
POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN

Växelriktare / UPS 

TEL 200W-STS

SV
EN

SK
A

 
Ve

rs
io

n 
1.

0.
0

95 mm width

95
 m

m
 h

ei
gh

t

Panel

SIN Series

Specifi cation:
Text:
Font= Frutiger LT 65 Bold
Language= English

Colours (CMYK):
Green= C=75, M=0, Y=100, K=0
Green-gray= C=14, M=0, Y=13, K=18
Amber= C=0, M=50, Y=100, K=0
Red= C=0, M=100, Y=100, K=0
SIN series= C=0, M=50, Y=60, K=10
Black= C=0, M=0, Y=0, K=100
Grey= C=15, M=10, Y=9, K=27
White= C=0, M=0, Y=0, K=0
Yellow= Hole (8,3mm)

Material= Lexan 8B35 0,25mm
Adhesive= 3M 468MP

version: 2017-05-08_1

update log:
2017-05-08 - original made
2017-06-15 - size updated

8,3mm
PO W E R  S U P P LY

U P S

SIN SERIES

LED ALARM FUNCTIONS

Designed & Produced by 

NORMAL OPERATION

OVER VOLTAGE

UPS ERROR

INHIBIT ACTIVE

DEEP DISCHARGE PROTECTION

UNDER VOLTAGE

N/A
MAINS FAILURE

AGED BATTERIES
N/A



POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN
2

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

Denna anvisning beskriver installation och driftsättning av TEL 200W-STS

LÄS DET TA FÖRST!

• 100 mm fritt utrymme skall lämnas ovan och under varje enhet. 
• Systemet är avsett för bruk i kontrollerad inomhusmiljö.
• Enheten får enbart installeras i övervakat utrymme.
• 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  

omedelbara närhet. 
• Ventilation skall ej övertäckas.
• Nätspänning bör vara bortkopplad under installation.
• Alla uppgifter med reservation för ändringar.
• Vid installation av denna produkt erkänner och accepterar installatören 

denna produkts begränsningar som de är beskrivna i denna manual.



POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN
3

Innehåll

TEL 200W-STS 4
Användningsområde 4
Om detta dokument 4
Installation 4
Tekniska data 5
Översikt UPS 7
Översikt kretskort 7
Översikt elskåp 8
Inkoppling  9
Inkommande kabel, input 9
Utgående kabel, output 9
Larminkoppling 9
Lastfrånskiljare inkommande elnät 9
Uppstart  10
Skötselanvisning 11
Batteribyte  11
Dimensionering 11
Funktioner 12
Växelriktare 12
Batterier 12
Batteriladdare 12
Skydd UPS-standard 62040-1-1 12
Självtestsystem 13
Larm / statusindikering frontpanel 14
Larm självdiagnos 14
Larm nätdrift/nätavbrott 15
Frontpanel och driftsindikeringar 15



POWER SUPPLIES -  MADE IN SWEDEN
4

TEL 200W-STS

UPS laddas med inbyggt nätagreggat och drivs vid nätavbrott av batterier.
Våra Sinusupser är av off-line typ med omkopplingstid om typ 10 ms 
vid nätavbrott. Störningsfri sinusspänning i UPS-drift. IP-Klass 20. UPS 
tillhandahåller en (1) V AC nätspänningsingång, AC lastutgång samt en (1) 
summalarmsutgång.

Användningsområde

TEL 200W-STS används bäst till: Nödbelysning.

Om detta dokument

Gällande och senast publicerad utgåva av detta dokument finns på  
www.milleteknik.se eller kan rekvireras via e-post, info@milleteknik.se  
(ange enhetens namn och serienummer). Detta dokuments giltighet kan inte  
garanteras, då ny utgåva publiceras utan föregående meddelande.

Installation

Denna anvisning beskriver installation och driftsättning av TEL 200W-STS
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Tekniska data

230V spänning in: 230V -15%, +20% i nätdrift.
Nätström: laddare max 0,4A + belastning

Batteri:
Batterityp/livslängd: Ventilreglerade blybatterier 10-12 års vid 25°C rumstemperatur. 
US12-7 (7 Ah), US12-14 (14Ah)

Antal batterier: 2 st. 

