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3Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

om milleteknik aB
milleteknik aB grundadeS 1993 av vår vd & ägare magnuS lund. 
vi utvecklar, tillverkar och marknadSför reServkraft med fokuS På den nordiSka marknaden.  
vi har över 23 årS erfarenhet och är ett SPännande entrePrenörSStyrt och miljötänkande Bolag med egen avancerad 
högteknologiSk forSkning och Produktutveckling inom kraftelektronik. med våra energiSnåla Produkter är vi 
marknadSledande På BatteriBackuPer inom induStri-, Skydd & SäkerhetSBranSchen i Sverige. 
milleteknik ligger i Partille utanför göteBorg, och är ca: 25 anStällda. 

magnuS lund
vd & konStruktionSchef

vår viSion
milleteknik Skall vid dimenSionering och val av reServkraft, vara erkänd Som det 
Självklara Produktvalet På den euroPeiSka SäkerhetSmarknaden.

vi värderar kvalitet…
… ”i allt vi gör och därför är kvalitet grundläggande för företagetS arBetSSätt. vi levererar alltid SlutProdukter av 
högSta kvalitet och Ska överträffa kundenS förväntningar – om och om igen. vår företagSkultur Bygger På att Ständigt 
utveckla komPetenSen hoS våra medarBetare, Starkt engagemang, hög delaktighet och välfungerande ProceSSkultur för 
att kunna uPPnå ”rätt från mig”, våra kvalitetSmål och effektiviSera våra Produkter Samt arBetSSätt. avvikelSer och 
förBättringSförSlag användS Som en värdefull informationSkälla för ytterligare förBättringar i företaget och hanteraS 
genom väletaBlerade ProceSSer”.

våra kärnvärden

vi värderar innovation...
...”innovation för oSS handlar om nytänkande Som vi inte är främmande för; att tänka utanför Boxen, att ligga 

Steget före. en inriktning Som utgör grunden till löPande idéProceSS Som genomSyrar företaget, lite av nerven i vårt 
företagande. den för med Sig många utmaningar men är en av våra viktigaSte verktyg för att SkaPa vår framtid. 

utmaningar inSPirerar oSS och är källan till att företaget växer. vi lySSnar På kundenS Behov för att tillSammanS 
identifiera anPaSSade löSningar”.

VI VÄRDERAR ANSVARSFULLHET...
..."att ta anSvar inneBär att vara Pålitlig, att våga, att förverkliga BeSlut, att vi utför våra dagliga arBetSuPPgifter 
omSorgSfullt och noggrant, med våra kunder och företagetS BäSta i åtanke. vi Ser möjligheter i allt vi gör och är 
flexiBla i våra Sätt att löSa ProBlem tillSammanS med kunder och kollegor. företaget tar anSvar för Produkterna, vi 
lovar det vi kan hålla och levererar i tid - hoS oSS Ser vi det Som en förmån att få ta anSvar".
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diStriButörer

villkor

garanti/Servicevillkor
garanti 2 år. erSättningS för reSor, arBetStid i SamBand med lokaliSering av fel, inStallerande av reParerad eller utBytt vara ingår ej i garantin. 
garantitid 5 år kan geS mot 10% PriStillägg om inte annat avtalatS Skriftligen.

reklamationShantering
1. om återförSäljaren miSStänker att varan är felaktig kontaktaS alltid milleteknik aB:S SuPPortavdelning; 031-34 00 230, 
SuPPort@milleteknik.Se om inte annat angeS. milleteknik aB erBjuder mail & telefonSuPPort för att På diStanS avhjälPa eventuella fel i 
milleteknikS Produkter.

2. om varan har köPtS via diStriButör/groSSiSt Skall denna kontaktaS för reklamationShantering om inte annat angeS.

3. innan varan återSändS till milleteknik aB Skall återförSäljaren alternativt diStriButören alltid ha erhållit ett ärendenummer av milleteknik 
aB:S SuPPortavdelning. vara Som har SäntS till milleteknik aB utan ärendenummer återSändS utan vidare åtgärd.

4. om varan På något Sätt miSStänkS vara felaktig Så fakturerar milleteknik aB reServdelar Som SkickaS till kund, t.ex nätaggregat eller 
kretSkort. milleteknik aB underSöker och avgör om den aktuella Produkten faller under garanti och krediterar därefter varan när utBytt 
kretSkort och eller nätaggregat returneratS till milleteknik aB. returen av den felaktiga varan Skall vara milleteknik aB tillhanda inom 30 
dagar annarS avSlutaS reklamationSärendet och ni erhåller därmed ingen kreditfaktura.

5. i viSSa SärSkilda fall Säljer milleteknik aB komPletta erSättningSProdukter. det gäller framförallt för mindre enheter SåSom agg Serien eller 
eco Serien. milleteknik aB underSöker och avgör om den aktuella Produkten faller under garanti och krediterar därefter när den förmodat 
felaktiga Produkten returneratS till milleteknik aB. returen av den felaktiga varan Skall vara milleteknik aB tillhanda inom 30 dagar annarS 
avSlutaS reklamationSärendet och ni erhåller därmed ingen kreditfaktura.

6. i viSSa SärSkilda fall tar milleteknik aB tillBaka komPletta Produkter för reParation och återStällande av funktion. deSSa enheter returneraS 
Sedan tillBaka till kund. om varan konStateraS falla under ej garanti faktureraS kund för reParation och återStällande av Produkten.

