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BT40-serien
BT40, BT40L och BT40BL är en uppsättning certifierade strömförsörjningsutrustningar designade med senaste 
primärswitchteknik för att erhålla hög driftsäkerhet och lång livslängd hos både elektronik och batterier.

3

BT40-serien BT40 BT40L 
(BT40+BT40BL)

BT40BL
(enbart batteribox)

Utspänning: 27,30Vdc 27,30Vdc 27,30Vdc

Max urladdningsström (30h) 0,55 1,85A -

Batterikapacitet (max.) 2*12V/20Ah 6*12V/20Ah 4*12V/20Ah

Återuppladdn.tid (80% kap.) 6h 17h

Battermärklivslängd* - års - års - års

Dimension (h*b*dj) 215*430* 200mm 2*(215*430*200mm) 215*430*200mm

Vikt (exkl batterier) 6 kg 6+4 kg 4 kg

* Batterier monteras ej från leverantör. Se skötselanvisning s.8 för bytesintervaller av batterier med avseende på  
   dess livslängd och garantitid.  

ÖVERSIKT
Nedan följer en översikt gällande identifiering av typbeteckning samt förenklade tekniska data på produkten.

ÖVERSIKT INKOPPLING KRETSKORT
Nedan följer en översikt gällande inkoppling av elnät, lastutgångar samt larmplintar.

F1 - avsäkring + LAST 1-2 (FsystemmaxA.)
F3 - avsäkring  -  LAST 1-2 (FsystemmaxA.) 
F4 - avsäkring batteripaket (T16A).
F6 - avsäkring inkommande elnät (T2,5A).

J18/J20 - inkopplingsplint datakommunikation.

P1:A-C - inkommande elnät fas/noll/skyddsjord.

P2:1-2 - lastutgång 1, + / - till last.
P2:3-4 - lastutgång 2, + / - till last.

P2:5-7 - larmplint nätavbrott
  
P2:8-10 - larmplint säkringsfel / sabotagekontakt 
 / fläktfel (ställbart) / överspänning / 
 underspänning / battericellsfel / ej 
 anslutet batteri

P2:11-13 - larmplint överbelastning/låg utspänning
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Larm (plint P2:5-7)

- Larm, nätavbrott 
 / ställbart nätavbrottslarm

 

Larm, nätavbrott (plint P2:8-10)

 - Larm, batterifel, cellkortsl.,  
frånkopplat batteri. (1h)

 - Larm, åldrat batteri

 - Larm, sabotagekontakt

 - Larm, utlöst utgångssäkring

 - Larm, laddarfel (över/  
 underspänning

Larm, överbelastning (plint P2:11-13)

 - Larm, överbelastning
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INSTALLATION
Vid placering bör beaktas att ett utrymme om minst 100 mm ska finnas runt om enheten, så att god luftgenomströmning 
erhålls. Enheten skall placeras på vägg och fästas i de "nyckelhålsliknande" fästhålen på enhetens baksida.
Kabelgenomföringar placeras nedåt i XM-skåp.
Anslut last, nät & larm på kretskort (enligt sida 3, för plintmarkering se nedan samt sida 5). Anslut batterier enligt sida 5.

LARMINDIKATION RELÄVÄXLING
På larmplintar erhålls potentialfri reläväxling.
Larm = kontakt NO+CO (MAX 50Vac, 1A på plint).
All statusinformation skickas även över busskommunikation, I2C-protokoll. Se även Larmindikation frontpanel (sida 6)

LARMUTGÅNGAR, specifikation

 

LARMUTGÅNGAR , beskrivning
 
Nätavbrott:

•  Elnät, under minst 1 sekund, konstaterat frånvarande.
 
Batterifel, cellkortsl.:

•  Batterispänning, vid kortvarig bortkoppling, konstaterad ej tillräcklig <25Vdc, varje 10sek.
 
Åldrade batterier:

•  Batterikapacitet, vid högströmsbelastning, konstaterad ej tillräcklig, <24Vdc.

Utlöst lastsäkring:
• Någon av utgångssäkringarna till last har funnits trasiga. (Utspänning <5Vdc)

Underspänning, laddare:
• Laddspänning, vid kortvarigt (~100ms) bortkopplade batterier, konstaterat för låg, <26,8Vdc.

Överspänning, laddare:
• Laddspänning, vid kortvarigt (~100ms) bortkopplade batterier, konstaterat för hög, >27,7Vdc.

Sabotagekontakt:
• Sabotagekontakt aktiverad. 

Låg systemspänning (överbelastning):
• Systemspänning, även kortvarigt, konstaterat för låg.

Förutom de larm som finns på reläväxling skickas även följande larm via busskommunikation (I2C): 

Låg systemspänning (överbelastning):
• Systemspänning, även kortvarigt, konstaterat för låg.