Batteriladdning:
Konstantspänning: I / U enligt DIN 41773
Strömbegränsning.

Skydd:
Elektronisk strömbegränsning: Typ 300% av märkt kapacitet.
Kortslutningsskydd: Avstängning inom 5 sek vid kraftig överlast/kortslutning enligt UPS EN62040-1-1 
standard. 
Automatisk återuppstart när nätspänning återkommer. 
Djupurladdningsskydd: Batteripolspänning <19 Volt.
Överladdningsskydd: Bortkoppling av laddspänning vid överladdning.
Automatsäkring: Batterier är avsäkrade.
Isolationsbrytare: Ja
Jordfelsbrytare: Kan installeras på utgång (extra skyddsoption enl. EN62040-1-1).
Provning: CE-märkt, uppfyller EN50081-1,-2, EN55011, EN55022(B) och 
 EN50082-1,-2, EN61000-4-2,-3,-4,-5 samt LVD EN60950

Självtest:
Batteriladdning: Kontinuerlig övervakning av batteriladdare.
Batteriåldring: Automatisk provbelastning av batterier under hög, kortvarig urladdningsström för att konsta-
tera batteriåldring. Provet jämför upp- mätt batterikapacitet med programmerade värden för att ge larm när 
batteriet har tappat 20% - 40% kapacitet av nyvärde och bör bytas.
Växelriktare: Provbelastning av UPS (motsvarande märkeffekt över intern testlast) för att kontrollera funk-
tion och tillräcklig  utspänning.

Modell: TEL 200W-STS
Max drifteffekt (sinusspänning) (kontinuerlig): 200 W
Max starteffekt (sinusspänning): 1 kVA
Max kontinuerlig effekt (min. 60 minuters driftstid): 80 W vid 14 Ah batteri monterade.
Batterikapacitet (24V): 7 Ah / 14 Ah
Laddström : 1 A
Dimensioner (h*b*dj): 209 x 429 x 249 mm.
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230V utspänning: 
230 V +/- 10%  i batteridrift, Spänningsform: Enfas sinusspänning
Verkningsgrad: ca 90 % 
Tomgångseffekt cirka: 5 W

Larm: 
Nätavbrottslarm: Larm vid nätavbrott. 

Summalarm, Självtest: Felaktig laddspänning (över- eller under- spänning), åldrat batteri som bör bytas eller 
ej fungerande växelriktare.

Status(indikering):
Larm: Samtliga larm sker på potentialfri 
reläväxling.
Lysdioder skåpsfront
Lysdiod GRÖN: Indikation av drifttillstånd;
Fast GRÖNT sken = Nätdrift.
Blinkande följt av mellanrum:
Blinkande GRÖNT:  
1 blink = Direkt i batteridrift
2 blink = Används ej
3 blink = Underspänning
4 blink = Överspänning
5 blink = Åldrat batteri
6 blink = Används ej
7 blink = Växelriktarfel.
8 blink = Inhibit aktiverad.

Fysiska betingelser:
Omgivningstemperatur: 15-25°C (20-25°C för angiven livslängd av batterierna).
Kapsling, täthet: XM-låda IP20.
Montering: Väggfästen eller 19” rack.

Tekniska data
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Översikt UPS

Nedan visas en översikt på kretskortet vad gällande larmutgångar, 
inhibitfunktion, inkoppling av utgående kablage, säkringar, tryckknappar, 
dipswitchar et.c.

Översikt kretskort

P1:4
P1:5

P1:7
P1:6

P1:4 PICTO LINE: Utgående last 230 V

P1:5 LED: Utgående last 230 V. Endast spänning i UPS-drift.

P1:6 Utgående last 230 V NOLL

P1:7 Utgående last 230 V SKYDDSJORD, PE

INHIBIT NC = Aktiv stopp av självtest.