7. alla utBytta artiklar, eller komPletta Produkter, Skall vid åBeroPande av garanti alltid SkickaS tillBaka till milleteknik aB. milleteknik aB 
underSöker och avgör om den aktuella Produkten faller under garanti och krediterar i deSSa fall inköPt reServdel eller Produkt. returen Skall 
vara milleteknik aB tillhanda inom 30 dagar annarS avSlutaS reklamationSärendet och ni erhåller därmed ingen kreditfaktura.

erSättning vid Byte av kretSkort och eller Byte av nätaggregat
milleteknik aB Skall vara informerade om att återförSäljaren utför Service av enheten och milleteknik aB Skall därmed ha fått möjligheten att 
utföra Servicen i egen regi. erSättningSanSPråkSBlankett erhållS av milleteknik aB och Skall vara ifylld Som ifyllningSBar Pdf. återförSäljaren 
erSättS med 400 Sek Per varje oBjekt (inkl. den 1:a enheten), därefter 200 kr Per varje efterföljande enhet i oBjektet. erSättningSnivå gäller för 
en maxkoStnad om 3 200 Sek/arBetSdag. reSeerSättning Samt övertidSerSättning utBetalaS ej. vi räknar med att Byte av kretSkortet och eller 
nätaggregat i alla lägen inte Skall ta mer än maximalt 30 minuter. 

villkor för utBetalning av eventuellt erSättningSanSPråk
milleteknik aB Skall vara informerade om att återförSäljaren utför Service av enheten och milleteknik aB Skall därmed ha fått möjligheten att 
utföra Servicen i egen regi. erSättningSanSPråkSBlankett erhållS av milleteknik aB:S SuPPortavdelning och Skall vara ifylld Som ifyllningSBar Pdf. 
handSkriven Blankett/dokument godkännS ej.

leveranSvillkor
fritt vårt lager i Partille, incotermS exworkS om inte annat har avtalatS Skriftligen.

BetalningSvillkor 
kredit lämnaS efter Sedvanlig kreditPrövning, normalt 30 dagar netto. kreditBeloPPetS Storlek BedömS för varje enSkild kund. 
dröjSmålSränta deBiteraS med 12% från förfallodagen. faktiSka koStnader i SamBand med inkaSSo deBiteraS i efterhand.

PriSer 
PriSöverSyn Sker halvårSviS. BatteriPriSer juSteraS löPande med hänSyn till Bly och valutakurSer. offertPriSer gäller för max 3 månader.
PriSerna gäller exkl. momS.

Produktutförande
enligt tillverkarenS SPecifikation vid leveranStillfället. vi förBehåller oSS rätten att utan föregående aviSering ändra ProduktSPecifikationer.
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diStriButörer

elektroSkandia Sverige aB lagerför delar av milleteknikS 
Sortiment av BatteriBackuPer Såväl centralt Som lokalt.

Solar Sverige aB lagerför delar av milleteknikS Sortiment av 
BatteriBackuPer Såväl centralt Som lokalt.

ahlSell aB lagerför delar av milleteknikS 
Sortiment av BatteriBackuPer centralt.

rexel Sverige aB (Storel aB/Selga aB) 
lagerför delar av milleteknikS Sortiment av 
BatteriBackuPer centralt.

coPiax aB lagerför delar av milleteknikS Sortiment 
av BatteriBackuPer och Batterier centralt.

Prokey aB lagerför delar av milleteknikS 
Sortiment av BatteriBackuPer centralt.

kontaktPerSoner

jonaS SniS
förSäljning BatteriBackuPer

Mail: jonas@milleteknik.se
Mob: +46 70 34 22 018
Tel: +46 31 34 00 230

linuS oScarSSon
förSäljningSchef

Mail: linus@milleteknik.se
Mob: +46 70 34 22 230
Tel: +46 31 34 00 230

cecilia lind
inneSälj/order

Mail: order@milleteknik.se
Tel: +46 31 34 00 230

anderS BengtSSon
SuPPort/reklamation

Mail: support@milleteknik.se
Tel: +46 31 34 00 230

caroline
ekonomianSvarig

Mail: ekonomi@milleteknik.se
Tel: +46 31 34 00 230

joSef vega
SuPPort/dokumentation

Mail: support@milleteknik.se
Tel: +46 31 34 00 230



6

ECO serien präglas av enkelhet, hög kvalité till rätt pris, 
driftsäkerhet och miljövänlighet. 
Milletekniks batteribackuper är samtliga 
primärswitchade med mycket hög verkningsgrad; >80%. 
DIN monterade nätaggregat (XS) möjliggör 
uppgradering av nätaggregat när systemen växer.
19” vinklar medföljer i ECO XS som också kan utökas 
med batteribox för utökad reservdrifttid. IP-Klass 20.

tekniSk fakta:
- Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, 
kortslutning och djupurladdning.
- 2 avsäkrade utgångar-ECO XXS2, XS
- 1 avsäkrad utgång-ECO Mini
- Lysdiodsindikering på skåpets front

larmfunktioner Som Standard: 
- Nätavbrott alt. Låg batterispänning

användningSområde: 
Ex. rökluckor, inbrottslarm, passagesystem, hållmagneter etc.

Bild artikel SPänning

max 
möjliga 

Strömuttag

max möjliga 
BatterikaPacitet i 

kaPSling montage e-nr mått hxBxd

24v BatteriBackuPer

eco 2710-mini-1,2ah 24v 1a 2x1,2ah (ingår) vägg 5213017 185x145x50mm

eco 2730-xxS2 24v 3a 2x7,2ah vägg 5213019 245x215x130mm

eco 2750-xxS2 24v 5a 2x7,2ah vägg 5213021 245x215x130mm

eco 2730-xS 24v 3a 2x14ah vägg/19" 5269768 215x395x145mm

eco 2750-xS 24v 5a 2x14ah vägg/19" 5269769 215x395x145mm

eco 27100-xS 24v 10a 2x14ah vägg/19" 5269770 215x395x145mm

eco Serien
koStnadSeffektiva miljövänliga 12v/24v BatteriBackuPer för mindre till medelStora SyStem. 

underhållSfria Batterier-Se Sidan 18

ec
o

 S
er

ien

12v BatteriBackuPer

eco 1315-mini-2,4ah 12v 1,5a 2x1,2ah (ingår) vägg 5213011 185x145x50mm

Bild artikel SPänning

max 
möjliga 

Strömuttag

max möjliga 
BatterikaPacitet i 

kaPSling montage e-nr mått hxBxd
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tillval eco Serien

ec
o

 S
er

ien

Benämning artikel SPänning e-nr

tillval eco Serien

Power over ethernet injector 4in/4ut 120w t-Poe l 24vin/48vut 5260214

19" hylla för uPP till 4xt-Poe l t-Poe hylla 5213182

avSäkringSkort 4 utgångar t-4ut l 12v/24v 5213001

SPänningSomvandlare 24v-12v/2,5a t-dc/dc12v2,5a l 24v 5213202

åSkSkydd t-SPd l 230v 5270098

Power over ethernet injector
Vår nya 4 kanaliga Power over Ethernet Injector kan användas för montering tillsammans med ECO 24V XS i 19” rack (19” 
vinkel medföljer) alternativt på vägg (väggbeslag medföljer) eller i en 19” hylla avsedd för våra PoE Injectorer. Injectorn matas 
med 24V och omvandlar spänningen´ internt till 48V. PoE stöd för IEEE 802.3af (15,4W) & IEEE 802,3at (30,8W). Total maxeffekt 
är 120W vilket innebär att Ni kan strömförsörja upp till 4 st 48V/30,8W; IEEE 802,3at samtidigt.

