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Backup-block för S8TS

S8T-DCBU-01
DC-backup block för S8TS förhindrar 
avbrott i 24 VDC vid 
momentana strömavbrott

• Ger avbrottsfri 24 VDC via anslutna batterier vid bortfall av 
AC-matningsspänning, vilket förbättrar systemets pålitlighet 
vesäntligt.

• Backup-blocket ansluts via bussanslutning till nätaggregat 
S8TS-06024.
Enkel systemkonfiguration

• Stausindikering via LED samt statusutgångar via relä.
S8TS nätaggregat

Backup-block

Typöversikt
DC-backup block (se not 1)

Notera: 1. Bussanslutning, S8T-BUS03, medföljer.
2. När batteri, LC-@122R2@@, används: Max 3,7 A 

När batteri, LC-@123R4@@, används kan utströmmen väljas med omkopplare för överströmsskyddets 
gränsvärde.

Batterihållare

Nätaggregat

Observera: Använd S8T-DCBU-01 tillsammans med S8TS nätaggregat (-en).
Mer information om nätaggregaten finns i databladet för S8TS (Cat. No. T022-SV1).

Batteri
Batteriinformation finns på sida 2.

Inspänning Utspänning Utström Typbeteckning

24 till 28 V DC 24 V DC 3,7 A/8 A (se not 2) S8T-DCBU-01

Typbeteckning

S82Y-TS01

Typ Inspänning Utspänning/Utström Typbeteckning

Skruvanslutning Med bussanslutningar 100 till 240 VAC 24 V/ 2,5 A S8TS-06024-E1

Utan bussanslutningar S8TS-06024

Jackbar skruvanslutning Med bussanslutningar S8TS-06024F-E1

Utan bussanslutningar S8TS-06024F
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■ Grundkonfiguration

Maximalt antal anslutna S8TS-06024@-enheter och avsedda batterier

Notera: 1. De avsedda batterierna tillverkas av Matsushita (Panasonic).
2. De avsedda batteriernas märkspänning är 12 V. Två batterier används seriekopplade.
3. S8T-DCBU-01 ska anslutas till S8TS-06024@ när det används.
4. Konsultera en representant för OMRON eller Panasonic när du köper batterier.

Område där batteriet säljs Japan Europa Andra områden än Japan 
och Europa

Överströms-
skyddets 
omkopplare

Maximalt antal 
anslutna 
S8TS-06024@-
enheter

LC-
P122R2J

LC-
P123R4J

LC-
R122R2PG

LC-
R123R4PG

LC-
R122R2P

LC-
R123R4P

5,7 A (typisk) 2 (3 vid N+1 redundant drift) Ja Ja Ja Ja Ja Ja

11,7 A (typisk) 4 (5 vid N+1 redundant drift) —— Ja —— Ja —— Ja

S8T-BUS01
Bussanslutning 
(beställ separat, medföljer
S8TS-06024@-E1)

Anslutning till 
belastningar

Anslutning 
till batterier

Anslutning till 
AC-matning

S8TS-06024@  
nätaggregat (beställs separat)

S8T-BUS03 bussanslutning

Backup-block för likström S8T-DCBU-01

Batterihållare S82Y-TS01 
(beställs separat)

Notera: En S8T-BUS03 medföljer 
S8T-DCBU-01-backup-blocket.

Notera: Bussanslutningen 
S8T-BUS01 används för 
att ansluta till 
S8TS-06024@-blocket.
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Specifikationer

■ Tekniska data

Notera: 1. Mer information finns under Utspänningsjustering för S8TS-06024@ på sida 6.
2. Utgången specificeras vid anslutningsterminalerna.
3. Specificeras av prestanda för nätaggregatet S8TS-06024@.
4. Specificeras av S8TS-06024@-anslutningen.
5. Utspänningen sjunker till 21,0 V (min) när backup-driften aktiveras.
6. Mer information finns under Backup-tid (referensvärde) på sida 13.
7. Mer information finns under Funktioner på sida 8.
8. Detekteringsström på 20 mA × N när N nätaggregat S8TS-06024@ är anslutna.
9. Montera ändstöd (PFP-M) på båda sidor på nätaggregatet.
10. Vidta följande åtgärder för att uppfylla UL 508 (class 2: enligt UL 1310). Observera att antalet S8TS-06024@

som ansluts till S8T-DCBU-01 ska vara en.
• Anslut S8T-DCBU-01 till S82Y-TS01 med säkringen utbytt mot en UL-listad säkring med minst 32 VDC/max 3 A.
• Anslut en UL-listad säkring med minst 32 VDC/högst 2,5 A enligt bild 1.

Typbeteckning S8T-DCBU-01
Ingång Spänning (se not 1) 24 till 28 V DC
Utgång 
(se not 2)

Normal 
drift

Spänning 24 VDC (se not 3)
Belastningsvariation (se not 4) Max 6 %

Backup-
drift

Spänning 21,0 till 27,4 VDC (se not 5)
Lägsta 
utström

LC-@122R2@@ 0,11 A
LC-@123R4@@ 0,17 A

Backup-tid 
(referensvärde)
(se not 6)

LC-@122R2@@ 8 min/ 3,7 A (vid 25 °C, fulladdat batteri, nytt batteri)
LC-@123R4@@ 4 min/ 8,0 A (vid 25 °C, fulladdat batteri, nytt batteri)

Laddning Metod Laddningsmetod med stabil spänning/ström
Laddningsspänning (se not 7) 27,4 V/26,2 V (typisk)
Högsta laddningsström 0,35 A (typisk)
Överspänningsskydd (se not 7) Ja (30 V typiskt)

Övriga 
funktioner

Skydds-
funktioner

Stoppfunktion för backup-
block (se not 7)

Ja (18,5 V typiskt)

Överströmsskydd (se not 7) Ja (5,7 A/11,7 A typiskt)
Skydd för felkoppling av 
batteri (se not 7)

Ja

Ingångs-
funktion

TILL/FRÅN-ingång för 
backup-block (se not 7)

Ja

Utgångs-
funktioner

Utgångsindikering Ja (färg: grön)
Indikering för batteristatus 
(se not 7)

Ja (färg: röd)

Utgång för batteristatus 
(se not 7)

Ja (relä: 24 VDC/0,1 A)

Statusindkiering för 
backup-block

Ja (färg: röd)

Utgång för driftläge Ja (relä: 24 VDC/0,1 A)
Övrigt Omgivningstemperatur 

(se not 4)
Drift: Se diagrammet för belastningsreduceringen under Tekniska data. (utan isbildning eller 
kondensering)
Förvaring: −25 till 65°C

Omgivande luftfuktighet Drift: 25 % till 85 %; Lagring: 25 % till 90 %
Provspänning 
(se not 4 och 8)

3,0 kVAC under en minut (mellan alla S8TS-06024@ AC-ingångsplintar och alla 
S8T-DCBU-01-terminaler/alla S8TS-06024@-utgångsterminaler; avkänningsström: 
20 mA) 
2,0 kVAC under en minut (mellan alla S8TS-06024@ AC-ingångterminaler och 
jordterminal; avkänningsström: 20 mA) 
1,0 kVAC under en minut (mellan alla S8T-DCBU-01-terminaler/S8TS-06024-@ 
utgångsterminaler och mellan jordterminaler; avkänningsström: 20 mA)

Isoleringsresistans (se not 4) Minst 100 MΩ (mellan alla S8T-DCBU-01-terminaler och alla S8TS-06024@-utgång-
ar, och mellan alla S8TS-06024@ AC-ingångar och jordterminaler) vid 500 VDC

Vibrationstålighet (se not 4 och 9) 10 till 55 Hz, 0,375-mm enkel amplitud under 2 h var i X-, Y-, och Z-riktning
Stöttålighet (se not 4 och 9) 150 m/s2, 3 gånger var i ±X-, ±Y- och ±Z-riktning
Elektromagnetiska störningar (se not 4) Uppfyller FCC Klass A, EN50081-2/1993
EMS (se not 4) Uppfyller EN61000-6-2/1999
Godkännanden UL: UL508 (listing, class 2: Enligt UL1310) (se not 10), UL60950, UL1604 (class I/Division 2)

cUL: CSA C22.2 nr 14, nr 60950, nr 213 (class I/Division 2)
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)

Mått 120 × 120 × 43 mm
Vikt ca 350 g

S8T-
DCBU-
01

S8TS-
06024

L N

+V-V +V-V

(Bild 1)
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Anslutningar

■ Blockschema

Inställningar

■ Använda enheten
Batterianslutning
En batterihållare (S82Y-TS01) bör användas för batterianslutningen.
Om S82Y-TS01 inte används, ska en brytare och en säkring
placeras mellan batterier och S8T-DCBU-01. Information om vilka
brytare och säkringar som ska användas och hur de ska anslutas
finns under Batterihållare S82Y-TS01 på sida 6.

