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Noodvoeding                           
Voor monofasige buismotoren 
 
In geval van een stroompanne kan u toch uw rolluik of metalen rolluik bedienen. 
•  enkel bij gebruik van monofasige buismotoren 230V (vb. Simu T6, DMI6, T8, T8M 
of T8H , T8HM)  
 
Laad op voorhand de batterij volledig op gedurende 6 tot 8 uren bij de eerste 
ingebruikname. Best ook regelmatig per trimester de batterij gewild gebruiken voor 
de levensduur van de batterij te garanderen. 
 

Artikelnr Tekening omschrijving 

2007541 

 

 
231 x 158 x 376mm 

UPS815 voor max 150Nm (450W) 

2007638 

 
231 x 158 x 376mm 

UPS825 voor max 250Nm (710W) 

2007636 

 
231 x 158 x 376mm 

UPS835 voor max 350Nm (920W) 

2007637 

 
240 x 158 x 485 mm 

UPS845 voor max 450Nm (1250W) 

veiligheidsnormEN 50091-1-1 en EEC richtlijnen  73/23 en 93/68 
EMC EN 50091-2 cl.B en EEC richtlijn  89/336, 92/31 en 93/68 
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Alarmen : 
 
"WERKING OP BATTERIJ" (Biep elke 5 seconden) 
In de modus "WERKING OP BATTERIJ" brandt de GELE  LED en er gaat een 
geluidssignaal repeterend af. Het alarm gaat weg indien de spanning 230V terugkomt en 
gaat vanzelf in modus ‘VOEDING AANWEZIG”.  De batterij laadt ook weer op. 
Het alarm kan je uitschakelen door de knop « exclusion alarme » in te duwen op het 
frontpaneel. 
"BATTERY LOW" (batterij bijna leeg) (Bieps om de seconde) 
In de modus "WERKING OP BATTERIJ" ontlaadt de batterij zich en geeft een herhalende 
biep ten teken dat de batterij verbruikt.  De batterij geeft bieps om de seconde (dus sneller 
dan normaal) als de batterij bijna leeg is. 
Het alarm kan je uitschakelen door de knop « exclusion alarme » in te duwen op het 
frontpaneel. 
"SURCHARGE" (= overbelast) (snelle biep of continue biep , alarm niet uitzetten) 
Wanneer de UPS zonder onderbreking overbelast geraakt en zijn nominale verbruik te boven 
gaat geeft de batterij een continue biep of snelle bieps om een overbelasting te 
waarschuwen.   
Oplossing:  ontkoppelen van de schakelaar of sturing en storing nazien en het probleem 
oplossen.  
 
Mogelijke configuratie :  rechtstreeks op motor via schakelaar ofwel via een sturingskast 

 

 
 



  Access   simu noodvoedingen.doc  - page 3 - 

 


