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T-BACK COVER-XM EN54-XM

SÄKERHET -  LÄS DET TA FÖRST! 

• Endast personer med behörighet bör installera och underhålla systemet.
• Det är installatörens ansvar att systemet är lämpad för tänkt bruk.
• Dokument som medföljer systemet skall förvaras i det eller i dess ome-

delbara närhet. 
• Ventilation skall ej övertäckas.
• Alla uppgifter med reservation för ändringar.

Produktens livslängd, återvinning och miljöpåverkan

Milletekniks produkter är designade 
för lång livslängd vilket minskar 
miljöpåverkan. Produktens 
livslängd är beroende på, bland 
annat; miljöfaktorer, oförutsedd 
belastning på komponenter samt 
andra faktorer som kan vara svåra att 
förutse, (blixtnedslag, yttre åverkan, 
handhavandefel, med flera). 
Milletekniks produkter återvinns 
genom att lämna till närmaste 
återvinningsstation eller sänds åter till 

Milleteknik. Milleteknik betalar inte 
för frakt av produkter som sänds åter 
till oss för återvinning.  
Besök www.milleteknik.se för mer 
information.

 

T-BACK COVER-XM för EN54-XM

T-BACK COVER-XM är en skyddsplåt som skall monteras på EN54-XM  i det 
fall EN54-XM skall monteras i 19” rack. Skyddsplåten måste monteras för att 
brandklassning skall uppräthållas.
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Montering på EN54-XM

Innan du börjar, ta ut batterier i enheten. 

Skruva fast skyddsplåten på baksidan av EN54-XM. Skruv medföljer 
(M-gänga).

Skruva fast konsoler med tre skruv i på varje sida. Skruv medföljer.

Skruva fast enheten i 19” rack innan du sätter i batterier. Kabeln som går till 
displayen, på skåpluckan, skall vara framför batterierna.
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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.


