
Paigaldamise juhend

1. Liik: DC-DC konverter (perekonnad: PSD, SD, RSD

2. Sissejuhatus

DC-DC konverter on seade alalisvooluallikate konvertimiseks ühelt pingeväärtusest teisele pingeväärtu-
sele. Mean Well DC-DC konverterid on varustatud nõutava elektromagnetilise tootlikkusega seesmise
EMI filtriga.

3. Paigaldus

(1) Enne ükskõik milliste paigaldus- või hooldustööde kallale asumist tuleb süsteem seadmest lahti ühen-
dada. Tuleb veenduda, et see juhuslikult uuesti ei ühendu! (2) PCB tüübile tuleb seadme ümber säilitada
vähemalt 5mm isolatsioonivahemaad. (3) Seadme ülekuumenemise vältimiseks tuleb sellele tagada kor-
ralik ventilatsioon. Kui naabruses asetsev seade on soojaallikas, tuleb sellest tagada kaugus 10 - 15cm. (4)
Standardsest erinev paigaldussuund või töö keskkonna kõrgel temperatuuril võib tõsta allüksuste sisetem-
peratuuri ja nõuda väljundvoolu vähendamist. Optimaalne paigaldussuund ja vooluväärtuse piirangute
kõver on saadaval spetsifikatsioonides. (5) Soovitatavad sisend/väljundjuhtmed on näidatud allpool

1 - Juhtme läbimõõt (AWG) 2 - Seadme nimivool (Amp) 3 - Juhtme läbilõige (mm2) 4 - Tähelepanu: Sead-
mega 5 või enama juhtmeühenduse korral peab iga juhtme voolutugevus olema ülaltoodud vooluväärtusest
kuni 80%-ni alandatud.
(6) PCB tüübiga ühilduvad korpused on antud spetsifikatsioonides. (7) Suletud tüübi korral veenduge, et
hea ühenduse tagamiseks oleks iga juhtme kõik sooned paigutatud klemmidesse ja kruviklemmid oleks
tugevasti kinni keeratud. (8) Seadet puudutavat lisateavet võib leida leheküljel www.meanwell.com.

4. Hoiatus / Tähelepanu!!

(1) Elektrilöögi ja energeetika alane oht. Kõik avariid peavad olema kvalifitseeritud teenindajate poolt
üle kontrollitud. Mõõturi korpust avada ei tohi’! (2) Pöördumatute kahjustuste oht. Nii sisend- kui
väljundpolaarsust ei tohi muuta. (3) Konvertereid ei tohi paigaldada suure niiskusega kohtadesse või



vee lähedusse. (4) Konvertereid ei tohi paigaldada kõrge keskkonnatemperatuuriga kohtadesse või tu-
leallikate lähedusse. Keskkonna maksimaalne temperatuur on määratletud spetsifikatsioonides. (5)
Väljundvool ja väljundvõimsus ei tohi ületada spetsifikatsioonides antud nimiväärtusi. (6) Maandus (FG)
peab olema kaitsemaandusega ühendatud. (7) Kogu süsteemi tööd arvestades, võivad nii PCB tüüpi kui
suletud konverterid vajada, suurte voolukõikumiste summutamiseks, täiendavat voolupiirangu süsteemi.
Sellise vooluringi suhtes kahtluste esinemise korral võtke ühendust ettevõttega Mean Well. (8) Kõik
MW toiteplokid on projekteeritud kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjadega, testide raportid
on soovi korral saadavad. Kuna toiteplokid on muude süsteemide korpustesse paigaldatavad seadmed,
tuleb peale nende integreerimist antud süsteemiga uuesti kontrollida lõppsüsteemi elektromagnetilisi
karakteristikuid.
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