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Milleteknik ger reservkraft som säkerställer drift. Alla våra produkter är designade 
för bästa driftsäkerhet och lång livslängd - för såväl elektronik som batterier.

BB-24V-XS är ett externt batteriskåp som är designat för öka drifttiden tillsam-
mans med befintlig Milleteknik 24 V likriktare.

SÄKERHET -  LÄS DET TA FÖRST!

• Enheten skall monteras av behörig person.
• Det är installatörens ansvar att systemet är lämpad för tänkt bruk.
• Dokument som medföljer systemet skall förvaras i det eller i dess  

omedelbara närhet. 
• Befintlig likriktare bör ej vara ansluten till nät vid montering.
• Alla uppgifter med reservation för ändringar.

Utspänning: 27,30Vdc

Batterikapacitet (max.) 2-4 st 14Ah (24V).

Dimension (h*b*dj) 210*395*145mm

Vikt (exkl batterier) 4 kg

* Batteriboxen levereras utan monterade batterier.

Tekniska data
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MONTERING

Kabelgenomföringar placeras nedåt. 
Använd nyckelhålsväggfästena på 
skåpets baksida.
GÖR BEFINTLIG LIKRIKTARE 
SPÄNNINGSLÖS OM MÖJLIGT!
1. Demontera säkringskablage och 

batterispänne.
2. Montera batterier enligt bild 

nedan, använd spännband för att 
säkra batterier.

3. Avlägsna säkringarna från 
säkringskablaget (märkt 3 & 4) 
och montera säkringskablaget 
enligt bild nedan.

4. Montera därefter resterande 
kablage enligt bilden nedan.

5. Avlägsna en kabelgenomföring  

 
(ny kabelgenomföring sitter 
på batteriboxkablaget) i 
likriktareskåpet och dra in 
kablaget.

6. Lossa kabelskor i befintlig 
likriktare (märkt 1 & 2) och anslut 
dubbel-kabelskor från batteriboxen 
på batteriernas poler.

7. Anslut därefter ordinarie 
batterikablage till batterierna i 
likriktaren.

8. Montera säkringar i kablaget i 
batteriboxen.

BEAKTA ALLTID 
POLARITET VID ARBETE 
MED BATTERIER!
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Befintlig 24v likriktare.
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Milleteknik har sedan 1993 levererat säker energi med innovativ reservkraft. Vi 
är en svensk utvecklare och tillverkare av batteribackuper för skydds & säkerhets-
branschen, industrin och andra aktörer som kräver högsta energitillgänglighet i sina 
säkerhetssystem. Vi garanterar reservkraften i viktiga samhällsfunktioner såsom 
brandlarm, passersystem och utrymningslarm. Forskning, utveckling och produktion 
sker i Partille, strax utanför Göteborg. Mer information om oss hittar du på  
www.milleteknik.se AC
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ECO
ECO serien präglas av enkelhet, hög kvalité till rätt pris, driftsäkerhet och miljö- 
vänlighet. Milletekniks batteribackuper är samtliga primärswitchade med mycket hög 
verkningsgrad; >80%.

NEO
NEO serien är certifierad enligt elsäkerhetsgodkännande EN 60950-1. Serien  
erbjuder hög driftsäkerhet, enkelhet och hög verkningsgrad i kombination med  
flertalet larmfunktioner som standard.

COM Enheter anpassade för systemintegratörer. 
Certifikat: SSF (EN50131-6/SSF1014), elsäkerhet (EN 60950-1) och passerkontroll, 
60839-11-1.

NOVA
Ny certifierad serie. Lanseras 2017. 
Certifikat: SSF (EN50131-6/SSF1014) / Brand (EN 54-4/SBF 110:7), elsäkerhet 
(EN 60950-1) och passerkontroll, 60839-11-1.

RACK (1HE/2HE)
Ny certifierad serie. Lanseras 2017. 
Certifikat: Brand (EN54-4 / SBF 110:7), elsäkerhet (EN 60950-1). och passer- 
kontroll, 60839-11-1.

BAS
BAS Serien erbjuder flexibilitet, hög tillförlitlighet och avancerad teknik till ett  
rimligt pris. BAS Serien används främst till anläggningar där kraven är högre och där 
belastningarna kräver större nätaggregat och längre reservdrifttider.

POE
PoE serien är en serie smarta batteribackuper / likriktare avsedda för system som 
kräver Power over Ethernet strömförsörjning.  
Switchen stöder IEEE 802.3af och IEEE 802.3af Power over Ethernetstandard.


