltid vända dig till tillverkaren om du
har frågor om produktens prestanda.

Batteriåtervinning

Alla batterier skall återvinnas. Återlämna till tillverkare eller lämna till återvin-
ningsstation.
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