användningSområde: 
Ex. passagesystem, kameraövervakning etc.

att tänka På:
Eftersom Injectorn omvandlar spänningen från 24V till 48V behöver Ni ta hänsyn till detta vid val av batteribackup. 
Exempel; Om respektive kamera har en effekt om 15W vid 48V så innebär detta 30W/kamera vid 24V. 
4 nätverkskameror x 30W=24V/120W, 24V/120W=5A. I ovanstående räkneexempel rekommenderar vi därför en ECO 2750-XS.

ti
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NEO serien är certifierad enligt elsäkerhetsgodkännande
EN 60950-1. Serien erbjuder hög driftsäkerhet, enkelhet 
och hög verkningsgrad i kombination med flertalet 
larmfunktioner som standard.
DIN monterade nätaggregat möjliggör 
uppgradering av nätaggregat när systemen växer.
19” vinklar medföljer till samtliga NEO Batteribackuper för 
montage i 19” Rack alternativt väggmontage. Systemen 
kan också utökas med batteribox och batterihyllor för 
längre reservdrifttider. IP-Klass 30.

tekniSk fakta:
- Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, 
kortslutning och djupurladdning.
- 2 avsäkrade utgångar
- Lysdiodsindikering på skåpets front
- Sabotagekontakt som standard
- NEO XM är utrustad med truckhandske för anslutning av 
batterihylla.

larmfunktioner Som Standard: 
- Nätavbrott (Utgång 1)
- Låg batterispänning, Under/Överspänning, Frånkopplat 
batteri vid uppstart (Utgång 2)
- Sabotage

användningSområde: 
Rökluckor, passagesystem, hållmagneter,  etc.

Bild artikel SPänning

max 
möjliga 

Strömuttag

max möjliga 
BatterikaPacitet i 

kaPSling montage e-nr mått hxBxd

24v BatteriBackuPer

neo 2730-xS 24v 3a 2x14ah vägg/19" 5213192 215x395x145mm

neo 2750-xS 24v 5a 2x14ah vägg/19" 5213193 215x395x145mm

neo 27100-xS 24v 10a 2x14ah vägg/19" 5213194 215x395x145mm

neo 2750-xm 24v 5a 2x20ah vägg/19" 5213196 215x430x200mm

neo 27100-xm 24v 10a 2x20ah vägg/19" 5213197 215x430x200mm

neo 2750-xl 24v 5a 2x45ah vägg/19" 5213198 495x420x225mm

neo 27100-xl 24v 10a 2x45ah vägg/19" 5213199 495x420x225mm

neo Serien
en60950-1 godkända 12/24v BatteriBackuPer för mindre till Större SyStem. 

underhållSfria Batterier-Se Sidan 18

nyhet!

Bild artikel SPänning

max 
möjliga 

Strömuttag

max möjliga 
BatterikaPacitet i 

kaPSling montage e-nr mått hxBxd

12v BatteriBackuPer

neo 1350-xS 12v 5a 2x14ah vägg/19" 5213190 215x395x145mm

neo 13100-xm 12v 10a 2x20ah vägg/19" 5213191 215x430x200mm

n
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Benämning artikel SPänning e-nr

tillval neo Serien

Power over ethernet injector 4in/4ut 120w t-Poe l 24vin/48vut 5260214

19" hylla för uPP till 4xt-Poe l t-Poe hylla 5213182

avSäkringSkort 4 utgångar t-4ut l 12v/24v 5213001

avSäkringSkort 10 utgångar t-10ut l 12v/24v 5269615

*2xc5a automatSäkringar t/BaS-fuSe2xc05 12v/24v 5269727

*2xc10a automatSäkringar t/BaS-fuSe2xc10 12v/24v 5269719

larmdonSövervakning t-Slingx l 24v 5269618

SPänningSomvandlare 24v-12v/2,5a inkl. jordfelSindikering t-dc/dc12v2,5a l 24v 5213202

SPänningSomvandlare 24v-12v/5a t-dc/dc 12v 5a l 24v 5213036

åSkSkydd t-SPd l 230v 5270098

tillval neo Serien

ti
ll

v
a

l 
n

eo
 S

er
ie

n
releaSe Q

3

*monteraS endaSt från faBrik



10

BAS Serien erbjuder flexibilitet, hög tillförlitlighet och 
avancerad teknik till ett rimligt pris. 
BAS Serien används främst till anläggningar där kraven är 
högre och där belastningarna kräver större nätaggregat 
och längre reservdrifttider. 
BAS-Seriens nätaggregat är självklart primärswitchade 
med mycket hög verkningsgrad; >80%. 
BAS XM och BAS XL kan uppgraderas med batteriboxar 
för ytterligare reservdrifttidsbehov upp till 4x45Ah. 
BAS 19” erbjuder 4 olika batterihyllor som tillval upp till 
140Ah batterier per batterihylla. IP-Klass 20.

tekniSk fakta:
- Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, 
kortslutning och djupurladdning.
- 1 avsäkrad utgång
- Lysdiodsindikering på skåpets front
- Sabotagekontakt som standard

larmfunktioner Som Standard: 
- Nätavbrott alt. Låg batterispänning
- Sabotage

användningSområde: 
Ex. inbrottslarm, passagesystem, talat utrymning, brandlarm, externa larmdon etc.

