
 

 

 
Strømforsyninger og batterier til ABA anlæg. 
 
 Ifølge reglerne i EN 54, som stiller kravene til ABA anlæg, skal et 

anlæg have batteri back-up som kan overtage anlæggets drift i 
tilfælde af udfald på 230V forsyningen. Disse krav gælder både 
ABA centralen og strømforsyninger, som måtte anvendes ude i 
installationen. For ABA centralens vedkommende er 
strømforsyning og batteri back-up en del af godkendelsen. De 
strømforsyninger som anvendes ude i installationen skal også 
være godkendt. Der findes nogle produkter på markedet som 
opfylder kravene; men som ikke er godkendt, man skal derfor sikre 
sig at der findes et gyldig godkendelses certifikat på enheden. 
  
Krav til strømforsyning 
 
Et ABA anlæg skal, når det drives af batteri back-up, kunne være i 
normal drift i 30/72 timer og i alarm tilstand i yderligere 30 min. Når 
den almindelige drift ved 230V forsyning er genetableret skal 
anlægget kunne oplade batterierne til 80% kapacitet på 24 timer 
samtidig med at anlægget er i normal drift. 
 
ABA Centraler fra LAP-Sikkerhed er godkendte i henhold til EN 54 
og opfylder reglerne, almindeligvis vil en batteri kapacitet på 17-18 
Ah være fuld tilstrækkelig til at være back-up på anlægget, dog 
skal individuelle forhold altid tages i betragtning. 
 
LAP-Sikkerhed forhandler strømforsyninger fra C-Tec til drift af 
enheder i installationen, typisk aspirations- og linjerøgdetektorer. 
Disse strømforsyninger er certificerede i henhold til EN 54-4, og 
opfylder således de ovennævnte krav. Desuden har de 
fejlindikator og fejlrelæudgang, som bliver aktiveret, hvis en eller 
flere af følgende forhold er opfyldt. 
 
§ Batterierne er ikke tilsluttet 
§ Batterierne er ikke tilstrækkelig opladet 
§ Der er ikke 230V tilstede 

 
Dette betyder bl.a. at fejlindikatoren vil være aktiv, selvom 
netspændinger er kommet tilbage, hvis batterierne er så afladet, at 
de ikke kan være back-up. 
  
Strømforsyningerne har endvidere et sikkerhedskredsløb, der 
forhindrer at batterierne bliver dybdeafladet. Herved sikres at et 
”sundt” batteri ikke ødelægges, og at det rent faktisk kan 
genoplades til fuld kapacitet. En certificeret strømforsyning er 
således sikkerhed for at anlægget er driftsoptimalt. 
 
Størrelsen på strømforsyningen (og batterierne) skal selvfølgelig 
være tilstrækkelig til at forsyne det tilsluttede udstyr, og samtidig 
opfylde ovenstående krav. Denne beregning kan være ret 
kompleks og omfatter udover ovenstående krav, også at der skal 
tages hensyn til batteriernes ældning. 
 
For at lette beregningen har LAP-Sikkerhed udviklet en kalkulator 
til formålet. Den kan anvendes på vores hjemmeside, hvorfra den 
også kan downloades. 
http://lapsik.dk/data/images/batteriberegner/index.html 

http://lapsik.dk/data/images/batteriberegner/index.html


 

 

  
  

Batterier 
 
De batterier der almindeligvis anvendes til back-up i ABA anlæg er 
af typen Gel-bly-syre, eller VRLA (valve regulated lead acid 
battery), altså et forseglet batteri, der ved en indbygget ventil 
sikrer, at det kan komme af med den gas, der frigives under 
opladning. Selvom batteriet kan vendes ”på hovedet” uden at der 
sker udslip, anbefales det, at det under opladning og brug har 
terminalerne opad. 
 
I anvendelse med ABA anlæg, er især to forhold specielt kritiske 
for disse batterier, dybdeafladning og temperatur. De certificerede 
strømforsyninger sikrer at der ikke sker dybdeafladning, og det er 
også muligt at overvåge temperaturen i en række 
strømforsyninger. Denne overvågning kan give en ”alarm” hvis 
temperaturen overstiger 55oC (typisk værdi). Dette signal er ikke 
en del af ovenstående fejlindikation. 
 
Det er imidlertid ikke altid praktisk muligt at anvende dette output, 
og 55oC er også en meget høj temperatur. Den højeste 
driftstemperatur for et godt batteri er ca. 50oC. Hvis batteriet 
udsættes for denne temperatur i længere tid, kan dets levetid 
reduceres op til 4-5 gange! 
 
En meget brugt batteristørrelse er 12V/17Ah (167x181x77)mm. 
Denne størrelse er standard fra mange leverandører, og fås i 
mange kvaliteter. Ofte er disse batterier konstrueret til 3-5 års drift. 
 
LAP-Sikkerhed har valgt at markedsføre et batteri på 12/20Ah med 
standarddimensioner (167x181x77)mm. men konstrueret til 10-12 
års drifts ved 20oC. Bemærk at der ikke er tale om garantiperiode. 
Den højere kapacitet betyder selvsagt bedre back-up muligheder. 
Og den øgede driftstid minimerer antallet af udskiftninger. Batteriet 
er direkte konstrueret med bl.a. sikkerhedssystemer for øje. 
 
Strømforsyningerne anvender som regel batteriets indre modstand 
til at overvåge dets tilstand. Denne modstand øges efterhånden 
som batteriet aflades, og det sker også som selvafladning ved 
lagring.  
 
Hvis batteriet er for afladet når det tilsluttes strømforsyningen, vil 
det betyde at strømforsyningen viser fejl. Vær derfor opmærksom 
på at batterierne er fuldt opladet inden de tages i anvendelse, og 
at de ikke har stået for længe på lager. 
 
Det er altså ikke nok at tilslutte dem til strømforsyningen og 
afvente en opladning, dels kan man risikere at de er så afladet at 
de aldrig når op over strømforsyningens tærskelværdi og begynder 
at lade, og dels kan man risikere, at de ikke vil have deres fulde 
kapacitet efter endt ladning. 
 
Batterier der er blevet dybdeafladet kan som regel regenereres; 
men det kræver gentagne kontrollerede op- og afladninger. 

 
 
  