Batteriöverurladdning
Batteriet laddar ur i följande tre fall (1) till (3). När batteriet har överur-
laddats kan dess livslängd förkortas, eller så kan backup-driften upp-
höra på grund av att batteriet inte kan laddas upp. Skydda batteriet
mot överurladdning genom att vidta följande åtgärd enligt nedan.

(1) Urladdning på grund av backup-driftens belastning (se not 1)
Använd backup-blockets stoppfunktion (se sida 8). Backup-
driften stoppas automatiskt när batterispänningen faller till 
18,5 V, vilket förhindrar att batteriet laddas ur snabbt.
Om enheten lämnas i detta tillstånd under längre tid, även efter 
att backup-driften stoppats, fortsätter urladdning på grund av 
produktens viloström, vilket kan leda till överurladdning. Se i så 
fall (2).

(2) Urladdning på grund av viloströmmen i S8T-DCBU-01 
(se not 1)
Batteriurladdningen påskyndas av viloströmmen, som beror på 
interna kretsar i S8T-DCBU-01, även när AC-matningen 
kopplas FRÅN och belastningen inte är på. I tabell 1-fallet ska 
batterierna kopplas från för att skydda dem från överurladdning. 
Det finns två sätt att koppla från batterierna:

1) Koppla FRÅN batterihållarens brytare (se not 2 och 4).
Anslut en extern krets för att förhindra att brytaren inte slås
från (se not 8). 

2) Bryt backup FRÅN/TILL-ingången med extern signal och
koppla från batterierna med ett externt relä (se bild 2 och
not 2, 4, 8).

Tabell 1. Möjlig överurladdning på grund av 
viloströmmen

Notera: 1. Batteriet laddar ur kontinuerligt på grund av viloström-
men i S8T-DCBU-01 även när backup-blockets stopp-
funktion används eller när backup-driften stoppas av att
backup-blockets FRÅN/TILL-ingång bryts.

2. Koppla FRÅN batterihållaren eller SW enligt bild 2. Om
backup-drift används i onödan förkortas batteriets
livslängd av följande skäl. När AC-matningen kopplas
FRÅN ska batterihållarens brytare kopplas TILL eller SW
enligt bild 2.
• Fulladdning tar 24 till 28 timmar. Om backup-driften

aktiveras innan batteriet är fulladdat förkortas batteri-
ets livslängd på grund av otillräcklig laddning.

• Varje gång batteriet laddas och laddas ur förkortas
dess livslängd.

Laddnings-
krets

Inspännings-
kontroll

ResistansUrladdningskrets
Skyddskrets 
för felkopplat batteri

Bypass D

Säkring 
2,0 A

Styrkrets 
för 
backup

+

−

Batteri

Backup-blockets 
TILL/FRÅN-
ingång

Ansluten 
till 
bussanslutning

Ansluten 
till 
bussanslutning

DC (+)

DC (-)

Överströms-
skydd

+V

−V

DC UTGÅNG

Utgång 
för 
driftstatus

X

Batteriets 
status
utgång

X

Över-
laddnings-
skydd

Kontroll 
batteri-
spänning

S8T-DCBU-01

När batteriet inte är anslutet:

Om backup-driften 
används ofta eller 
är otillräcklig kan 
det förkorta batteri-
ets livslängd.

Batteriet överurladdas 
och kan inte laddas 
upp, vilket leder till att 
backup-driften inte 
fungerar (se not 3).

Koppla FRÅN AC-matningen 
efter montering (se not 7).

Ja

Koppla FRÅN AC-matningen 
vid underhåll eller inspektion.

Ja

När 
AC-mat-
ningen 
ofta kopp-
las TILL 
och FRÅN:

Koppla FRÅN AC-mat-
ningen (1 timme/dag)

Ja

Koppla FRÅN AC-mat-
ningen (16 timmar/dag)

Ja

Koppla FRÅN AC-mat-
ningen i två dagar.

Ja Ja

Koppla FRÅN AC-mat-
ningen i ungefär en 
vecka.

Ja

Förvaring och transport Ja

Strömavbrott i flera timmar Ja
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3. När batterianslutningsspänningen faller till 15,5 V (typiskt)
eller lägre, slutar S8T-DCBU-01 ladda på grund av skydds-
funktionen för felaktig batterianslutning. När batteriets livs-
längd håller på att ta slut (när batteriets kapacitet är mindre
än hälften av dess ursprungskapacitet), kanske inte back-
up-driften fungerar om AC-matningen kopplas FRÅN och
enheten är kvar i det tillståndet i två dagar (temperatur un-
der 25°C). Se Skydd mot felaktig batterianslutning på
sida 9.)

4. Använd inte batterier där det förekommer korrosiva gaser
(silikongas, sulfidgas, organisk gas, klorgas). Om reläet (”X”
i bild 1 och 2) eller brytaren (batterihållare, SW i bild 2) ut-
sätts för korrosiva gaser under längre tid, korroderar kon-
taktytan, vilket leder till instabil eller lös anslutning så att bat-
teriet inte kan laddas och backup-driften inte fungerar.

5. Följande tabell visar omgivande temperatur och luftfuktighet
när LY1-D (24 VDC) används. LY1-D (24 VDC) har en in-
byggd diod som absorberar spänningsspikar som genere-
ras av spolen. Var noggrann med polariteten vid anslutning.
Mer information finns i de enskilda katalogerna.

6. På SW i bild 2 ökar spänningen och strömmen till 15 V när
den öppnas och 2 mA när den kortsluts. Välj brytare med
omsorg.

7. Viloströmmen aktiveras och urladdningen påskyndas även
när AC-matningen är frånslagen men batterierna anslutna.

8. Om operatören glömmer att koppla FRÅN batterihållarens
brytare i bild 1 eller SW i bild 2, fortsätter backup-driften tills
batterispänningen faller till 18,5 V (typiskt) då batterierna
kopplas från av reläet (X). Om batterierna är kvar i detta
tillstånd under längre tid än den som visas i tabellen nedan,
påskyndas överurladdningen endast av självurladdning så
att backup-driften inte fungerar på grund av att batteriet inte
kan laddas.

Bild 1. Extern krets för att skydda mot överurladdning.

Bild 2. Skyddskrets för överladdning med extern signal 
(backup-blockets FRÅN/TILL-ingång)

(3) Batteriets självurladdning
Batteriet laddar ur sig själv även om det inte är anslutet till
S8T-DCBU-01. När enheten transporteras eller förvaras under
längre tid, ska batteriet laddas enligt specifikationerna nedan för
att förhindra överurladdning.

Omgivningstemperatur Omgivande 
luftfuktighet

LY1-D 
(24 VDC)

Utström 4 A eller mindre: −25 till +55°C
Utström 4 A eller mer: −25 till +40°C

5 till 85%

Batteri Omgiv-
nings-

tempera-
tur

Belast-
nings-
ström

Antalet månader tills
uppladdningen inte fungerar

Tidigt under 
batteriets livs-

längd

Sent under 
batteriets livs-

längd

LC-@122
R2@@

20 °C 0,11 A 1,0 månad 0,5 månad

2,2 A 2,0 månader 1,0 månad

40 °C 0,11 A 0,5 månad 0,25 månad

2,2 A 1,0 månad 0,5 månad

LC-@123
R4@@

20 °C 0,17 A 1,0 månad 0,5 månad

4,8 A 3,0 månader 1,5 månad

40 °C 0,17 A 0,5 månad 0,25 månad

4,8 A 3,0 månader 1,5 månad

Omgivningstemperatur Laddningsintervall

Under 20 °C 9 månader

20 till 30 °C 6 månader

30 till 40 °C 3 månader

X

X

S82Y-TS01 (batterihållare)

S8T-DCBU-01

BELASTNING

L N +−

+V−V−V +V

X

Specificerat relä (X): LY1-D (24 VDC)
<OMRON> (se not 5)

1

3

5

7 8

6

4

2

S8TS
-06024@

LY1-D (24 VDC)

När någon glömt att ställa batterihållarens brytare till FRÅN:
1. Starta backup-driften efter frånkoppling av AC-matningen.
2. När batteriets spänning faller till 18,5 V (typiskt) upphör 
 backup-driften, reläutgången öppnas och batteriet 
 kopplas från enheten.