Bild artikel SPänning

max 
möjliga 

Strömuttag

max möjliga 
BatterikaPacitet i kaPSling  montage e-nr mått hxBxd

24v BatteriBackuPer

BaS 2750-xm 24v 5a 2x20ah vägg/19" 5269701 215x430x200mm

BaS 2750-xl 24v 5a 2x45ah vägg/19" 5269605 495x420x225mm

BaS 27100-xm 24v 10a 2x20ah vägg/19" 5269702 215x430x200mm

BaS 27100-19" 24v 10a Batterihylla krävS 19" 5218378 190x430x210mm

BaS 27100-xl 24v 10a 2x45ah vägg/19" 5269608 495x420x225mm

BaS 27200-19"-hS 24v 20a Batterihylla krävS 19" 5218381 190x430x210mm

BaS 27200-xl-hS 24v 20a 2x45ah vägg/19" 5218379 495x420x225mm

BaS 27300-19"-hS 24v 30a Batterihylla krävS 19" 5218384 190x430x210mm

BaS 27300-xl-hS 24v 30a 2x45ah vägg/19" 5218382 495x420x225mm

underhållSfria Batterier-Se Sidan 18

24v moduluPPByggda BatteriBackuPer avSedda för medelStora SyStem till Större SyStem. 

BaS Serien

B
a
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Benämning artikel SPänning e-nr

larmkort/tillvalSkort BaS Serien

enkelt larmkort xSt
indikering för enkelt jordfel + / -, överSPänning, låg BatteriSPänning, 
frånkoPPlat Batteri (15 min), utlöSt laStSäkring, nätavBrott med 
tidSfördröjning.

t/BaS-xSt l 24v 5269613

avancerat larmkort lka
nätavBrott med tidSfördröjning, låg BatteriSPänning, utlöSt laStSäkring 
(ej hS), frånkoPPlat Batteri (inom 10 Sek), under/överSPänning, låg 
SyStemSPänning.

t/BaS lka l 24v 5260213

larmkort med SjälvdiagnoStik Sdx
nätavBrott med tidSfördröjning, låg BatteriSPänning, utlöSt laStSäkring 
(ej hS), åldrat Batteri, frånkoPPlat Batteri (inom 10 Sek), under/
överSPänning, låg SyStemSPänning.

t/BaS-Sdx xm l

t/BaS-Sdx-xl/19" l

24v

24v

5269740

5269694

*viSuell övervakning av SPänning, Ström, temP och reServdriftStid med 
larm. oBS! endaSt BaS 19".

t/BaS-diSPlay+ 24v 5269681

avSäkringSkort 4 utgångar t-4ut l 24v 5213001

avSäkringSkort 10 utgångar t-10ut l 24v 5269615

*2xc5a automatSäkringar t/BaS-fuSe2xc05 24v 5269727

*2xc10a automatSäkringar t/BaS-fuSe2xc10 /24v 5269719

larmdonSövervakning t-Slingx l 24v 5269618

SPänningSomvandlare 24v-12v/1a t-dc/dc12v1a l 24v 5213035

SPänningSomvandlare 24v-12v/2,5a inkl. jordfelSindikering t-dc/dc12v2,5a l 24v 5213202

SPänningSomvandlare 24v-12v/5a t-dc/dc 12v 5a l 24v 5213036

åSkSkydd t-SPd l 230v 5270098

ti
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Våra certifierade produkter är anpassade för att uppfylla
skydd- & säkerhetsstandarder enligt EN50131-6 
och SSF1014 Larmklass 1-4. Kapslingarna är därför 
konstruerade både mekaniskt och elektriskt för att 
uppfylla dessa krav. Samtliga enheter är förberedda 
för kommunikation via RS485 alt. I2C. SSF Serien är 
certifierade av Svenska Provningsanstalten enligt 
SSF1014 Larmklass 1-4*, samt EN50131-6 enligt 
Security Grade 3. 
IP-Klass 30.

tekniSk fakta:
- Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, 
kortslutning och djupurladdning.
- Lysdiodsindikering på skåpets front
- Sabotagekontakt som standard

antal avSäkrade utgångar Som Standard:
TEQ-XM: 2 avsäkrade utgångar
TEQ-XL/XXL: 10 avsäkrade utgångar

larmfunktioner Som Standard:
Utgång 1: Frånkopplat batteri (10:e sek), Cellkortslutning, 
Åldrat batteri, Sabotage, Utlöst lastsäkring, Överspänning, 
Underspänning & Låg systemspänning
Utgång 2: Nätavbrott med tidsfördröjning (0 min, 15 min, 1h & 4h)
Utgång 3: Låg batterispänning

användningSområde: 
Ex. inbrottslarm, integrerade säkerhetssytem. 

SS
f 

Se
r

ie
n

SSf Serien

en50131-6/SSf1014 certifierade BatteriBackuPer avSedda för inBrottSlarm & integrerade SäkerhetSSyStem.

Bild artikel SPänning

max 
möjliga 

Strömuttag

möjlig 
BatterikaPacitet  

i kaPSling

godkänd 
medellaSt enligt 

certifiering montage e-nr mått hxBxd

24v BatteriBackuPer                                                                    klaSS 1/2    klaSS 3/4 
SSf-teQ-xm 24v 5a 2x20ah 1,35a 0,55a vägg 215x430x200mm

SSf-teQ-xm+
SSf-BB-xm

24v 5a 6x20ah 4,5a 1,85a vägg 215x430x200mm

+
215x430x200mm

SSf-teQ-xl 24v 5a 2x45ah 3,3a 1,25a vägg 495x420x225mm

SSf-teQ-xxl 24v 10a 4x45ah 6,8a 2,75a vägg 725x420x225mm

underhållSfria Batterier-Se Sidan 18
*oBServera att BatteriBackuPen Skall ha kommunikation mot överordnat SyStem vid larmklaSS 3-4.
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en
54

 S
er

ie
n

artikel SPänning

max 
möjliga 
Ström-
uttag

max 
godkänd 
medellaSt 

max möjliga 
BatterikaPacitet 

i kaPSling 

max 
godkänd 
Batteri-

kaPacitet montage e-nr mått hxBxd

24v BatteriBackuPer

en54 c-tec 24v 1,5a 0,5a 2x20ah 19ah vägg 5213025 404x404x110mm

en54 2730-xm 24v 5a 3a 2x20ah 60ah vägg/19" 5213040 215x430x200mm

en54 2760-xm 24v 10a 6a 2x20ah 100ah vägg/19" 5213041 215x430x200mm

en54 27140-19" 1he 24v 14a n/a Batterihylla krävS n/a 19" n/a

en54 27250-19" 2he 24v 25a n/a Batterihylla krävS n/a 19" n/a

en54 2765-19S 24v 10a 6,5a Batterihylla krävS 120ah 19" 5213042 113x493x368mm

en54 27130-19S 24v 20a 13a Batterihylla krävS 240ah 19" 5213043 113x493x368mm

48v BatteriBackuPer

en54 5470-19" 1he 48v 7a n/a Batterihylla krävS n/a 19" n/a

en54 54130-19" 2he 48v 13a n/a Batterihylla krävS n/a 19" n/a

en54 5465-19S 48v 10a 6,5a Batterihylla krävS 120ah 19" 5213044 113x493x368mm

en54-4/SBf 110:7 certifierade BatteriBackuPer för Brandlarm, externa larmdon & talat utrymning.

