
  

NOR-1270-STS 

Nødlysaggregat 

12 V – IP65 – 4 utganger 



 

NOR-1270-STS er et nødbelysningsaggregat som tenner tilkoblede armaturer ved nettbortfall og 

drifter nødlysene på batteridrift. Systemet er designet for høy driftssikkerhet og har lang levetid på 

både elektronikk og batterier. Det er innebygget selvdiagnose som fortløpende kontrollerer 

batteriladning og batterikapasitet.  

Bestill det antall armaturer du har behov for på ditt prosjekt.  

 
 
Tilkobling av armaturer 
 
Med et batteri tilkoblet kan man benytte seg av utgang 1 og 2. Hver av disse leverer 4.5A og man kan 
da tilkoble 55 watt per utgang. Dersom man parallellkobler utgang 1 og 2 kan man hente ut 7.2A, 
altså 85 watt. Ved å montere to batterier kan man doble antall utganger. 

 
 
 
Ved bruk av utgang 3 og 4 
 
Dersom man skal bruke utgang 3 må man plassere en  
jumper på JU3. Dersom man skal bruke utgang 4 må  
man plassere en jumper på JU4. Hver av disse leverer  
4.5A og man kan da tilkoble 55 watt per utgang.  
Dersom man parallellkobler utgang 3 og 4 kan man 
 hente ut 7.2A, altså 85 watt. 
 
 
 
 
 
 
 

Ved bruk av LED armaturer 
 
Dersom man skal bruke LED armaturer vil man ikke  
overvåke lampenes funksjon og virkemåte. Dersom  
man bruker LED armaturer må man montere  
en 10 KΩ motstand på hver utgang. 
 

  

 Generelt: 



Montering: 

Innkobling av batteri(er): 

 

 

Skru fast enheten på veggen.  

Bruk tilpassende skruer slik  

at enheten sitter sikkert. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Batterikablene er ferdig montert ved levering. 

- Plasser batteriene i skapet med 

batteripolene ut, mot skapdøren 

- Koble batterikablene slik bildet viser 

- Monter flatsikkringen 

- Når du skal bytte batteri, vennligst 

slå av nettspenningen 

 

 

 

 

MERK: 

Dersom du benytter deg av 1 eller 2 utganger 

holder det med ett batteri. Dersom du skal  

bruke 3 eller 4 utganger må du bruke 2 batterier. 

  



Tilkoblinger og sikringer på kretskortet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilkobling til nettspenning L, N, GND 

Nettutfallsalarm  NO/COM/NC, Alarm: NO og COM 

Selvdiagnose   NO/COM/NC, Alarm: NC og COM 

LED     

J9     

Utgang 1   Utgang for lyskurs 1 

Utgang 2   Utgang for lyskurs 2 

Utgang 3   Utgang for lyskurs 3 

Utgang 4   Utgang for lyskurs 4 

  



 

 

Utspenning nødaggregat 13,65 Volt 

Maksimal ladestrøm  1,5 A 

Maksimal strøm til lamper 4,5 A per utgang, inntil 18 A fordelt på 4 utganger 

Batterikapasitet  14 Ah, 1 x 12 V 14 Ah ved to utganger i bruk, (1 stk USL-12-14). 

28 Ah, 2 x 12V 14 Ah ved fire utganger I bruk, (2 st USL-12-14). 

Belysning   12 volt, 55 watt per utgang 

Dimensjoner H x B x D  200 x 300 x 200 mm (Uten lamper) 

Vekt    9,5 Kg (inklusive batterier men uten lamper). 

Nettspenning, frekvens  88-264 VAC, 47 - 63 Hz. 

Nettstrøm   0,7 A 

Virkningsgrad   83,5 % 

Strømbegrensning  110-180 % 

Dyputladningsbeskyttelse  Ja, når batterispenningen synker under 9,5 V. 

Alarm    Samtlige alarmer skjer via potensialfri releveksling. 

1. alarm for feilaktig ladespenning / slitte batteri. 

2. Nettbortfall. 

Omgivelsestemperatur   15°C - 30°C 

Kapsling   Polykarbonat (PC) 

IP-klasse på kapsling   IP65 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysdiode skapfront LED status indikasjon 

 Fast grønt lys Normaldrift 

   1 grønt blink Nettbortfall, batteridrift 

 2 grønt blink Forsinket nettbortfallsalarm 

 3 grønt blink Ladefeil / Underspenning 

 4 grønt blink Overspenning, Lader av 

 5 grønt blink Eldet / feil på batteri 

 6 grønt blink Batteri feil / Mangler 

 LED AV 
Dyputladningsbeskyttelse / 
tilførselssikring utløst 
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