(Backupblockets TILL/FRÅN-ingång)

S82Y-TS01 (batterihållare)

Specificerat relä (X): LY1-D (24 VDC)
<OMRON> (se not 5)

S8T-DCBU-01

L N

BELASTNING

+V−V

X

−V +V

+−

X

SW (se not 6)

S8TS
-06024@

1. Öppna backup-blockets TILL/FRÅN-ingång med extern signal 
 (brytare) (backup kan inte användas).
2. När AC-matningen bryts, faller 24 VDC och reläet öppnas 
 och batteriet kopplas från backup-blocket.
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Backup-funktionen
(Statusindikering för backup-blocket, utgång för driftstatus)
S8T-DCBU-01 upptäcker spänningsfall i S8TS-06024@ och slår om
till backup-drift.

Backup-driften fortsätter i sju sekunder efter att utspänningen från
S8TS-06024@ återställs.

* Om detta tillstånd uppstår är en trolig orsak att en S8TS-06024@
överbelastats eller inte fungerar. Åtgärda omedelbart orsaken till
felet.

Notera: 1. Om växling mellan backup-drift och vanlig drift upprepas,
ändras utspänningen därefter.

2. Reläets kontaktkapacitet är 24 VDC 0,1 A.
3. Använd inte batteriet vid kraftig belastningsvariation eller

vid toppbelastning över den nominella strömmen.
Utspänningen från S8TS-06024@ kan falla så att backup-
driften aktiveras och batteriets livslängd förkortas.

4. Den maximala stötströmmen som anges nedan (förutsatt
kapacitiv belastning 56 000 µF) förekommer när backup-
driften startar.

Laddningskrets
Laddningstid (referensvärden)

Observera: Batteriet laddas på den tid som anges ovan. Om ett
strömavbrott inträffar innan batteriet hunnit laddas
(strömavbrott direkt efter installationen, eller upprepade
fel på kort tid)), kanske inte backup-driften håller
tillräckligt länge.

Utspänningsjustering för S8TS-06024@
Backup-blocket detekterar ett spänningsfall för S8TS-06024@ och
växlar till backup-drift.

Sätt inte utspänningen för S8TS-06024@ lägre än fabriksinställ-
ningen, även om utspänningen för S8TS-06024@ kan justeras med
utspänningsjusteringen (min. spänning 24VDC). Annars kan backup-
driften aktiveras.

Ledningslängd mellan S8T-DCBU-01
och batteriet
Anslut S8T-DCBU-01 och batteriet med en kabel med den diameter
som anges i Rekommenderad ledningsdiameter (sida 17) och max.
längden 1,5 meter.

Eftersom batterispänningen mäts vid batteriets anslutningsplint, ger
stor ledningsimpedans ökat spänningsfall från ledningen, vilket mins-
kar backup-tiden.

Batterihållare S82Y-TS01
Batterihållare S82Y-TS01 bör användas för anslutning och montering
av batteriet. Beakta följande när S82Y-TS01 används:

(1) Kontakt mellan läckande batterivätska och ledande metallkom-
ponenter kan leda till rökutveckling eller brand. Batterihållaren
har ett batterifack av harts för att förhindra detta.
Montera batterihållaren i den riktning som visas nedan.

(2) Nedan visas stötströmmen när backup-driften kopplas TILL. Det
högsta värdet och tiden för stötströmmen varierar med ingångs-
kondensatorns kapacitet i den anslutna utrustningen, batteriets
laddningsstatus, batteriets ledningslängd och omgivningstempe-
raturen. Brytaren och säkringen på S82Y-TS01 har valts utifrån
denna stötström. När säkringen byts ut ska bara den angivna
säkringen användas (Littelfuse, 257015 (15 A)).

(3) I händelse av att batteriet skulle genererar brandfarliga gaser,
ska brytaren och säkringen placeras ur vägen från de brandfar-
liga gasernas konvektionsväg så att inte brytaren eller säkringen
orsakar antändning och explosion.

(4) Om S8T-DCBU-01 är anslutet till batteriet när AC-matningen är
FRÅN kan det orsaka att batteriet överurladdas på grund av vilo-
strömmen i S8T-DCBU-01, vilket kan leda till att batteriets livs-
längd förkortas eller att det inte går att ladda upp. Förhindra detta
genom att ställa brytaren på FRÅN (se Batteriöverurladdning på
sida 4).

Backup-
blockets 
status

LED 
(BACKUP: röd)

Relä 
(ÖPPET 
LÄGE)

Strömavbrott Kontinuerlig 
backup-drift

Lyser Backup- 
(1)-(2): TILLFel i en 

S8TS-
06024-
enhet@

Om en 
S8TS-06024-
enhet@ 
används

Om flera 
S8TS-06024-
enheter@ * 
används

Upprepad 
växling mellan 
vanlig drift och 
backup-drift 
med interval-
ler om ungefär 
sju sekunder

Blinkar med 
ett intervall 
om ungefär 
sju sekunder

Upprepad 
växling 
mellan vanlig 
((3)-(2): TILL) 
och 
backup- 
((1)-(2): TILL)

Vid aktivering av 
funktionen för 
överströmsskydd i 
S8TS-06024@ *

Använt batteri 100 % laddat 80 % laddat

LC-@122R2@@ 24 till 48 timmar. fem timmar

LC-@123R4@@ åtta timmar

COM

Normal

Backup

Relä (ÖPPET LÄGE)
(1)-(2): TILL

Utgångsrelä för 
driftstatus

Indikering

1

2

3

LED tänd 
(DC ON: grön)
LED tänd 
(BACKUP: röd)

45

0 Tid

Batteriets laddningsstatus: Fulladdat
Omgivningstemperatur: 40˚C
Ingångskondensator i ansluten 
utrustning: 56 000 µF
Lastström: 192 W

25 ms

S
tö

ts
tr

öm
 (

A
)

45

0 Tid

Batteriets laddningsstatus: Fulladdat
Omgivningstemperatur: 40˚C
Ingångskondensator i ansluten 
utrustning: 56 000 µF
Lastström: 192 W

25 ms

S
tö

ts
tr

öm
 (

A
)
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Montering och demontering av 
bussanslutningar
Observera följande punkter för att bibehålla elektriska karakteristika.

• Montera/demontera inte kontakterna mer än 20 gånger.
• Vidrör inte stiften på bussanslutningarna.
• Använd en flatbladad skruvmejsel omväxlande i båda ändar för att

demontera en bussanslutning.

S8T-BUS03
Använd S8T-BUS03, där bara DC-bussen är ansluten (AC-bussen är
inte ansluten).

S8T-BUS03 är utrustad med en omkopplare som förhindrar att nät-
aggregatet ansluts med fel utspänningsspecifikation. Ställ omkoppla-
ren till läge 24 V.

Montering
Monteringsanvisning

Använd endast standardmontering. Alla andra monteringsmetoder
förhindrar korrekt värmeavledning och kan orsaka slitage eller
skador på invändiga komponenter.

Funktionskontroll
När S8TS-06024@ och S8T-DCBU-01 har anslutits, bör funktionen
för backup-blocket kontrolleras enligt följande procedur.

1. Slå TILL omkopplaren på batterihållaren.
2. Koppla på AC-matningen till S8TS-06024@.
3. Vänta tio sekunder eller mer, kontrollera sedan om backup-

blocket är i status 1.

4. Koppla från AC-matningen till S8TS-06024@.
5. Kontrollera att backup-driften fungerar korrekt i status 2.

6. Koppla på AC-matningen till S8TS-06024@.

Notera: 1. Utför funktionskontroller i ett läge där inga fel inträffar
även om de anslutna enheterna stängs av. 

2. Driftsläget kan inte ändras till backup- om AC-matningen
bryts inom tio sekunder i steg 3.

3. När AC-matningen bryts eller när enheten förvaras eller
transporteras efter funktionskontroll, ska instruktionerna
i Batteriöverurladdning på sida 4 följas.

