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EPS-BAS V2

Beskrivning
EPS-B V.2  är ett reservkraftsaggregat för drift av nödljusarmaturer och lämnar 100% spänning vid 
nöddrift, i minst 
1 timma och finns i effektstorlekar från 150-2000W

Armatur med glödlampor, LED, lysrör eller kompaktlysrör kan fritt blandas i samma installation. 
Aggregatet består av en primärswitchad laddningslikriktare på 24V DC, en växelriktare och inbyggda 
batterier. Batterierna som används är underhållsfria blybatterier med 10-12 års beräknad livslängd. 
EPS-B V.2 arbetar som en offline UPS så vid nätdrift är växelriktaren obelastad och endast batterierna 
underhållsladdas. Detta är mycket energisparande och ger en verkningsgrad på ~ 98%.

Autotest
EPS-B är utrustade med automatiska tester för att kontrollera alla interna viktiga funktioner i enlighet 
med de gällande normerna SS-EN50171 & SS-EN50172. Detta gäller bl.a. batteriernas funktion, 
laddning och drifttid. 

Manuella testar kan enkelt utföras från aggregatets panel.

Brandlarmsingång
EPS-B har även möjlighet att styras via en ingång som tänder upp alla utgångar och de anslutna 
armaturerna. Denna signal kan bland annat komma från en brandlarmscentral.

Styrbara utgångar för hög flexibilitet och säkerhet 
Aggregatets utgångar kan styras helt individuellt. T.ex. kan vissa utgångar vara ständigt tända för 
hävisningsskyltar och vissa vara normalt släckta för ledljus i beredskapsdrift. 

Externa larmutgågar
EPS-B V.2 har två externa utgångar som levererar ett A- respektive B-larm, via reläkontakter.  
A-larm = Nätbortfall 
B-larm = Summalarm

Serviceavtal & garantier
EPS-B V.2 levereras alltid med effektas 5års garanti som standard. Läs mer på www.effekta.se/support
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EPS-BAS V2
Belastning 1h nöddrift 150 W  400 W 600 W 1000 W 1500 W 2000 W

Antal utgångar 6 12

Inspänning 230 VAC - 50/60Hz

Utspänning 230 VAC ± 2%

Avsäkring / utgång 1,6 As

Standarder SS-EN 50171 & SS-EN 50172

Skyddsklass IP21

Förbrukning standby ~ 3,5 W

Språk Svenska

Externa larmutgångar A-larm (nätbortfall) - B-larm (summalarm)

Dimensioner (HxBxD) 400 x 400 x 200 600 x 400 x 250 800 x 600 x 300

Artikelnummer 302060 302061 302062 302063 302065 302066
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