Fläktfel:
• Kylfläktens återkoppling indikerar funktionsfel i fläkt.

Övertemperatur:
• Systemets termperatursensor indikerar skadligt hög driftstemperatur.

Undertemperatur:
• Systemets termperatursensor indikerar skadligt låg driftstemperatur.

Låg batterispänning:
•  Batterispänning, vid nätavbrott - batteridrift, konstaterad låg, <24Vdc.
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LARMKONFIGURATION, beskrivning

Inställning tidsinställt nätavbrottslarm:
Larmet kan ställas i tidsintervall 0s, 15min, 1h resp 4h enligt matris till höger. 
Inställningen görs på S1 och funktionen stänger ner utgång 3 (oprioriterad last)

Larminställning fläktfel
Larmet för fläktfel är möjligt att stänga av. 
Detta görs med S1 enligt matris till höger.

Larminställning låg batterispänning
Larmet för låg batterispänning, vid nätbortfall är inställbart på 50% eller 25% av 
återstående kapacitet. Detta görs med S1 enligt matris till höger.

KRETSKORTSÖVERSIKT, beskrivning i bokstavsordning:

UPPSTART
OBS!!!
Uppstart efter inkoppling skall ske i följande steg:

1. Inkoppling/spänningssättning av batteridel
2. Spänningssättning av elnätet

INKOPPLING
ANSLUT ELNÄT (se bild sida 3)
FAS   - plint J6 (P1:F)
NOLL   - plint J6 (P1:N)
SKYDDSJORD  - plint J6 (P1: )

ANSLUT LAST
LAST1 + - plint P2:1
LAST1  -  - plint P2:2

LAST2 + - plint P2:3
LAST2  -  - plint P2:4

ANSLUT LARM på kretskortsplintar
Nätavbrott.
NO  - plint P2:5
CO  - plint P2:6
NC  - plint P2:7

Summalarm.
NO  - plint P2:8
CO  - plint P2:9
NC  - plint P2:10

Överbelastning.
NO  - plint P2:11
CO  - plint P2:12
NC  - plint P2:13

Tid/Dips. S1-1 S1-2 S1-3 S1-4

0s OFF OFF x x

15min ON OFF x x

1h OFF ON x x

4h ON ON x x

Fläktfel ON x x OFF x

Fläktfel OFF x x ON x

Låg batt 50% x x x ON

Låg batt 25% x x x OFF

Beteckning  
F1   
F3   
F4   
F6
J18
P1   
P2:1-2   
P2:3-4 
P2:5-7
P2:8-10
P2:11-13

Beskrivning  
avsäkring LAST 1/2  
avsäkring LAST 1/2
batteriavsäkring
säkring, ink. elnät
ansl.plint kommunikation
ansl.plint ELNÄT
ansl.plint LAST 1 
ansl.plint LAST 2
ansl.plint summalarm
ansl.plint nätbortfallslarm
ansl.plint låg batterisp.

Funktion
plussida
minussida
plussida
elnät
kommunikationsutgång
nätspänningsingång
lastutgång +/-
lastutgång +/-
larmutgång
larmutgång
larmutgång

Övrigt
max. FsystemmaxA
max. FsystemmaxA
T16A
T2,5A (sandsäkring)
max 2,5mm2

max 2,5mm2

max 1,5mm2

max 1,5mm2 

max 1,5mm2

max 1,5mm2

max 1,5mm2

- LAST2 är en oprioriterad lastutgång och stängs ner när nätbortfallslarm aktiveras.



BATTERIINKOPPLING
Vid placering bör beaktas att ett utrymme om minst 100 mm ska finnas runt om enheten, så att god luftgenomströmning 
erhålls.
Batteriinkoppling sker enligt nedan vidstående bild.

1. Avlägsna batteripännrem och placera batterier enligt bild ovan.
2. Spänn fast batterierna ordentligt med hjälp av spännremmen
3. Anslut batterikablage från kretskort till batterier samt hängsäkring mellan batterierna. Använd adapterflatstift M4-
flatstift för anslutningskablar. 

KONFIGURATIONSÖVERSIKT BT40, BT40BL, BT40L

BT40  - Certifierad batteribackup 27V / 0,55A / 30h reservdriftstid
BT40BL - Certifierad batteribox som ger möjlighet till ökat strömuttag ur BT40
BT40L - Kombination av BT40 & BT40BL vilken ger 27V / 1,85A / 30h reservdriftstid
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BT40BL

BT40L



DRIFTSINDIKERING LYSDIOD
LED status indication

BT40 + BT-BL = BT40L

GRÖN
GREEN

OK NORMAL FUNKTION
NORMAL OPERATION

RÖD
RED

ALARM  
 

     

FUNKTIONSFEL
Nätavbrott / Låg batterispänning
Frånkopplat batteri / Cellkortslutning
Åldrat batteri