Standardmontering Ja

Montering med baksidan 
nedåt

Nej

Annan montering Nej

Om-
kopplare

−V+V −V +V

−L N GR

S8T-BUS03S8TS-06024@

S8T-DCBU-01

+

Standardmontering Montering med 
baksidan nedåt

COM

OK

LOW

Relä (BAT LOW)
(6)-(5): TILL

Utgångsrelä
batteristatus

4

5

6

LED tänd 
(DC ON: grön)

Relä (ÖPPET LÄGE)
(3)-(2): TILL

Utgångsrelä för 
driftstatus

Indikering

1

2

3

COM

Normal

Backup

4

5

6

1

2

3

COM

OK

LOW

Relä (BAT LOW)
(6)-(5): TILL

Utgångsrelä
batteristatus

LED tänd 
(DC ON: grön)
LED tänd 
(BACKUP: röd)

Relä (ÖPPET LÄGE)
(1)-(2): TILL

Utgångsrelä för 
driftstatus

Indikering

COM

Normal

Backup



8 Backup-block för S8TS S8T-DCBU-01

■ Funktioner

Omkopplare för laddningsspänning
Välj antingen 27,4 V eller 26,2 V med om-
kopplaren för laddningsspänning.

Eftersom batteritillverkaren rekommenderar
laddningsspänningen 27,4 V, bör laddningen
ske med 27,4 V.

I det fallet ges utspänningen 27,4 VDC, som
är batteriernas laddningsspänning, beroende
på den anslutna belastningens status när
driften ändras till backup.

Observera: Om batteriet laddas vid 26,2 V,
minskas batteriets kapacitet varje gång batteriet laddas,
och backup-tiden minskas därefter.

(Referensvärde)

Skyddskrets för överspänning
Om laddningsspänningen är ungefär 30 V eller mer, begränsas
laddningsspänningen för att inte batteriet ska överladdas.

Återställa överspänningsskydd
Återställ överspänningsskyddet med följande steg i ett läge där inga
fel inträffar även om de anslutna enheterna stängs av.

1. Koppla FRÅN batterihållarens brytare 
2. Koppla från AC-matningen till S8TS-06024@. 
3. Låt nätaggregatet vara FRÅN i minst en minut. 
4. Ställ batterihållarens brytare på TILL. 
5. Koppla på AC-matningen till S8TS-06024@ igen. 

Notera: 1. Avlägsna orsaken innan AC-matningen slås på igen.
2. Då frånslagen AC-matning och strömavbrott har samma

betydelse, går S8T-DCBU-01 till backup-drift. Ibland kan
inte laddningen utföras för den backup-tid som behövs,
eftersom batteriet inte är tillräckligt laddat. Kontrollera
därför först att backup-driften inte behövs innan
batterihållarens brytare och sedan AC-matningen bryts.

3. Den avstängningstid som behövs för återställning utgår
från fem anslutna S8TS-06024@-enheter, utan belast-
ning och med fulladdade batterier.

Överströmsskyddets omkopplare
5,7 A (typisk) eller 11,7 A (typisk) kan väljas
med omkopplaren som överströmsskydd vid
backup-drift. Välj 5,7 A (typisk) för en eller
två S8TS-06024@-enheter (eller tre enheter
vid redundant drift N +1), eller 11,7 A
(typisk) för tre eller fyra enheter (eller fem
enheter vid redundant drift N +1). Grundin-
ställningen är 5,7 A (typisk).

Funktionen för överströmsskydd
Vid normal drift
Överström meddelas på följande sätt.

• LED (BAT LOW: röd) tänds.
• Relä (BAT LOW) är i läge LÅG ((4)–(5): TILL).

Om ett strömavbrott inträffar i detta läge, aktiveras överströmsskyd-
det och ingen backup-drift kan utföras.

Vid backup-drift
Överströmsskyddet kan ställas in på 5,7 A (typisk) eller 11,7 A
(typisk) med omkopplaren. Utgången stäng av när överströmsskyd-
det är aktivt.

Observera: Om driften fortsätter i överströmstillstånd kan inre
komponenter försämras eller gå sönder.

Backup-blockets stoppfunktion
När batterispänningen faller till 18,5 V, stoppas backup-driften auto-
matiskt för att skydda batteriet mot överurladdning på grund av
belastningsströmmen.

Notera: 1. Batteriurladdningen fortsätter på grund av viloströmmen
för S8T-DCBU-01 även när backup-driften har stoppats.
Lämna inte enheten i detta tillstånd under längre tid (se
Batteriöverurladdning på sida 4).

2. Den återstående batterikapaciteten är noll när batteri-
spänningen är 18,5 V (typisk).

Backup-blockets TILL/FRÅN-
ingångsfunktion
Om backup-blockets TILL/FRÅN-ingångar kortsluts aktiveras
backup-blocket, medan om ingångarna är öppna stängs backup-
blocket av. Ingången är av kontakttyp och de öppna och kortslutna
kretsarna specificeras nedan.

Vid leverans är en kortslutningsbygel monterad för att kortsluta
backup-blockets TILL/FRÅN-ingångar.

När backup-blockets TILL/FRÅN-ingångar är öppna, visar följande
att backup-blocket är avstängt.

• LED (BAT LOW: röd) är tänd.
• Relä (BAT LOW) är i läge LOW ((4)–(5): TILL).

Observera: Batteriurladdningen fortsätter på grund av viloströmmen
för S8T-DCBU-01 även när backup-driften har stoppats.
Lämna inte enheten i detta tillstånd under längre tid
(se Batteriöverurladdning på sida 4).

Kapacitetsminskning i varje laddnings- och 
urladdningscykel

Vid 25 °C Minskning med 10 %

Vid 0 °C Minskning med 20 %

Plint-
lock

Överströmsskyddets 
omkopplare

Avsnitt A

Omkopplare för laddningsspänning

Omkopplare för laddningsspänning

Förstorad vy av 
avsnitt A

Kortsluten Impedans med 1 kΩ eller mindre 
 ström vid 0 Ω: Cirka 2 mA 
restspänning: 1 V eller lägre

Öppen Impedans: 400 kΩ eller mer

Överströmsskyddets 
omkopplare

Förstorad vy av 
avsnitt A
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Skydd mot felaktig batterianslutning
När backup-blocket är aktiverat, separeras laddningskretsen om
batterispänningen faller under 15,5 V. Funktionen skyddar batteriet
och huvudenheten vid felaktig batterianslutning (med omvänd
polaritet eller med ett 12 V-batteri).

Skyddsfunktionen för felaktig batterianslutning meddelas på följande
sätt:

• LED (BAT LOW: röd) tänds.
• Relä (BAT LOW) är i läge LOW ((4)–(5): TILL). 

Notera: 1. När batteriet är frånkopplat medan AC-matningen är till
efter att batteriet anslutits på vanligt sätt (batterihållarens
brytare i läge FRÅN, batterihållarens säkring har löst ut,
batterianslutningens ledningar inte är anslutna), svarar
inte batteristatusens indikering eller utgång.

2. Byt inte batterier när AC-matningen är på. Skyddsfunktio-
nen för felaktig batterianslutning aktiveras inte om enhe-
ten är ansluten med omvänd polaritet, men S8T-DCBU-
01 skadas och batterihållarens säkring löser ut.

Batteristatusindikering och
batteristatusutgång
Batteriets laddnings-/urladdningsfel (1 till 4 i beskrivningen nedan)
indikeras på följande sätt.

Om ett strömavbrott inträffar i detta läge, startar inte backup-driften,
eller så blir backup-tiden kortare. Åtgärda orsaken till felet omedel-
bart.

1. Ca 22,5 V terminalspänning eller lägre (BAT LOW deaktiveras när
spänningen når över 24,5 V).

2. Aktivering av skyddsfunktionen för felaktig batterianslutning.
3. Bryt upp batteriets FRÅN/TILL-ingång.
4. Överström vid normal drift.

Notera: 1. Även om BAT LOW inte längre indikeras, betyder det inte
att batteriet är fulladdat.

2. Reläets kontaktkapacitet är 24 VDC och 0,1 A.

■ Batteribyte
Blybatterier åldras.

Referensvärden för utbyte av batteriet(-er).

Notera: 1. Batteriet åldras snabbare i slutet av dess livlängd.
2. Batteriets bytesintervall utgår från att batteriet har hälften

av sin ursprungliga kapacitet kvar.
3. Livslängden varierar beroende på förvaring och driftsmil-

jö, belastning och hur ofta backup-drift används.
4. I värsta fall kan brand orsakas av att batterier kontinuer-

ligt används längre tid än rekommenderat bytesintervall.
Byt ut batterierna regelbundet för att undvika detta.