en54 Serien

Våra certifierade produkter är anpassade för att uppfylla 
skydd- & säkerhetsstandarder enligt EN54-4 A2/2008 avsedda 
för brandlarm, externa larmdon och talat utrymning samt 
EN12101-10 (EN54 2730-XM) avsedda för rökluckestyrning. 
Våra kapslingar är konstruerade både mekaniskt och 
elektriskt för att uppfylla dessa krav. EN54 Serien är 
certifierade av Svenska Provningsanstalten enligt SBF 110:7, 
samt EN54-4. 
IP-Klass 30.

tekniSk fakta:
- Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, 
kortslutning och djupurladdning.
- Larmindikering på skåpets front
- Display för realtidsövervakning
- Sabotagekontakt som standard

antal avSäkrade utgångar Som Standard:
2 avsäkrade utgångar

larmfunktioner Som Standard:
Utgång 1: Nätavbrott med tidsfördröjning (0 min, 3 min, 15 min & 1h)
Utgång 2: Låg batterispänning
Utgång 3: Sabotage, Överspänning, Underspänning, 
Backström Nätaggregat, Cellkortslutning, Djupurladdat batteri,
Åldrat batteri, Frånkopplat batteri (inom 10 sek), Batterikapacitet för låg, 
Hög/Låg temperatur & Indikering för enkelt jordfel + / - 

användningSområde: 
Ex. Rökluckestyrning, brandlarm, externa larmdon, talat utrymning.

Benämning artikel montering möjlig i SPänning e-nr

tillvalSkort en54 Serien

avSäkringSkort 10 utgångar t-10ut l en54-xm/19r 12v/24v 5269615

larmdonSövervakning t-Slingx l en54-xm/19r 24v 5269618

releaSe Q
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Bild artikel SPänning

max möjliga 
effektuttag

max möjliga 
BatterikaPacitet 

i kaPSling  montage e-nr mått hxBxd

230v SinuS uPS

Sin 300w-xxS2 230v 300w 2x7,2ah vägg 245x215x130mm

Sin 600w-xm 230v 600w 2x20ah vägg/19" 215x430x200mm

230v SinuS uPS:er
Sin Serien

Bild artikel SPänning

max möjliga 
effekt/

Strömuttag

max möjliga 
BatterikaPacitet 

i kaPSling  montage e-nr mått hxBxd

230v/24vdc SinuS uPS/BatteriBackuP

duo 520w/2730-xm-4ut 230v/24vdc 600w/3a 2x20ah vägg/19" 215x430x200mm

duo 480w/2750-xm-4ut 230v/24vdc 600w/5a 2x20ah vägg/19" 215x430x200mm

duo 360w/27100-xm-10ut 230v/24vdc 600w/10a Batterihylla krävS vägg/19" 215x430x200mm

230v/24vac SinuS uPS/BatteriBackuP

duo 450w/24vac5a-10ut 230v/24vac 600w/5a 2x20ah vägg/19" 215x430x200mm

230v/24v komBi SinuS uPS/BatteriBackuP
duo Serien

Milletekniks 1 FAS Sinus serier är utformade för att driva och UPS mata 
system vid strömbortfall. Omkopplingstiden mellan elnät och UPS drift 
är typiskt 20 ms. Konstruktionen är väl genomarbetad med låsbar dörr, 
nödstopp och lysdiodindikering på skåpets front. Våra UPS:er är främst 
till för säkerhetstillämpningar såsom grindar, portar, brandjalusier och 
nödljusapplikationer men kan också användas för t.ex servrar, switchar etc. 
Våra UPS:er är såkallade OFF-Line UPS:er och erbjuder därmed inte såkallad 
”mjuk” avstängning av t.ex en server (systemet kommunicerar inte med 
servern och talar om att UPS:en stänger av innan djupurladdningsskyddet i 
UPS:en slår till-dock finns ett växlande relä för ev. larm om nätavbrott).

SIN serien är en 230V UPS med möjlighet till effekter upp till 600W. 
Serien är utrustad med ett 24V nätaggregat som sköter laddningen av 
traditionella 2x12V Underhållsfria batterier. Levereras inkl. färdig 230V 
kabel för anslutning mot elnätet. Lastutgång för fast anslutning.
 
DUO serien är en kombination av 230V UPS/600W och batteribackup upp 
till 24Vdc/10A eller 24Vac/5A. Serien kan uppgraderas med batteriboxar 
eller batterihyllor för ytterligare reservdrifttidsbehov. Levereras inkl. färdig 
230V kabel för anslutning mot elnätet. Lastutgång för fast anslutning.

tekniSk fakta:
-Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, 
kortslutning och djupurladdning.
-Lysdiodindikering på skåpets front.
-Sabotagekontakts som standard.

larmfunktioner Som Standard: 
Nätavbrott, Laddarfel, Över/Underspänning, Åldrade batterier, Växelrik-
tarfel, Sabotage. DUO Serien erbjuder också lastsäkringsfel som standard. 
Samtliga fellarm erbjuds via växlande relä.

användningSområde: 
Ex. Dörröppningsmekanik, Nödljus, Kameraövervakning, Passersystem, 
Servrar, Switchar etc.

milleteknik:S uPS Serier

Si
n

/d
u

o
 S

er
ie

n

releaSe Q
3

releaSe Q
3

releaSe Q
3

releaSe Q
3

releaSe Q
3

releaSe Q
3

nyhet!



15Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

Po
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Power4viSion Serien
Bild artikel Benämning SPänning e-nr mått hxBxd

övriga artiklar

Poe Switch 
4Pw-24v

4 PortarS Poe Switch. mataS med 24v. maxeffekt 120w max, 
30,8w/Port. Poe Standard; ieee802.3af, ieee802.3at. användS 
med fördel till att StrömförSörja ex. iP-kameror. monteraS På din 
Skena.

24vdc in/ 
48vdc ut

115x50x70mm

t-Poe l Poe injector 24v-48v 4-Portar 120w/max 30,8w/Port

Poe Standard;  ieee802.3af, ieee802.3at. användS med fördel för 
att StrömförSörja ex. iP-kameror.

24v dc 5260214 122x103x33mm

t-Poe hylla 19" hylla för uPP till 4xt-Poe l. 1he. 24vdc in/ 
48vdc ut

5213182 50x440x235mm

Power4viSion 
24vac/5a

StrömförSörjning 24vac/5a, 10 St f2a 24vac avSäkrade 
utgångar. användS med fördel för att StrömförSörja ex. analoga 
kameror. levereraS inkl. färdig 230v kaBel med Stickkontakt. 
endaSt för 19" montage.

24vac/1x5a 5213203 165x485x60mm

Power4viSion 
24vac/10a

StrömförSörjning 24vac/10a, 20 St f2a 24vac avSäkrade 
utgångar.användS med fördel för att StrömförSörja ex. analoga 
kameror. levereraS inkl. färdig 230v kaBel med Stickkontakt. 
endaSt för 19" montage.

24vac/2x5a 5213204 165x485x60mm

Power4viSion 
24vac/15a

StrömförSörjning 24vac/15a, 30 St f2a 24vac avSäkrade 
utgångar.användS med fördel för att StrömförSörja ex. analoga 
kameror. levereraS inkl. färdig 230v kaBel med Stickkontakt. 
endaSt för 19" montage.

24vac/3x5a 5213205 165x485x60mm

övriga artiklar
Bild artikel Benämning

SPänning/ 
Ström e-nr mått hxBxd

nätaggregat 12v/24vdc
agg 1220-B2 kaPSlat låSBart nätaggregat 12v/2a. StällBar utSPänning +-10%. 

dragavlaStning och kaBelgenomföring. termiSkt avSäkrad.
12v/2a 5269795 130x65x60mm

agg 2410-B2 kaPSlat låSBart nätaggregat 24v/1a. StällBar utSPänning +-10%. 
dragavlaStning och kaBelgenomföring. termiSkt avSäkrad.

24v/1a 5269796 130x65x60mm

agg 2430-B3 kaPSlat låSBart nätaggregat 24v/3a. StällBar utSPänning +-10%. 
dragavlaStning och kaBelgenomföring. termiSkt avSäkrad.

24v/3a 5269799 185x145x50mm

dr-120-12 meanwell nätaggregat 12v/10a din. 120w. 12v/10a 5213148 125x66x100mm

dr-120-24 meanwell nätaggregat 24v/5a din. 120w. 24v/5a 5219307 125x66x100mm

drP-240-24 meanwell nätaggregat 24v/10a din. 240w. 24v/10a 5219308 125x125x100mm

drP-480-24 meanwell nätaggregat 24v/20a din. 480w. 24v/20a 5219309 125x227x100mm

inStallationSmateriel

10ut-B3 avSäkringSkort 10ut i egen kaPSling 12/24v dc 5219303 185x145x50mm

Slingx-B3 larmdonSövervakningSkort Slingx 4St utgångar i egen kaPSling 24v dc 5219304 185x145x50mm

19r 19" Panel/linjal för uPP till 3 St 10ut och eller Slingx 5005088 165x485x60mm

fuSe Panel-19r 19" Panel/linjal för uPP till 22 St automatSäkringar 5005087 165x485x60mm
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Batterihyllor & BatteriBoxar

Bild artikel Benämning SPänning

 Batteri-
kaPacitet

antal 
he e-nr mått hxBxd

Batterihyllor och tillBehör

Bh-24v-m Batterihylla medium 24v 24v 2x28ah

2x45ah

4,5he 5269646 195x485x175mm

Bh-24v-l Batterihylla large 24v 24v 2x75ah

2x100ah

2x120ah

2x140ah

6,5he 5269776 255x485x435mm

Bh-48v-l Batterihylla large 48v 48v 2x75ah

2x100ah

2x120ah

2x140ah

6,5he 5213033 255x485x435mm

19"-hylla m 19" hylla m exkl. kaBlage och 
automatSäkring.

- 2x28ah

2x45ah

4,5he 5269725 195x485x175mm

19"-hylla l 19" hylla l exkl. kaBlage och 
automatSäkring.

- 2x75ah

2x100ah

2x120ah

2x140ah

6,5he 5213034 255x485x435mm

t-Bh 24vfm 19" Panel vid använding av

frontmatade Batterier. inkl.
automatSäkring och kaBlage.

24v 4xft Batterier 2he 5213188 70x425x200mm

t-Bh 48vfm 19" Panel vid använding av

frontmatade Batterier. inkl.
automatSäkring och kaBlage.

48v 4xft Batterier 2he 5213189 70x425x200mm

BattkaBel 28-45ah färdigt kaBlage med truckhandSke 
och ringSkor för 28-75ah 
Batterier

- - - 5269778 2 500 mm

BatteryStand l BatteriStällning 3 Plan. 
levereraS exkl. kaBlage.

uPP till 
6x200ah

1074x600x715mm

BatteriBoxar

BB-24v-xS BatteriBox xS 24v 4x14ah 5he 5269635 215x395x145mm

BB-24v-xm BatteriBox xm 24v 4x20ah 5he 5269647 215x430x205mm

SSf-BB-xm SSf godkänd BatteriBox xm 24v 4x20ah (vägg) 215x430x205mm

en54-BB-xm en54 godkänd BatteriBox xm 24v 4x20ah 5he 5260212 215x430x205mm

BB-24v-xl BatteriBox xl 24v 4x45ah 11,5he 5269628 495x420x225mm

Bild artikel Benämning SPänning

 Batteri-
kaPacitet

antal 
he e-nr mått hxBxd

underhållSfria Batterier-Se Sidan 18
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Batterihyllor & BatteriBoxar

Bild artikel Benämning SPänning

 Batteri-
kaPacitet

antal 
he e-nr mått hxBxd

Batterihyllor och tillBehör

BS-medium 19" Batterihylla medium inkl. 
automatSäkring, kaBlage & PolSkydd. 
hylla kan ej koPPlaS ihoP med fler 
hyllor. levereraS omonterad.

