Manual de instalare

1. Tip: Adaptor(Familii:GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA

2. Introducere
Adaptorul este un tip de sursă de alimentare externă, conceput pentru a conecta extern piesele echipamentului electric. Tipurile de adaptor produse de Mean Well includ adaptoare de tip industrial, impermeabile
şi medicale.

3. Instalare
(1) Înainte de a conecta ştecărul DC al adaptorului la un echipament, vă rugăm să deconectaţi adaptorul de
la alimentarea de curent alternativ şi verificaţi dacă unitatea este în limitele de tensiune şi curent nominal
ale echipamentului.
(2) Păstraţi legătura dintre adaptor şi cablul său de alimentare etanşă şi conectaţi corect ştecărul DC la
echipament.
(3) Protejaţi cablul de alimentare astfel încât să nu fie strivit sau călcat.
(4) Asiguraţi o ventilaţie bună pentru unitatea în uz pentru a preveni supraîncălzirea acesteia. De asemenea, trebuie să păstraţi o distanţă de 10-15 cm atunci când dispozitivul adiacent este o sursă de căldură.
(5) Cablul de alimentare recomandat trebuie să fie mai mare sau egal cu SVT, 3G×18AWG sau H03VV-F,
3G×0,75mm2.
(6) În cazul în care echipamentul final nu este utilizat pe o perioadă lungă, deconectaţi echipamentul de la
alimentator pentru a evita deteriorarea acestuia din cauza creşterilor de tensiune sau a fulgerelor.
(7) Pentru informaţii suplimentare 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 scoateţi carcasa adaptorului fără asistenţă tehnică!
(2) Risc de incendiu sau pericol de electrocutare. Deschiderile trebuie să fie protejate împotriva obiectelor
străine sau a lichidelor.
(3) Utilizarea unui ştecăr DC necorespunzător sau forţarea unui ştecăr DC într-un dispozitiv electronic,
pot dăuna dispozitivului sau pot produce defecţiuni. Vă rugăm să consultaţi informaţiile de compatibilitate
privind ştecărul DC din fişele de specificaţii.
(4) Adaptoarele trebuie instalate pe o suprafaţă sigură. Căderea acestora poate provoca daune adaptorului.
(5) Vă rugăm să nu amplasaţi adaptoarele în locuri cu umiditate ridicată sau lângă apă.
(6) Vă rugăm să nu amplasaţi adaptoarele în locuri cu temperatură ambientală ridicată sau lângă surse
de foc. Vă rugăm să consultaţi specificaţiile pentru mai multe informaţii despre temperatura ambientală
maximă.
(7) Curentul de ieşire şi puterea de ieşire nu trebuie să depăşească valorile nominale din specificaţii.

(8) Deconectaţi unitatea de la alimentarea de curent alternativ înainte de curăţa adaptorul. Nu utilizaţi
agent de curăţare lichid sau aerosoli. Utilizaţi o cârpă umedă pentru a şterge adaptorul.
(9) Vă rugăm să contactaţi agenţii locali de reciclare autorizaţi atunci când eliminaţi acest produs.
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