5. Byt inte batterier när AC-matningen är på. Skyddsfunktio-
nen för felaktig batterianslutning aktiveras inte om enheten
är ansluten med omvänd polaritet, men S8T-DCBU-01
skadas och batterihållarens säkring löser ut.

1. Riktlinjer för batteribyte

Byt ut batteriet med följande tabell som riktlinje:

Observera: Förutsättningarna i tabellen ovan är uppskattade efter:
laddning vid 27,4 V och urladdning med 8 A (för
LC-@123R4@@), 3.7 A (LC-@ 122R2@@) med backup-
drift en gång i månaden.

2. Mätning av backup-tid

Backup-tiden kan mätas beräknas enligt nedan. När batteriet är nytt
mäts först den ursprungliga backup-tiden.

Vid det regelbundna underhållet byts batteri om backup-driften inte
utförs under den backup-tid som krävs eller om backup-tiden har
blivit kortare än halva ursprungsvärdet.

Notera: 1. Kontrollera att det har gått minst 48 timmar sedan den se-
naste backup-driften och att batteriet är korrekt anslutet.
Mät sedan backup-tiden.

2. Mät backup-tiden efter att ha kontrollerat att inga problem
uppstår av att AC-matningen bryts.

(1) Koppla från AC-matningen för att aktivera backup-en via
S8T-DCBU-01.

(2) Mät tiden mellan aktiverad backup via att utgångsrelä går till
((1)-(2): TILL) och batteristatusens utgångsrelä LOW går till
((4)-(5): TILL). (Detta är backup-tiden.)

(3) Koppla på AC-matningen när batteristatusens utgångsrelä går till
LOW ((4)-(5): TILL).

COM

OK

LOW

LED tänd 
(BAT LOW: röd)

Relä (BAT LOW)
(4)-(5): TILL

Utgångsrelä
batteristatus

Indikering

4

5

6

Batteri Omgivningste
mperatur

Batteriets 
livslängd

Ungefärligt 
bytesintervall

LC-R122R2@@
LC-R123R4@@

20 °C 2 till 3 år 2 år

30 °C 1 till 1,5 år 1 år

40 °C 0,5 till 0,75 år 0,5 år

LC-P122R2@@
LC-P123R4@@

20 °C 4 till 6 år 4 år

30 °C 2 till 3 år 2 år

40 °C 1 till 2 år 1 år

Backup-tid

22,5 V (typisk)

AC-ingång

Utspänning för 
S8TS-06024

Utspänning för 
S8T-DCBU-01

Backup- 
((1)-(2))

Utgång 
driftstatus

Normal 
((3)-(2))

LOW 
((4)-(5))

Batteriets 
statusutgång

OK 
((6)-(5))

Batteri-
spänning
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Regelbunden kontroll av batteriet
Batteriet bör kontrolleras regelbundet enligt följande:

• Kontrollera batterispänningen. (I en seriekoppling med 27,4 V ska
varje batteri vara laddat till 13,7 V.)

• Kontrollera batteriets ledningar och anslutningar. (Kontrollera att
anslutningarna för batterierna och S8T-DCB-01 är dragna.)

• Kontrollera att backup-driften fungerar normalt vid simulerat
strömavbrott.

Observera: Kontrollera backup-driften efter att ha kontrollerat att inga
problem uppstår av att AC-matningen bryts.

Montering
Backup-block

Bussanslutning
S8T-BUS03

(1) Kodpinne
(2) Jordtstift
(3) NC
(4) DC-stift (+)
(5) DC-stift (−)

Batterihållare
S82Y-TS01

(1) Batterifack
(2) Säkring
(3) Anslutningsterminaler
(4) Brytare
(5) Batteri A (Beställs separat)
(6) Batteri B (Beställs separat)
(7) Petskydd

Utgång för driftstatus 
(ÖPPET LÄGE)

Batteriets statusutgång 
(BAT LOW)
TILL/FRÅN-ingång för 
backup-block 
(TILL/FRÅN)

2
1

3
4
5
6
7
8
9

10
11

20

22

23 24

21

14

191718 15

151312

16

COM
Normal

Backup 1

2

3

COM
OK

LOW 4

5

6

S8T-DCBU-01

(1) Backup: Utgångsrelä driftstatus
(2) COM: Utgångsrelä dtiftstatus
(3) Normal: Utgångsrelä driftstatus
(4) LÅG: Utgångsrelä batteristatus
(5) COM: Utgångsrelä batteristatus
(6) OK: Utgångsrelä batteristatus
(7) ON/OFF: TILL/FRÅN-ingång backup
(8) ON/OFF: TILL/FRÅN-ingång backup
(9) Utgångsindikering (DC ON: grön)

(10) Statusindikering backup (BACKUP-: röd)
(11) Statusindikering batteri (BAT LOW: röd)
(12) Anslutningsterminaler batteri (−)
(13) NC
(14) Anslutningsterminal batteri (+)
(15) Låsreglage
(16) Kortslutningsbygel
(17) DC-utgångsterminal (−V)
(18) NC

(19) DC-utgångsterminal (+V)
(20) Skenfäste
(21) Hylsdon bussanslutning
(22) Petskydd
(23) Omkopplare för laddningsspänning
(24) Överströmsskyddets omkopplare

1

2

3
4
5

4
2

1
5

6

3

7
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Tekniska data

■ Tekniska data
Reduceringskurva

Notera: 1. Lägg till ytterligare ett S8TS-06024@-block om ett redundant system önskas.
2. Om den naturliga luftcirkulationen är begränsad ska forcerad luftcirkulation användas för att förhindra överhettning.
3. Omgivningstemperaturen är specificerad till en punkt 50 mm under backup-blocket.
4. Specificerad omgivningstemperatur för batteri är 0 till 40 °C, vilket skiljer sig från S8T-DCBU-01. 

Omgivningstemperaturen för batteriet specificeras som temperaturen vid batteriets yta.
5. Den totala uteffekten när flera S8TS-06024@ ansluts blir mindre än summan av wattalen, 

eftersom S8T-DCBU-01 förbrukar energi från S8TS-06024@.

Antal S8TS-06024@-enheter AC-matningsspänning S8TS-06024@ Reduceringskurva Nominell uteffekt

1 200 till 240 VAC *1 36 W (1,5 A)

100 till 120 VAC *2

1 (+1) 100 till 120 VAC/200 till 240 VAC *3 30 W (1,25 A)

2 *4 88,8 W (3,7 A)

2 (+1) *5 76,8 W (3,2 A)

3 *6 146,4 W (6,1 A)

3 (+1) *7 128,4 W (5,35 A)

4 *8 192 W (8 A)

4 (+1) *9 168 W (7 A)
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S8T-DCBU-01
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Tidsdiagram
Start

Observera: Batteridrift kan inte ske under den period (sju sekunder (typiskt)) som
batteristatusens utgångsrelä är LOW efter att S8T-DCBU-01 startas.

Strömavbrott, när batterispänningen inte når 
spänningen för BAT LOW (22,5 V typiskt)

Observera: Backup-driften fortsätter i ca. sju sekunder efter att AC-matningen återställts
efter ett strömavbrott.

Strömavbrott, när batterispänningen når 
spänningen för BAT LOW (22,5 V typiskt)

Notera: 1. När batterispänningen faller under 22,5 V (typisk), ändrar batteristatusens
reläutgång läge till LOW. 

2. När strömavbrottet åtgärdats fortsätter backup-driften i sju sekunder (typiskt).

Strömavbrott, när batterispänningen når spänningen 
för backup-stopp (18,5 V tyiskt)

Observera: När batterispänningen faller under 22,5 V (typisk), ändrar batteristatusens
reläutgång läge till LOW, och när batterispänningen faller under 18,5 V stoppas
backup-driften. Om batteridriften är stoppad under längre tid, fortsätter batteriet
att ladda ur på grund av viloströmmen för S8T-DCBU-01, vilket kan förkorta
batteriets livslängd eller inaktivera backup-blocket för att det inte kan laddas
upp. Förhindra detta genom att följa instruktionerna under
Batteriöverurladdning på sida 4.