INHIBIT NC = Aktiv stopp av självtest.

P2:5 Nätavbrott, NO

P2:6 Nätavbrott, COM

P2:7 Nätavbrott, NC

P2:8 Självtest-larm, NO

P2:9 Självtest-larm, COM

P2:10 Självtest-larm, NC

F1 Batterisäkring, T10A

Inhibit (NC)

F1Batterisäkring

P2:5-7

P2:8-10
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Mått XM:

Höjd: 209 mm

Bredd: 429 mm.

Djup: 249 mm.

Montering XM

100 MM FRIT T U TRYMME 
SKALL LÄMNAS OVAN 
OCH UNDER ENHETEN.

Avlägsna transportbult för 
nätaggregatet på ovansidan av skåpet.

Not: bilden visar en annan produkt i 
XM-kapsling. Montering i vägg eller 
19” rack är densamma.

Med skåpet medföljer:

• Dokumentation samt eventuell  
dokumentation för tillval.

• Batterisäkringar och plint.

• Konsol och skruv för montering i 19” rack.

• Nycklar till lås.

160 m
m

340 mm

19” rack

429 mm

209 m
m

137 mm
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Inkoppling 
Inkommande kabel, input

Anslut nätspänning, se bild.
• inkommande elnätets FAS till plint på brytare.
• inkommande elnätets NOLL till grå plint
• inkommande elnätets SKYDDSJORD till 

grön-gul plint.

Utgående kabel, output

Anslut last på (se bild sida 7);
P1:5 Utgående last 230 V - Endast spänning i UPS-drift.

P1:4 PICTO LINE Utgående last 230 V.

P1:6 Utgående last 230 V NOLL.

P1:7 Utgående last 230 V SKYDDSJORD, PE.

Larminkoppling

Anslut summalarm för Självtest, felaktig 
laddspänning (över-/underspänning), 
åldrat batteri – när batteribyte bör ske, eller 
ej fungerande växelriktare till på . 
Larm - kontakt NO och CO. Inkoppling 
sker på horisontellt larmkort.
Larm P2:10 NC Larmutgång 1 NC  - Larm=kontakt NC & NO.

Larm P5:9 COM Larmutgång 2 COM

Larm P2:8 NO Larmutgång 3 NO - Larm=kontakt NC & NO.

Anslut nätavbrott. Larm - kontakt NO och CO. Inkoppling sker på horisontellt larmkort.
Larm P2:7 NC Larmutgång 1 NC  - Larm=kontakt NC & NO.

Larm P5:6 COM Larmutgång 2 COM

Larm P2:5 NO Larmutgång 3 NO - Larm=kontakt NC & NO.

137 mm
FAS

N PE
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Lastfrånskiljare inkommande elnät

För din säkerhet, koppla alltid ifrån elnätet före installation och service. 

Anslut en lastfrånskiljare (strömbrytare) på den inkommande kabeln från elnätet. Placera 
den lätt åtkomligt och märk upp den tydligt. Med en lastfrånskiljare installerad kan 
inkommande spänning lätt brytas vid service och funktionsprov.

Uppstart

1. Se till att säkring i gruppcentral är avslagen och öppna skåpet.
2. Anslut in- och utgående kabel, larm samt automatsäkring slås på (ON).
3. Koppla till elnätet och vrid säkerhetsbrytare till ON.
4. Systemet startar automatiskt upp. Lysdiodindikering på skåpsluckan blinkar tills den 

lyser konstant GRÖN.
5. UPS är driftsatt och aktiverad. Lasten matas direkt från elnätet i normalläge samt från 

batterierna över växelriktaren i batteridrift. Omkopplingstid är typiskt 10 ms.
6. Koppla temporärt bort nätspänning för att prova att UPS fungerar (ansluten last drivs 

vidare i batteridrift).
7. Koppla åter till nätspänning.
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Skötselanvisning

aggregatet är underhållsfritt vid installation i rumstempererad inomhusmiljö 
+15°C - +25°C. Batterierna bör dock bytas efter 5-6 år för att hålla hög 
garanterad säkerhet. Vid utökat temperaturområde +5°C - +15°C / 
+25°C - +30°C kommer batterierna att åldras dubbelt så snabbt. Ytterligare 
kallare eller varmare omgivningstemperatur innebär att tillförlitligheten 
riskeras!