12v/24v 2x28ah

2x45ah

5he 5213206 215x485x225mm

BS-large 19" Batterihylla large inkl. 
automatSäkring, kaBlage & PolSkydd. 
hylla kan ej koPPlaS ihoP med fler 
hyllor. levereraS omonterad.

12v/24v 2x75ah

2x100ah

2x120ah

2x150ah

7he 5213208 291x485x428mm

BS-medium 24v SdS 19" Batterihylla medium inkl. 
automatSäkring, kaBlage & PolSkydd.  
SjälvteSt av Batterier veckoviS Samt 
övervakning av frånkoPPlat Batteri. 
levereraS omonterad.

24v 2x28ah

2x45ah

5he 5213207 215x485x225mm

BS-large 24v SdS 19" Batterihylla large inkl. 
automatSäkring, kaBlage & PolSkydd.  
SjälvteSt av Batterier veckoviS Samt 
övervakning av frånkoPPlat Batteri. 
levereraS omonterad.

24v 2x75ah

2x100ah

2x120ah

2x150ah

7he 5213209 291x485x428mm

Bc-medium 24v SdS 19" låSBart BatteriSkåP medium inkl. 
automatSäkring, kaBlage & PolSkydd. 
SjälvteSt av Batterier veckoviS Samt 
övervakning av frånkoPPlat Batteri. 

24v 2x28ah

2x45ah

5he 5213211 220x485x234mm

Bc-large 24v SdS 19" låSBart BatteriSkåP large inkl. 
automatSäkring, kaBlage & PolSkydd.
SjälvteSt av Batterier veckoviS Samt 
övervakning av frånkoPPlat Batteri. 

24v 2x75ah

2x100ah

2x120ah

7he 5213213 295x485x436mm

BB-medium 24v SdS låSBart BatteriSkåP för väggmontage 
medium inkl. automatSäkring, kaBlage & 
PolSkydd. SjälvteSt av Batterier veckoviS 
Samt övervakning av frånkoPPlat Batteri. 

24v 2x28ah

2x45ah

vägg 5213212 220x485x234mm

BB-large 24v SdS låSBart BatteriSkåP för väggmontage 
large inkl. automatSäkring, kaBlage & 
PolSkydd. SjälvteSt av Batterier veckoviS 
Samt övervakning av frånkoPPlat Batteri. 

24v 2x75ah

2x100ah

2x120ah

vägg 5213214 295x485x436mm

aSSemBly kit caSSette 
medium 24v SdS

kaSSett för eftermontage. SjälvteSt av 
Batterier veckoviS Samt övervakning av 
frånkoPPlat Batteri. 
PaSSar BS-medium 24v.

24v - -

aSSemBly kit caSSette 
large 24v SdS

kaSSett för eftermontage. SjälvteSt av 
Batterier veckoviS Samt övervakning av 
frånkoPPlat Batteri. 
PaSSar BS-large 24v.

24v - -

aSSemBly kit BS 
medium

tak, front & rygg för eftermontage till 
BS-medium.

24v - - 5213215 204x442x48mm

aSSemBly kit BS large tak, front & rygg för eftermontage till 
BS-large.

- - - 5213216 288x443x70mm

BSf-large Batterihylla för golvPlacering. 
StällBara fötter. användS med fördel 
till frontmatade Batterier tillSammanS 
med t-Bh fm.

- 2x75ah

2x100ah

2x120ah

2x150ah

4xft Batterier

5213210 76-130x448x500mm
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artikel SPänning BatterikaPacitet

mått lxBxh 
(höjd inkl. Poler) vikt/St terminal

antal Per 
förPackning

antal Per hel/
halvPall 

(direkt från vår 
diStriButör)

xlent Power 3-5 år

mt111-12v07-01 12V 7ah 151x65x100mm (+-1mm) 2,18kg flatStift 4,8mm endaSt Pall* 400/150

MT111-12V12-01 12V 12ah 151x98x101mm (+-1mm) 3,56kg flatStift 4,8mm endaSt Pall* 240/55

MT111-12V17-01 12V 17ah 182x77x168mm (+-1mm) 5,32kg m5 Bult endaSt Pall* 180/38

MT111-12V24-01 12V 24ah 167x175x125mm (+-1mm) 7,20kg m5 Bult endaSt Pall* 120/28

MT111-12V40-01 12V 40ah 197x165x170mm (+-1mm) 12,20kg m6 Bult endaSt Pall* 80/20

uPluS Batterier 6-9 år    
MT113-12V01-01 12V 1,2ah 97x43x58mm (+-1mm) 0,57kg flatStift 4,8mm 20 -

MT113-12V03-01 12V 3,2ah 134x67x67mm (+-1mm) 1,35kg flatStift 4,8mm 10 -

uPluS Batterier 10-12 år    
MT113-12V07-01 12V 7,2ah 151x65x100mm (+-1mm) 2,36kg flatStift 6,3mm 5 385/150

MT113-12V14-01 12V 14ah 151x98x101mm (+-1mm) 4,20kg flatStift 6,3mm 5 240/55

MT113-12V20-01 12V 20ah 182x77x168mm (+-1mm) 6,00kg m5 Bult 2 168/38

MT113-12V28-01 12V 28ah 165x125x175mm (+-1mm) 9,50kg m5 Bult 2 108/28

MT113-12V45-01 12V 45ah 197x165x170mm (+-1mm) 14,50kg m6 Bult 2 66/18

MT113-12V75-01 12V 75ah 259x168x214mm (+-2mm) 21,00kg m6 Bult 1* -

MT113-12V100-01 12V 100ah 330x173x212mm (+-3mm) 30,00kg m8 Bult 1* -

MT113-12V120-01 12V 120ah 410x177x225mm (+-3mm) 37,60kg m8 Bult 1* -

MT113-12V150-01 12V 150ah 485x170x240mm (+-3mm) 43,50kg m8 Bult 1* -

uPluS frontmatade Batterier +10 år    
MT114-12V100-FT** 12V 100ah 508x110x239mm (+-2mm) 35,60kg m6 Bult 1* -

MT114-12V125-FT** 12V 125ah 551x110x287mm (+-2mm) 40,50kg m6 Bult 1* -

MT114-12V150-FT** 12V 150ah 551x110x287mm (+-2mm) 46,00kg m6 Bult 1* -

PolSkydd artikelinformation

terminal cover m6 2xPolSkydd PaSSande för Batterier med m5/m6 Bult. 
1xröd + 1xSvart.