AC-ingång

Utspänning för 
S8TS-06024

Utspänning för 
S8T-DCBU-01

Batteri-
spänning

Backup 
((1)-(2))

Utgång 
för driftläge

Normal 
((3)-(2))

LOW 
((4)-(5))

Batteriets 
statusutgång

7 sekunder (typisk) (se not)

OK 
((6)-(5))

Strömavbrottets tid

7 sekunder (typisk) 
(se not)

AC-ingång

Utspänning för 
S8TS-06024

Utspänning för 
S8T-DCBU-01

Backup 
((1)-(2))

Utgång 
för driftläge

Normal 
((3)-(2))

LOW 
((4)-(5))

Batteriets 
statusutgång

OK 
((6)-(5))

Batteri-
spänning

Strömavbrottets tid

7 sekunder (typisk) (se not 2)

22,5 V (typisk) (se not 1)

AC-ingång

Utspänning för 
S8TS-06024

Utspänning för 
S8T-DCBU-01

Backup 
((1)-(2))

Utgång 
för driftläge

Normal 
((3)-(2))

LÅG 
((4)-(5))

Batteriets 
statusutgång

OK 
((6)-(5))

Batteri-
spänning

22,5 V (typisk) (se not) 18,5 V (typisk) (se not)

AC-ingång

Utspänning för 
S8TS-06024

Utspänning för 
S8T-DCBU-01

Backup 
((1)-(2))

Utgång 
för driftläge

Normal 
((3)-(2))

LOW 
((4)-(5))

Batteriets 
statusutgång

OK 
((6)-(5))

Batteri-
spänning
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■ Backup-tid (referensvärde)

Mått
Observera: Alla mått är i millimeter om inte annat anges.
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Backup-tid när LC-@122R2@@ används Backup-tid när LC-@123R4@@ används

Notera: 1. Förutsättningar för backup-tid
• Backup-tid: tiden från att 

backup startas tills att 
utspänningen når 21,0 V.

• Omgivningstemperatur: 
25 °C

• Batteri: Ny produkt 
fulladdad till 27,4 V

• Ledningslängd mellan 
S8T-DCBU-01 och 
batteriet: 1,5 m

2. Backup-tiden varierar utifrån den 
anslutna utrustningens belast-
ning, omgivningstemperaturen 
och batteriets användningstid.
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■ DIN-skena
Observera: Alla mått är i millimeter om inte annat anges.

52,75

Två, 
8 d. hål

212

222,25

114

8

185,7

82

Batterihållare
S82Y-TS01

4,5

15 25 25
10 10

1 000 (500) *

25 25 15(5) *

35±0,3

7,3±0,15

27±0,15

1

* Värdena inom parentes 
 gäller för PFP-50N.

Monteringsskena (material: Aluminium)
PFP-100N
PFP-50N

4,5

15 25 25
10 10

1.000

25 25 15 1 1,5

29,2242735±0,3

16

Monteringsskena (material: Aluminium)
PFP-100N2

50

11,5

10
M4-fjäder
bricka

4,8
1,3

1,8

1

10

6,2
1,8

35,5 35,3

M4 × 8 
skruv med 
plant huvud

Ändstöd
PFP-M
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Garantier och ansvarsbegränsning

■ GARANTI
Omron garanterar att produkterna är felfria avseende mate-
rial och utförande under en tidsperiod på ett år (eller en
annan tidsperiod, om en sådan finns specificerad) från den
dag som varan levererades från OMRON. 

OMRON LÄMNAR INGEN GARANTI ELLER UPPGIFT,
VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT,
BETRÄFFANDE ICKE-INTRÅNG I ANNANS RÄTT, SÄLJ-
BARHET ELLER FÖR LÄMPLIGHETEN FÖR ETT SÄR-
SKILT SYFTE FÖR PRODUKTERNA. VARJE KÖPARE OCH
ANVÄNDARE GODTAR ATT DET ÄR PÅ KÖPARENS OCH
ANVÄNDARENS EGET ANSVAR ATT BESTÄMMA OM
PRODUKTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA KRAVEN FÖR
DET AVSEDDA ANVÄNDNINGSOMRÅDET. OMRON FRI-
SKRIVER SIG FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, SÅVÄL
UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA. 

■  ANSVARSBEGRÄNSNING
OMRON PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖLJDSKADA,
SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR, VINSTBORT-
FALL ELLER AFFÄRSFÖRLUST SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR
KOPPLAT TILL PRODUKTERNA, OAVSETT OM SÅDANA
KRAV GRUNDAS PÅ KONTRAKT, GARANTI, OAKTSAM-
HET ELLER STRIKT ANSVAR. 

Under inga omständigheter påtar sig Omron ansvaret för
någon handling som överstiger det enskilda priset för den
produkt som garantin gäller för.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER PÅTAR SIG OMRON
ANSVAR FÖR GARANTI, REPARATION ELLER ANDRA
KRAV BETRÄFFANDE PRODUKTERNA SÅVIDA INTE
OMRONS ANALYSER STYRKER ATT PRODUKTERNA HAR
HANTERATS, FÖRVARATS, INSTALLERATS OCH UNDER-
HÅLLITS KORREKT OCH ATT DE INTE UTSATTS FÖR
FÖRORENINGAR, MISSBRUK, FELAKTIG ANVÄNDNING
ELLER OLÄMPLIG MODIFIERING ELLER REPARATION. 

Tillämpning

■ ANVÄNDNINGSOMRÅDE
OMRON påtar sig inte något ansvar för överensstämmelse
med standarder, regelverk eller bestämmelser som hänför
sig till produktkombinationen i kundens tillämpning eller
användning av produkten. 

Alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att bedöma produk-
tens lämplighet för de system, maskiner och den utrustning
som produkten ska användas tillsammans med. 

Läs och följ alla användningsförbud som gäller produkten.

ANVÄND ALDRIG PRODUKTEN TILL EN TILLÄMPNING
SOM MEDFÖR ALLVARLIG RISK FÖR LIV ELLER EGEN-
DOM UTAN ATT HA KONTROLLERAT ATT SYSTEMET I
DESS HELHET HAR UTFORMATS FÖR ATT MÖTA RIS-
KERNA OCH ATT OMRON-PRODUKTEN ÄR KORREKT
BERÄKNAD OCH INSTALLERAD FÖR DEN AVSEDDA
ANVÄNDNINGEN INOM UTRUSTNINGEN ELLER SYSTE-
MET SOM HELHET.
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Försiktighetsåtgärder

 !VARNING
[Användning]

Använd inte batteriet där det kan orsaka lifsfara eller skada, till
exempel i områden med medicinsk eller annan kritisk utrustning. 

 !Försiktigt
[Användning]

Batteriet är avsett för kortvarig backup-drift i tillämpningar där AC-
matningen är konstant. När AC-matningen kopplas FRÅN eller
vid strömavbrott  på f lera t immar, ska instrukt ionerna i
Batteriöverurladdning på sida 4 följas. Batteriets livslängd kan
förkortas, eller så kan backup-drift omöjliggöras på grund av att
batteriet inte kan laddas upp.

[Batteriöverurladdning]

Skydda bat te r ie t  mot  överur laddn ing genom at t  fö l ja
instruktionerna i Batteriöverurladdning på sida 4. Om batteriet
överurladdats kan dess livslängd förkortas, eller så kan backup-
drift omöjliggöras på grund av att batteriet inte kan laddas upp.

[Installation och miljö]

Använd inte batteriet i trånga utrymmen eller nära utrustning som
ger ifrån sig gnistor, till exempel kontaktorer, reläer eller statiskt
laddad utrustning. Batteriet kan avge brandfarliga gaser när det
laddas, vilket kan leda till eldsvåda eller explosion.

Dra anslutningsskruvarna med åtdragningsmomentet 1,08 Nm
och dra de jackbara anslutningsskruvarna med åtdragningsmo-
mentet 0,20 Nm. Lösa skruvar kan orsaka brand.

Åtdragningsmomentet för anslutningsskruvarna på batterihållare
är 0,74 Nm. Lösa skruvar kan orsaka brand.

Avlägsna inte petskyddet för bussanslutning om inte bussanslut-
ningar används. Elektriska stötar kan uppstå.

Lås skjutreglaget och DIN-skenefästet när S8TS nätaggregat och
backup-blocket monterats samman. Om de inte är ordentligt
låsta, kan anslutningen lossna på grund av vibrationer och orsaka
elektriska stötar.

Anslut inte belastning eller kondensator mellan S8T-DCBU-01
och batteriet. Det kan förkorta batteriets livslängd eller hindra
backup-drift på grund av skyddsfunktionen för överström när
backup-driften aktiveras.

Använd inte andra batterier än de som avses. Om andra batterier
används kan brand och rökutveckling uppstå.