Batteribyte 

1. Sätt säkring för enheten i gruppcentral till OFF.
2. Koppla för säkerhets skull även bort nätspänningen genom att 

säkerhetsbrytare till läge OFF.
3. Koppla bort batterierna genom att sätta automatsäkring till OFF.
4. Lossa batterikablar och och byt batterier. Var försiktig så att inte 

batterierna kortsluts! Notera och var noggrann med batteriernas 
orientering avseende batteripoler +/- och batterikablars montering!

5. Anslut batterikablarna till de nya batterierna med rätt polaritet. Var 
försiktig så att batterier inte kortsluts!

6. Slå till automatsäkring (ON).
7. Slå åter till enhetssäkring i gruppcentral samt sätt säkerhetsbrytare i läge 

ON.
8. SjälvTestSystemet startar automatiskt upp. Lysdiodindikering på 

skåpsluckan blinkar tills den lyser konstant GRÖN. UPS är driftsatt 
och aktiverad. Lasten matas direkt från elnätet i normalläge samt från 
batterierna över växelriktaren i batteridrift. Omkopplingstid är 20 ms.

9. Koppla temporärt bort nätspänning för att prova att UPS fungerar 
(ansluten last drivs vidare i batteridrift).

10. Koppla åter till nätspänning.

Dimensionering

Dimensionera ansluten last så att den sammantaget blir maximalt så stor som 
växelriktarens maximala märkeffekt (W), helst mindre för att dels erhålla 
säkerhetsmarginaler, dels kompensera för förluster i kopplingar/kablage och 
lasten som innebär större verklig effektförbrukning från växelriktaren än 
angiven märkeffekt på lasten. Ta hänsyn till tillfällig starteffekt, så att den 
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inte överstiger angiven max – kortvarig – starteffekt (VA) hos växelriktaren. 
Reservdrift av last bör ske inom en timme från det att nätfel inträffat, då 
växelriktaren förbrukar effekt i tomgång, som successivt tömmer batterierna (se 
under ”Växelriktare” nedan).

Funktioner
Växelriktare

Växelriktaren är en Off-line UPS som går in och ersätter matningen från 
elnätet vid nätavbrott, tills elnätet återkommer (eller batterierna helt 
urladdats). Omkopplingstiden är typ 10 ms. Växelriktaren ersätter elnätets 
sinusspänning med en strömbegränsad sinusspänning, optimerad för att driva 
HF-don/armaturer i batteridrift. 
OBS! Vid nätavbrott startar växelriktaren upp och drar cirka 10 W energi även 
olastad. Ansluten last bör därför startas upp inom en timme från nätavbrott, 
för att batterikraft skall finnas kvar. 

Batterier

Batterierna är ventilreglerade underhållsfria 10-12 årsbatterier särskilt 
lämpade för UPS drift med hög kortvarig effektförbrukning. Batterier bör 
bytas efter 5-6 år. Automatsäkring mellan batterier skyddar mot eventuell 
intern kortslutning. Batterierna skyddas från överlast av växelriktaren 
genom elektronisk strömbegränsning. Batterierna är skyddade mot skadlig 
djupurladdning så att all strömkonsumtion upphör när batterispänningen 
understiger kritiskt värde (19V). Endast återvändande elnät och därigenom 
ström från batteriladdare upphäver djupurladdningsskyddet. Batterierna 
skyddas även mot ”kokning-gasning” på grund av överladdning, genom att 
frånkopplas från laddström.