FUNCTION FAULT
Mains failure / Low battery voltage
Disconnected batteries / Battery cell - shortage 
Aged battery

GUL
YELLOW

ALARM  
 

      

FUNKTIONSFEL
Laddarfel / Temperartur hög-låg / Fläktfel
Utlöst lastsäkring
Låg systemspänning

FUNCTION FAULT
Charger fault / Temperature high-low / Fan
Mains failure alarm
Low system voltage

BT40

Strömförsörjning AC/DC
SSF-TEQ-XM/BT-40

Designed & Produced by

- Normal funktion

- Nätavbrott / Låg batterispänning

- Frånkopplat batteri / Cellkortslutning

- Åldrat batteri

- Laddarfel / Temperatur hög-låg / Fläktfel

- Utlöst lastsäkring

- Låg systemspänning

BATTERIBYTE
1. Koppla om möjligt ifrån nätspänningen.
2. Koppla ifrån batterierna genom att plocka ur hängsäkring.
3. Lossa därefter batterikablar från batteripolerna (notera hur de är monterade och se till att de är fortsatt fixerade på
plastmellanlägget mellan batterierna). OBS! Undvik kortslutning, strömförande batteripoler!
4. Lossa spännbandet över batterierna.
5. Byt batterierna ett i taget och sätt i de nya på samma sätt som de tidigare varit monterade.
6. Återanslut batterikablarna på som tidigare. OBS! Undvik kortslutning!
7. Montera urplockad hängsäkring.
8. Koppla till nätspänningen om den varit frånslagen, varvid systemet startar upp och går in i driftsläge
9. Testa systemet genom att efter en stund kortvarigt slå ifrån nätspänningen (= lasten drivs vidare av batterierna).
Av miljöskäl ska uttjänta blyackumulatorer lämnas till kommunal batteriinsamling/miljöstation eller leverantör.

LARMINDIKATION FRONTPANEL
Förutom att all statusinformation skickas över buss och ges på reläväxling visas det som lysdiodsindikering på 
frontdisplayen enligt nedan.

FRONTPANEL - INDIKERING, förklaring
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BUSSKOMMUNIKATION, inkoppling
Anslutning till UC-50 görs enligt nedanstående bild.

SKÖTSELANVISNING
Aggregatet är underhållsfritt vid installation i rumstempererad inomhusmiljö.
För 5 års garanti gäller följande krav på omgivningstemperatur och 
bytesintervaller med avseende på batterilivslängd:

Omgivningstemperatur:   - Omgivningstemperaturen får aldrig, under några förutsättningar, överstiga
       25oC. Temperaturen loggas av systemet och felaktig omgivningstemperatur  
       kan påvisas vid garantiyrkande.
Batterier med 3-5 års livslängd  - Batteribyte SKALL ske vartannat år
Batterier med 10-12 års livslängd  - Batteribyte SKALL ske vart 5:e år

Observera gällande krav vad gäller batteribyten enligt (EN50131:6).
För att erhålla ett godkännande vid ev. besiktning SKALL följande batteristorlekar monteras i aggregatet:
BT-40:  20Ah (2*12V/20Ah)
BT-40L: 60Ah (6*12V/20Ah) 

TEKNISKA DATA
Utspänning,ripple: <300mVp-p.
Reglernoggrannhet: <150mV.
Nätspänning, frekvens: 176-264Vac, 47-63Hz.
Verkningsgrad:  84% 
Strömbegränsning: 105~150% av märkström.
Konstantspänning: I/U enligt DIN 41773.
Egenförbrukning: 200mA @ 24Vdc
Batterityp/livslängd: VRLA batterier / märklivslängd vid 20oC temperatur.
Djupurladdningsskydd: 19V (batterispänning, lägre än)
Larm (pot.fri reläväxling): Låg systemspänning / Felaktigt batteri / Åldrat batteri / Sabotagelarm / Utlöst lastsäkr. /   
   Laddarfel (över-/underladdspänning / Nätavbrott.
Larm (I2C-protokoll): Nätavbrott / Fördröjt nätavbrott / Säkringsfel / Sabotagekontakt / Fläktfel
   Laddarfel överspänning / Laddarfel underspänning / Battericellsfel/ej anslutet bat.
   Låg systemspänning / Låg batterispänning (vid nätavb.) / Övertemperatur
   Undertemperatur / Åldrat batteri
Omgivningstemperatur: 15-25 oC
Omgivning rel. fukt. 20 ~ 90%, icke kondenserande
Kapsling/Täthet:  Plåtlåda IP32

Provning:  
CE-märkt, uppfyller EN 55011:2009, -A1:2010 Class B, EN 61000-3-2:2006, -A1:2009, -A2:2009, 
EN 61000-3-3:2008, EN 50130-4:2011, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11.

UC-50 rev. F

UC-50 rev. C/D
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Box705 • 17627Järfälla
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