Tillför inte hartser som innehåller mjukgöringsmedel på batteriet.
Sprickor kan uppstå i batteriet så att elektrolyt läcker ut.

Om metallverktyg används för att montera batteriet i batterihålla-
ren, ska de vara isolerade med vinyltejp eller liknande. Kortslut-
ning kan orsaka hetta eller gnistor, vilket kan leda till brand,
explosion eller att batteriet förstörs.

Anslut batteriet korrekt. Felaktig anslutning kan orsaka rökutveck-
ling eller eld.

Montera och transportera batterihållaren enligt monteringsanvis-
ning. Om montering och transport inte utförs enligt anvisning kan
batterivätska läcka ut, eller så ges inte tillräckligt skydd mot läcka-
ge, vilket kan orsaka rökutveckling eller brand.

Använd inte batteriet vid temperaturer över 40 °C. Batteriet för-
sämras snabbt och kan orsaka brand.
(Batteriets teperaturområde vid drift är: 0 till 40 °C)

Använd inte batterierna där det finns korrosiva gaser. Om de
lämnas på en sådan plats under längre tid, kan brytarens eller
reläets kontaktytor korrodera och orsaka instabil eller lös kontakt
så att inte backup-driften fungerar på grund av att inte batteriet
kan laddas. Om korrosiv gas kommer in i batteriet kan det i värsta
fall leda till brand.

Blanda inte nya och gamla batterier, batterier av olika typer eller
med olika laddkapacitet. Det kan orsaka rökutveckling och brand.

Använd inte backup-blocket för tillämpningar där den anslutna
belastningen ofta orsakar strömstötar.

Se ”Ytterl igare försiktighetsåtgärder enligt UL 1604” för
uppfyllande av UL 1604.

[Drift]

Följ försiktighetsåtgärderna för batterier som används. Ett batteri
kan vara farligt om det används på fel sätt.

Vidrör inte produkten när spänningssatt eller omedelbart efter att
den kopplats från. Varma ytor kan ge brännskador.

Montera/demontera inte backup-blocket under spänning.
Elektriska stötar kan uppstå.

Vid nödstopp skall AC-matningen brytas och batteriet kopplas
från. Om bara AC-matningen bryts, stannar inte utrustningen som
drivs av batteriet. Det kan leda till skada person- eller utrustnings-
skada.

Byt omedelbart ut batteriet när det är helt urladdad. Om ett helt
urladdat batteri används kan det leda till brand.

Ställ batterihållarens brytare på FRÅN vid lukt, onormalt ljud,
rökutveckling eller vätska tränger ut från batteriet. Om driften
forsätter i ett sådant tillstånd kan det orsaka brand.

Undvik kontakt med elektrolyt som läcker ur batteriet. Elektrolyten
kan orsaka ögon- och brännskador. Skölj bort elektrolyt som kom-
mit i ögon eller kontakt med huden med stora mängder rent vat-
ten och kontakta läkare.

Använd inte batterihållaren på platser utsatta för vibrationer eller
stötar. Stötar eller vibrationer kan försämra batteriets prestanda.

[Underhåll]

Ta inte inte isär produkterna och rör inte interna delar under
spänning. Elektriska stötar kan uppstå.

Vid underhåll ska AC-matningen brytas och batteriet kopplas från
(se Batteriöverurladdning på sida 4). Om bara AC-matningen
bryts, stannar inte utrustningen som drivs av batteriet.

Var försiktig vid montering/demontering av batterier i batterihålla-
ren, så att du inte tappar batteriet. Om batteriet tappas kan det or-
saka skador och brännskador på grund av läckande elektrolyt.

Montera eller byt inte batterier i närheten av brandfarliga gaser.
Gnistor som uppkommer när batterier ansluts kan orsaka explosi-
on eller brand.

Montera inte isär och bygg inte om batteriet. Utspädd svavelsyra
kan läcka ut och orsaka ögon- och brännskador.

Kortslut inte batteriet med metallföremål. Elektriska stötar, brand
och/eller brännskador kan uppstå.

Följ gällande lagar och bestämmelser för kassering och insamling
(återvinning) av batterier. Batteriet kan explodera om det kastas i
eld.
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Montering
För att förbättra tillförlitlighet över längre tid skall god värmeavledning
beaktas vid montering För S8T-DCBU-01 avleds värme genom
naturlig konvektion. Montera blocken så att värme kan avledas till
luften runt om.

Säkerställ att metallspån eller främmande föremål inte kan komma in
i produkterna vid arbete med apparatskåp.

Kontrollera att all plast och allt papper som används som skydd för
nätaggregatet tagits bort innan det tas i bruk, och se till att inte
värmeavledningen hindras.

Anslut S8T-DCBU-01 till den nedre högra eller vänstra delen av
S8TS-06024@ blocken.

Installation/Anslutning
Före installation skall omkopplaren för laddningsspänning och
omkopplaren för överströmsskydd vara korrekt inställda. 

Kontrollera att kablar anslutits korrekt till ingångs- och utgångstermi-
naler.

Stäng plintlocken för petskydd och för att undvika att terminalerna
kortsluts av främmande föremål.

Använd nedan angivna ledningsdiametrar för att ansluta till
belastning och batterier för att förhindra att rökutveckling eller brand
orsakas av onormal belastning.

Tryck inte ned terminalblock eller terminaler med mer än 100 N när
anslutningsskruvarna dras åt.

Ta alltid bort skyddsplasten från produkten före tillslag.

Rekommenderad ledningsdiameter

Installationsmiljö
Använd inte nätaggregaten på platser utsatta för vibrationer eller
stötar. Montera nätaggregatet så långt som möjligt från kontaktorer
eller andra enheter som utgör vibrationskällor. Montera ändstöd
(PFP-M) på båda sidor på nätaggregatet.

Installera nätaggregaten på säkert avstånd från alla källor till kraftigt,
högfrekvent brus.

Monterings-/förvaringsmiljö
• Förvara produkten vid −25 till +65 °C och vid 25 till 90 % relativ

luftfuktighet.
• Använd inte backup-blocken vid hög temperatur och hög belastning

(utanför reduceringskurvan) eftersom komponenter inuti enheten
kan försämras eller gå sönder.

• Använd produkten vid 25 till 85 % relativ luftfuktighet.
• Undvik platser där produkten utsätts för direkt solljus.
• Tillse att metallspån inte kommer in i produkten under

monteringsarbete.
• Undvik platser där vätska, främmande ämnen eller korrosiva gaser

kan tränga in i produkten.
• Undvik platser utsatta för stötar eller vibrationer. Även en anslut-

ningsledning kan vara en vibrationskälla. Montera backup-blocket så
långt som möjligt från möjliga källor till stötar eller vibrationer. Mon-
tera dessutom ändstöd (PFP-M) på båda sidor på nätaggregatet.

• Om backup-blocket används i ett område med omfattande
elektriskt brus, ska backup-blocket placeras så långt från
bruskällorna som möjligt.

När batteriet lagras under längre tid ska följande två
försiktighetsåtgärder beaktas. Om de inte beaktas kan batteriets
livslängd bli mycket kort.

• Koppla FRÅN batterihållarens brytare. Urladdningen fortsätter på
grund av viloströmförbrukningen i S8T-DCBU-01.

• Upprepa laddning enligt batteritillverkaren rekommenderar. Batte-
riet laddar ur även vid förvaring.

Hantering av bussanslutningen
Bussanslutningen får inte tappas eller utsättas för kraftiga stötar.

Montering på DIN-skena
Haka på blockets del (A) på skenan och tryck blocket i riktning (B) för
att montera blocket på DIN-skenan.

Dra ner låsfästet (C) med en skruvmejsel och lyft av aggregatet för
demontering.Överströmsskyddets 

omkollare I läge
Antal anslutna 
S8TS-06024@-

enheter

Rekommenderad 
ledningsdiameter

5,7 A (typisk) 1, 2 AWG 14 till 18 (area: 
0,823 till 2,081 mm2)

3 AWG 14 till 16 (area: 
1,309 till 2,081 mm2)

11,7 A (typisk) 3, 4, 5 AWG 14 (area: 
2,081 mm2)

*1*1

*1 *1

*2

S8TS-06024@S8TS-06024@

*3

*4

S8T
-DCBU-01

*1. Luftkonvektion

*2. 75 mm min.

*3. 75 mm min.

*4. 10 mm min.