Batteriladdare

Batterierna laddas till 27,3V slutspänning under strömbegränsning för att 
uppnå optimal livslängd vid rumstemperatur +20°C—+25°C. Laddaren är 
överström- och kortslutningsskyddad och skyddar även batterierna från 
överladdning/hög laddström.
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Skydd UPS-standard 62040-1-1

Elektronisk strömbegränsning och övertemperaturskydd samt automatiskt 
avstängning vid kraftig överbelastning eller kortslutning efter 3-5 sekunder 
enligt UPS-STANDARD EN62040-1-1. Växelriktaren är därmed 
kortslutningsskyddad! Dock får ej nätspänning kopplas till växelriktarens 
utgång, P5.

Självtestsystem

I aggregatet ingår som standard ett SjälvTestSystem som kontinuerligt 
övervakar alla funktioner i systemet:
1. Batteriladdning.  Larm ges vid över- eller underhållspänningsladdning. 
Underspänning indikeras endast om laddare vid uppladdade batterier inte 
ger rätt laddspänning. Inga felaktiga larm när batterierna återuppladdas 
efter nätavbrott, då batterispänningen naturligt är låg. Larm indikeras med 3 
GRÖNA blink på lysdiod på frontpanel samtidigt som självdiagnoslarm sätts. 
Vid överspänning kopplas laddningen ifrån batterierna för att undvika att 
de börjar "koka-gasa". Vid överspänning ges 4 GRÖNA blink på lysdiod på 
frontpanel samtidigt som självdiagnoslarm sätts.
2. Larm för åldrat batteri. Batteriernas kapacitet eller åldring testas 
regelbundet (varje vecka). 
Vid prov som visar på att aktuell batterikapacitet sjunkit till under 80% 
av ursprunglig märkkapacitet ges larm för att varna om att batterierna är i 
behov av byte. Reservdriftens tillförlitlighet testas härmed i enlighet med 
uppställda dimensioneringskrav på önskad reservdrifttid i batteridrift. Batterier 
som förlorat 20% av sin kapacitet eller mer accelererar åldrandet. De bör 
därför bytas. Denna gräns defineras som batteriets livslängd. Vid larm för 
åldrat batteri ges 5 GRÖNA blink på lysdiod på skåpsfront samtidigt som 
självdiagnoslarm sätts.
3. Växelriktaren provkör över intern testlast motsvarande märkeffekt, samtidigt 
med test av batteriåldring. (varje vecka). Därmed kontrolleras att utspänning är 
tillräcklig i UPSdrift under belastning.
Vid växelriktarfel ges 7 GRÖNA blink på lysdiod på frontpanel  (ev 
komletterande blinkningar vid fler larm) samtidigt som självdiagnoslarm sätts. 
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Larm / statusindikering frontpanel
Larm självdiagnos

larm ges vid: 
1. Felaktig laddspänning (under- eller överspänning);
a/ Underspänning. Var 45:e minut vid nätspänning underspänning kopplas 
batteriet bort från laddning (<0,2 sek.), så att laddaren är olastad. Om den 
olastade laddarens hållspänningen understiger 26,5V ges larm (på potentialfri 
kontakt) och lysdiod på frontpanel blinkar upprepat ”3 blink” GRÖNT.
b/ Överspänning. Om laddspänningen överstiger 27,9V, kopplas omedelbart 
laddningen bort och larm ges (på potentialfri kontakt) och lysdiod på 
frontpanel blinkar upprepat ”4 blink” GRÖNT. 
 
2. Åldrat batteri. Varje vecka provlastas batteriet med hög, förutbestämd 
och kortvarig belastningsström över interna belastningsmotstånd 
motsvarande märkeffekt. Aktuell batterikapacitet mäts. Vid ca 20 % förlust 
av batterikapacitet i förhållande till ett nytt batteri, bör batterierna bytas. 
Mikroprocessorn tar så att säga ett fingeravtryck av batteriets aktuella tillstånd 
i och med högströmsprovet och jämför med inprogrammerade värden på 
likadana batterier (typ, kvalitet/livslängd och storlek) som under kontrollerade 
former har åldrats och löpande uppmätts under identisk belastningsprovning. 
Vid test som ger indikation på mer än 20% åldrat batteri ges larm (på 
potentialfri kontakt) och lysdiod  på frontpanel blinkar upprepat ”5 blink” 
GRÖNT.

