
Manual de instalare

1. Tip: convertor DC-DC(Familii:PSD, SD, RSD

2. Introducere

Un convertor DC-DC este un dispozitiv utilizat pentru a converti o sursă DC de la un nivel de tensiune
la altul. Convertoarele DC-DC produse de Mean Well sunt echipate cu filtru de nivel EMI, care deţine
performanţa CEM necesară.

3. Instalare

(1) Înainte de instalare sau întreţinere, deconectaţi sistemul dumneavoastră de la unitate. Asiguraţi-vă că
acesta nu poate fi reconectat în mod accidental!
(2) Pentru tipul PCB, trebuie să păstraţi o distanţă de izolare de minimum 5mm în jurul unităţii.
(3) Asiguraţi o ventilaţie bună pentru unitatea în uz pentru a preveni supraîncălzirea acesteia. De aseme-
nea, trebuie să păstraţi o distanţă de 10-15 cm atunci când dispozitivul adiacent este o sursă de căldură.
(4) Direcţiile de instalare diferite de cele standard sau funcţionarea la temperaturi ambientale ridicate
pot creşte temperatura componentelor interne şi va necesita o declasare a curentului de ieşire. Vă rugăm
să consultaţi fişa de specificaţii pentru a obţine poziţia optimă de instalare şi informaţii despre curba de
declasare.
(5) Cablurile de intrare/ieşire recomandate sunt specificate mai jos.

1 - AWG (American Wire Gauge)
2 - Curentul nominal al echipamentului (Amp)
3 - Secţiune transversală a firului conductor (mm2)
4 - Notă: Curentul transportat de fiecare fir trebuie să fie declasat la 80% din curentul sugerat mai sus
atunci când utilizaţi 5 sau mai multe fire conectate la unitate.
(6) Pentru tipul PCB, vă rugăm să consultaţii specificaţiile în ceea ce priveşte împerecherea componentelor.
(7) Pentru tipul închis, asiguraţi-vă că toate toroanele fiecărui cablu toronat intră în conexiunea bornei iar
şuruburile bornelor sunt bine prinse pentru a preveni contactul slab.
(8) Pentru mai multe informaţii despre produse, vă rugăm să vizitaţi www.meanwell.com.



4. Atenţie!!

(1) Risc de electrocutare şi pericol de electrocutare. Toate defecţiunile trebuie examinate de un tehnician
calificat. Vă rugăm să nu încercaţi să reparaţi convertorul fără asistenţă tehnică!
(2) Risc de daună iremediabilă. Nu inversaţi polaritatea, atât intrarea cât şi ieşirea.
(3) Vă rugăm să nu instalaţi convertoarele în locuri cu umiditate ridicată sau lângă apă.
(4) Vă rugăm să nu instalaţi convertoarele în locuri cu temperatură ambientală ridicată sau lângă surse
de foc. Vă rugăm să consultaţi specificaţiile pentru mai multe informaţii despre temperatura ambientală
maximă.
(5) Curentul de ieşire şi puterea de ieşire nu trebuie să depăşească valorile nominale din specificaţii.
(6) Solul (FG) trebuie legat la pământ.
(7) Din considerente legate de sistem, convertoarele de tip închis şi cu PCB pot necesita un curent de vârf
suplimentar care limitează circuitul pentru a suprima fluctuaţiile mari ale curentului de vârf. Dacă nu
sunteţi sigur despre acel circuit, contactaţi Mean Well.
(8) Toate convertoarele Mean Well sunt proiectate în conformitate cu normele CEM iar rapoartele de
încercare aferente sunt disponibile la cerere. Având în vedere că acestea fac parte din alimentatoarele
componente şi vor fi instalate în interiorul sistemului, atunci când sunt integrate în sistem, caracteristicile
CEM ale sistemului final trebuie verificate din nou.
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