1 -

terminal cover m8 2xPolSkydd PaSSande för Batterier med m8 Bult. 
1xröd + 1xSvart.

1 -

underhållSfria Batterier

*oBServera att Batterierna levereraS direkt ifrån diStriButör. det inneBär att ni deBiteraS för en extra frakt.
**t-Bh fm (19” Panel för frontmatade Batterier) Panel krävS för inkoPPling av Batterier.
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19Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.

vad kan ni förvänta er av agm Batterier
På den nordiSka marknaden finnS det en mängd olika faBrikat av agm Batterier. milleteknik har noggrant 
långtidSteStat och kaPacitetSteStat de Batterier Som vi Säljer & marknadSför. vi vågar därför PåStå att "våra" Batterier 
hållar mycket hög kvalité. agm BatteriernaS fördelar är: inget underhåll, helt ”Slutna” gentemot gaSer, väte eller 
läckagefria även om Skalet SPricker.

det finnS olika tyPer av klaSSningar vad gäller Batterier. vi Säljer och marknadSför 3-5 årS Batterier, 6-9 årS Batterier 
Samt 10-12 årS Batterier.

vanligt miSSförStånd-"vad är det för euroBat-klaSSificering På era Batterier?"
euroBat är en BranSchorganiSation
under 90-talet flyttadeS den Större delen av Batteritillverkningen till länder Som kina, jaPan, taiwan mfl. av 
koStnadSSkäl. fordonSBatterier tillverkaS fortfarande i euroPa, dock ej induStriBatterier.
euroBat tillhandahåller en guide Som uPPSkattar livSlängden På Batterier utifrån konStruktion och tillverkning- 
men det är ingen ”klaSSning”. de aSiatiSka Producenterna håller idag en hög kvalité, utför löPande teSter och anger 
livSlängden i enlighet med euroBatS rekommendationer.

varför uPPgeS amPeretimmar vid en viSS urladdningStid?
detta Beror På den S.k. Peukert effekten. Peukert värdet är direkt relaterad till BatterietS inre motStånd. deSto högre 
inre motStånd, -deSto högre förluSter vid laddning och urladdning, SPeciellt vid högre Strömuttag. detta inneBär att ju 
SnaBBare Batteriet urladdaS deSS lägre kaPacitet i amPeretimmar (ah). följdaktligen; om Batteriet ”tömS” långSammare 
Så är kaPaciteten (ah) högre. detta är viktigt då viSSa tillverkare valt att uPPge kaPaciteten t.o.m. vid 100 timmar. 
detta gör att Batteriet Ser mycket Bättre ut än vad det är i verkligheten.

hur länge håller ett Batteri?
BatterietS livSlängd varierar kraftigt Beroende På hur det användS, laddaS, omgivningStemPeratur och andra faktorer. i 
extrema fall kan Stora variationer förekomma mellan olika faBrikat även om de märkS Som ex. 3-5 årS Batterier.

hur mäter man BatterietS laddningStillStånd?
laddningStillStåndet eller Snarare djuPet av urladdningen kan mätaS genom att mäta SPänningen. detta ger dock 
inte något Svar På hur Bra Batteriet är i kaPacitet (amPeretimmar=ah). endaSt ett BelaStningSProv kan viSa detta. 
milleteknik rekommenderar en laddSPänning om 13,65v Per cell.

hur gör man ett BelaStningSProv?
när det är löSa SammankoPPlade celler med Synliga Poler/förBindningar Så kan man BelaSta varje cell med en Stor 
StrömStyrka. teStet Bör genomföraS under minSt 2 timmarS tid. tänk dock På att SyStemetS reServdrifttid PåverkaS 
under och efter teStetS genomförande. ett annat Sätt att SäkerStälla SyStemetS reServdrifttid är att dimenSionera 
rätt från Början och Sedan leverera en StrömförSörjning med inByggt BelaStningSteSt. milleteknik erBjuder Som enSam 
nordiSk Producent en löSning där StrömförSörjningen Själv BelaStningSteStar Batterierna kortvarigt (5 Sek) en gång/
vecka. SyStemet håller Sedan reda På BatterietS StatuS och larmar vid åldrade Batterier. detta SyStem levereraS i BaS 
Serien Som tillval (t/BaS Sdx) Samt i vår SSf & en54 Serie Som Standard. oBServera att våra teSter är noggrant 
utPrövade tillSammanS med vår Batterileverantör och vi kan därmed inte ge garantier om funktion vid andra faBrikat.

urladdaS Batterierna då de inte användS?
alla Batterier SjälvurladdaS då de ej användS. graden av Självurladdning Beror På tyP av Batteri, ålder och i förSta 
hand av lagringStemPeraturen. det kan variera mellan 1-15 % Per månad. generellt Så har agm Batterierna den 
lägSta urladdningSgraden. Batterierna urladdaS SnaBBare vid högre temPeraturer. livSlängden kan ockSå minSka 
radikalt vid högre temPeraturer. dom fleSta tillverkare verifierar detta Som en 50 % minSkning i livSlängd för 
varje +9 grader celSiuS Som överStiger 25 grader celSiuS Per cell. livSlängden ökar med Samma mått om 
temPeraturen underStiger + 25 grader celSiuS, men kaPaciteten reduceraS dock.

B
a

tt
er

ie
r



20
milleteknik aB • ögärdeSvägen 8B, 433 30 Partille • tel. 031-34 00 230 • 

info@milleteknik.Se • www.milleteknik.Se

telefon
031-340 02 30

order / Sälj
Webhandel-milleteknik.se
order@milleteknik.se

SuPPort
support@milleteknik.se

kundinformation & övriga ärenden
info@milleteknik.se

kataloganSvarig: linuS oScarSSonver.2016_3