3. Växelriktarprov. Varje vecka, samtidigt med batteriprovning, provkörs 
växelriktaren över intern belastning. Om växelriktaren inte lämnar tillräcklig 
utspänning ges larm (på potentialfri kontakt) och lysdiod på frontpanel blinkar 
upprepat ”7 blink” GRÖNT. Om ytterligare fel indikeras kommer dessa fel 
kompletterande att blinka fram enligt ovan.

Vid larm ”självdiagnos” växlar larmkontakt till kontakt mellan NO-CO på 
larmplint P2:8-10.
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Larm nätdrift/nätavbrott

vid normal nätdrift är lysdiod på frontpanel konstant tänd. Vid nätavbrott 
startar växelriktare i batteridrift varvid lysdiod blinkar ”1 blink” GRÖNT för 
att när tiden för eventuell inställd tidsfördröjning av nätlarm inträffar blinkar 
lysdiod ”2 blink” GRÖNT . 
Vid larm ”nätavbrott” växlar larmkontakt till kontakt mellan NO-CO på 
larmplint P2:5-7.

Frontpanel och driftsindikeringar
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Milleteknik säker energi med innovativ reservkraft sedan 1993

Vi är en svensk tillverkare som utvecklar batteribackuper för skydds & säkerhets-
branschen, industrin och andra aktörer som kräver högsta energitillgänglighet 
i sina säkerhetssystem. Milleteknik garanterar reservkraften i viktiga samhälls-
funktioner såsom brandlarm, passersystem och utrymningslarm. Forskning, 
utveckling och produktion sker i Partille, strax utanför Göteborg. 

ECO präglas av enkelhet, hög kvalité till rätt pris, driftsäkerhet och miljövänlighet. ECO batteribackup 
är primärswitchade med mycket hög verkningsgrad; >80%. 12 V - 24 V.EC
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NEO är uppdaterad för högre driftsäkerhet, fler larmfunktioner och flexibelt utbud av storlekar för bästa 
driftsäkerhet av reservkraft. 12 V - 24 V.

BA
S BAS utgår och ersätts av NEO.

Po
E PoE serien är en serie smarta batteribackuper / likriktare avsedda för system som kräver Power over 

Ethernet strömförsörjning (PoE+). 1-16 portar. Batteribackup 24 V.
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ie
d SSF-Certified är certifierade batteribackuper för inbrottslarm och integrerade säkerhetssystem enheter för 

Sentrion. Certifikat: SSF (EN50131-6/SSF1014), elsäkerhet (EN 60950-1) och passerkontroll, 60839-11-1.  24 V.
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K RACK är 19” rackmonterade 24 V och 48 V batteribackuper för medelstora till större system.  
Certifikat: EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-4:1997/A1:2002, EN 54-4:1997/A2:2006 samt SBF 110:8. 
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VA NOVA är vår mest kompletta, säkraste och moduluppbyggda 12 V och 24 V batteribackuper för in-
tegrerade säkerhetssystem, passersystem och brandlarm. Certifikat: EN 54-4:1997, EN 54-4:1997/AC:1999, EN 54-
4:1997/A1:2002 och EN 54-4:1997/A2:2006 samt SBF 110:8, EN50131-6 Security Grade 3 (1-3), SSF1014, Larmklass 1-3. 

EN
54 EN 54-4/SBF 110:7 Certifierade 24 V och 48 V batteribackuper för brandlarm, externa larmdon och 

talat utrymning. 

SI
N UPS för motorstyrning, dörröppning och andra styrda belastningar. Strömuttag 200 W - 2200 W.

AGG finns i låsbara kapslingar (B2 och B3) med nätaggregat. 12 V - 24 V.
AGG finns som rackmonterad med eller utan redundans. 24 V.A
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