S8T-DCBU-01S8T-DCBU-01S8T-DCBU-01

S8TS-
06024@

S8TS-
06024@

S8T-
DCBU-
01

S8T-
DCBU-
01

S8T-
DCBU-
01

L N

S8TS-
06024@

L N

S8TS-
06024@

L N

S8TS-
06024@

L N

S8TS-
06024@

L N

B

A

30 mm min.

DIN-skenefäste

C
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■ Felsökning
På den här sidan listas fel som kan uppstå när S8T-DCBU-01 används, tillsammans med troliga orsaker och lämpliga åtgärder.
Kontrollera motsvarande post.

När Trolig orsak Beskrivning Åtgärder
Montering S8T-DCBU-01 kan inte 

anslutas.
Bussanslutningen har en kodpinne som 
förhindrar montering till S8TS-enheter för 
12 VDC och 5 VDC. Därför går det inte att 
ansluta enheter med olika utspänning.

Ställ in omkopplaren på bussanslutningen 
(medföljer) på 24 V.
Mer information finns under S8T-BUS03 på 
sida 7.

Vid prestanda-
kontroll
Se Funktionskon-
troll på sida 7 för 
mer information.

Utgångsindikeringen för 
S8T-DCBU-01 tänds inte 
under steg två av 
funktionskontrollen.

S8T-DCBU-01 matas via utgången på 
S8TS-06024@. Orsaken är troligen att bussan-
slutningen inte är ansluten eftersom inspänning-
en ansluts av bussanslutningen (medföljer).

Anslut S8T-DCBU-01 till S8TS-06024@ med 
bussanslutningen (medföljer).
Mer information finns under Grundkonfiguration 
på sida 2.

Den anslutna S8TS-06024@ 
fungerar inte under steg två 
av funktionskontrollen.

Orsaken är troligen att S8T-DCBU-01 är 
ansluten mellan flera S8TS-06024@-block.

Bussanslutningen S8T-BUS03 för anslutning av 
S8T-DCBU-01 är inte ansluten till AC-matning-
en. Anslut S8T-DCBU-01 till den högra eller 
vänstra sidan av ett eller flera S8TS-06024@-
block.

Batteriets statusindikering 
är tänd även efter 10 sekun-
der eller mer efter att 
AC-matningen kopplats på i 
steg tre av funktionskontrol-
len.

Trolig orsak är att batterierna är anslutna med 
felaktig polaritet (+ och − omvända).

Anslut batteriet korrekt.
Mer information finns under Skydd mot felaktig 
batterianslutning på sida 9.

Trolig orsak är att batterispänningen fallit under 
22,5 V (batteriet kan ha laddat ur sig självt eller 
laddats ur på grund av viloströmmen i 
S8T-DCBU-01).

Kontrollera batterispänningen. Om den är lägre 
än 18,5 V ska batteriet bytas. 
Följ instruktionerna under 
Batteriöverurladdning på sida 4.

Orsaken är troligen att backup-blockets TILL/
FRÅN-ingång är öppen.

Kortslut backup-blockets TILL/FRÅN-ingång 
(före leverans är backup-blockets TILL/FRÅN-
ingång kortsluten).
Mer information finns under Backup-blockets 
TILL/FRÅN-ingångsfunktion på sida 8.

Orsaken är troligen att överströmsskyddet i den 
anslutna S8TS-06024@-enheten är aktiv.

Eftersom energi förbrukas i S8T-DCBU-01 kan 
inte den normalt totala kapaciteten för de an-
slutna S8TS-06024@-enheterna inte uppnås. 
Anslut ytterligare ett S8TS-06024@ nätaggre-
gat. 
Mer information finns under Reduceringskurva 
på sida 11.

Orsaken är troligen att omkopplaren för 
S8TS-DCBU-01 överströmsskydd är inställd 
på ett för lågt värde.

När tre eller fler S8TS-06024@-block är anslut-
na ska omkopplaren för överströmsskydd 
 ställas på 11,7 A (typisk). (Grundinställningen 
är 5,7 A (typisk).)
Mer information finns under Överströmsskyd-
dets driftlägesomkopplare på sida 8.

Orsaken är troligen att 
utspänningenjusteringen på den anslutna 
S8TS-06024@-enheten är inställd på en lägre 
spänning än fabriksinställningen.

S8T-DCBU-01 detekterar låg utspänning för 
S8TS-06024@ och kopplar över till backup-drift. 
Justera utspänning på S8TS-06024@ så att ut-
spänningen blir 24,5 V eller mer utan belastning.
Mer information finns under Utspänningsjuste-
ring för S8TS-06024@ på sida 6.

Backup-driften utförs inte 
vid steg fem i funktionskon-
trollen.

Orsaken är troligen att stötström vid backup-
drift har löst ut säkringen på batterihållaren.

Ta hänsyn till startströmmen när backup-driften 
kopplas till när du väljer säkring. Den rekom-
menderade säkringen för batterihållaren 
S82Y-TS01 är vald med stötströmmen i åtanke.
Mer information finns under Batterihållare 
S82Y-TS01 på sida 6.
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När 
S8T-DCBU-01 
används

Backup-läget återställs inte 
efter att AC-matningen 
återställts efter ett 
strömavbrott.

Orsaken är troligen att en skyddsfunktion på 
S8TS-06024@ aktiverades för att stoppa driften 
i S8TS-06024@.

Återställ skyddsfunktionerna för S8TS-06024@. 
(Bryt spänningen till S8TS-06024@, och slå på 
igen efter minst en minut.)

Utspänningen avbröts 
under backup-driften.

Orsaken är troligen att batterispänningen fallit 
på grund av urladdning, och att backup-
blockets stoppfunktion aktiverats.

Om en åtgärd krävs under backup-drift tillåt 
backup-driften att fortsätta tills batteriets 
statusindikering tänds.

Orsaken är troligen att ett överströmstillstånd 
uppståt på grund av belastningsvariation under 
backup-drift.

Tillse att marginaler finns för kapacitet när 
S8T-DCBU-01 används.

Backup-drift och 
normal drift växlas 
upprepade gånger.

Orsaken är troligen att någon av S8TS-06024@-
enheterna inte fungerar när två eller flera 
S8TS-06024@-enheter är anslutna.

Byt ut trasig S8TS-06024@-enhet.
Mer information finns under Backup-funktionen 
på sida 6.

Orsaken är troligen att S8TS-06024@ är i ett 
överbelastad under normal drift.

Tillse att marginaler finns för kapacitet när 
S8T-DCBU-01 används.

Batteriets statusindikering 
tänds fast batteriet laddats i 
mer än 24 timmar.

Orsaken är troligen att batteriet kan ha laddat 
ur genom självurladdning eller genom 
S8T-DCBU-01-enhetens viloström när 
AC-matningen varit bruten.

Byt ut batteriet. Följ instruktionerna under 
Batteriöverurladdning på sida 4.

När batterierna 
kontrolleras

Backup-tiden är för kort. Orsaken är troligen att backup-driften har 
använts ofta (AC-matning bruten 
nattetid eller under helger).

Byt ut batteriet. Följ instruktionerna under 
Batteriöverurladdning på sida 4.

Orsaken är troligen att batteriet har nått slutet 
av sin livslängd.

Batteriet bör bytas regelbundet.
Mer information finns under Batteribyte på 
sida 9.

Orsaken är troligen att AC-matningen varit från 
under en längre tid medan batteriet varit 
anslutet.

Byt ut batteriet. Följ instruktionerna under 
Batteriöverurladdning på sida 4.

Orsaken är troligen att batteriets egenskaper 
orsakat att backup-tiden förkortats vid låga 
temperaturer.

Kontrollera backup-tiden i driftmiljön innan 
enheten tas i bruk.

Batterispänningen är 
extremt låg.

Orsaken är troligen att AC-matningen varit från 
under en längre tid medan batteriet varit 
anslutet.

Byt ut batteriet. Följ instruktionerna under 
Batteriöverurladdning på sida 4.

Spänningarna för de två 
batterierna som används i 
serie skiljer sig avsevärt.

Orsaken är troligen ett batterifel. Byt ut båda batterierna.

När Trolig orsak Beskrivning Åtgärder
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I produktutvecklingens intresse förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer utan 
föregående meddelande.

Cat. No. T027-SV1-02

SVERIGE
Omron Electronics AB
Box 1275, SE-164 29 Kista
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Fax: +46 (0) 8 632 35 10
www.omron.se

Borås Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Malmö Tel: +46 (0) 8 632 35 00
Norsjö Tel: +46 (0) 8 632 35 00


