Installatiehandleiding
 Type：LED energievoorziening
（onderverdeling：AP, CEN, CLG, ELG, ELN, GSC, HBG, HLG, HLN, HLP, HSG, HVG, LCM, LP, LPF, PLC, NPF,
OWA, PCD, PLC, PLD, PLM, PLN, PLP, PWM, ULP

 Inleiding
DE LED energievoorziening is een toepassingsspecifiek apparaat dat een constante stroom/voltage levert en een
aanpasbare stroom genereert door middel van externe dimmers aan de LEDs. Afhankelijk van het type of het
design concept, hebben sommigen niet alleen PFC capaciteiten maar kunnen ook in een moeilijke omgeving zoals
stoffige, vochtige plekken worden gebruikt. De LED energievoorzieningen van Mean Well zijn verkrijgbaar met een
metalen behuizing, een kunststof behuizing en als PCB type.

 Installatie
（1） Voordat u met installatie- of montagewerkzaamheden begint, dient u de verbinding van de
energievoorziening met het stroomnetwerk te verbreken. Zorg ervoor dat het niet onopzettelijk weer
kan worden verbonden!
（2）Zorg voor voldoende ventilatie rondom de unit en plaats geen objecten bovenop het apparaat. Houd een
afstand van 10-15 cm in acht als het naastgelegen apparaat een verwarmingsbron is.
（3）Een bevestiging die afwijkt van de standaard bevestiging of het gebruik onder hoge omgevingstemperaturen
kan de temperatuur van de componenten verhogen en vergt een verlaging van de uitgangsvermogen. Kijk in
de specificaties voor de optimale montagepositie en informatie over de curve van de verlaging van de
uitgangsvermogen.
（4）De nominale spanning van een goedgekeurd primair/secundair kabel dient groter dan of gelijk aan de nominale
spanning van de eenheid te zijn. Zie specificaties.
（5）Voor LED energievoorzieningen met waterbestendige aansluitingen dient u de verbinding tussen het apparaat
en de verlichting te controleren, zodat water niet in het systeem terecht kan komen.
（6）Voor dimbare LED energievoorzieningen dient u ervoor te zorgen dat de dimmer geschikt is voor de bediening
van deze apparaten. De ELN series, of “D” of “P” type, hebben 40 mA per eenheid nodig; voor dergelijke met
“3 in 1” dimfunctie, bijv. HLG en LPF series, hebt u 0,15 mA per eenheid .
（7）Bekabeling: De kabelkleuren variëren per land, kijk hiervoor alstublieft in de onderstaande tabel.
Noord-Amerika
Europese geharmoniseerde
Live en ACL
Zwart
Bruin
Nuldraad en ACN
Wit
Blauw
Massa van de behuizing en
Groen
Groen/geel
aarddraad (FG) (alleen klasse I)
（a）Verbind de aarddraad (groen of groen/geel) van de LED energievoorziening aan de massa (groen of
groen/geel), deze stap kan worden overgeslagen als de eenheid gemarkeerd is als klasse II, niet geaard.
（b）Sluit de ACL (zwart of bruin) van de LED energievoorziening aan op de schakeldraad (zwart of bruin).
（b）Sluit de ACN (wit of blauw) van de LED energievoorziening aan op de nuldraad (wit of blauw).
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 Waarschuwing / wees voorzichtig!!
（ 1 ） Risico op elektrische schok en gevaren in combinatie met stroom. Iedere storing dient door een
gekwalificeerde technicus te worden onderzocht. Verwijder de behuizing van de stroomvoorziening niet
zelfstandig!
（2）Risico op onherstelbare schade. LED energievoorzieningen met IP64 of IP66 dienen binnenshuis of buitenshuis
op een plek waar ze beschermd zijn tegen de invloeden van de regen te worden gemonteerd.
（3）Installeer geen LED energievoorzieningen in een omgeving met een hoge omgevingstemperatuur of in de buurt
van een vuurbron.
Kijk in de specificaties voor de grenzen van de maximale omgevingstemperatuur.
（4）Uitgangsstroom en uitgangswattage mag de aangegeven waarden in de specificatie niet overschrijden.
（5）De aarddraad (FG) moet correct op de massa worden aangesloten, als het apparaat hierover beschikt.
（6）Alle stroomvoorzieningen van Mean Well werden ontwikkeld in overeenstemming met de EMC-richtlijnen en
de overeenkomstige testrapporten staan op aanvraag ter beschikking. Aangezien dit componenten van
stroomvoorzieningen zijn, en zij in een systeemkast geïnstalleerd worden, dienen, zodra zij in een systeem
geïntegreerd worden, de EMC-kenmerken van het eindsysteem opnieuw geverifieerd te worden.
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