
Montavimo instrukcija

1. Tipas: Uždaro tipo maitinimo šaltinis (šeimos: G3, NE, LRS, SE, PFC, HSP, SPV,
USP, RST, G5, MSP)

2. Įvadas

Uždaro tipo impulsiniai maitinimo šaltiniai turi metalinį arbo plastikinį korpusą, apsaugantį viduje esan-
čius elementus ir yra skirti montavimui galutinių sistemų korpusuose. Mean Well uždaro tipo maitinimo
šaltiniai yra dviejų tipų: su įmontuotu ventiliatoriumi ir be ventiliatoriaus, priklausomai nuo jų nominalios
galios arba projekto.

3. Montavimas

(1) Prieš atliekant bet kokius instaliavimo arba priežiūros darbus, atjunkite sistemą nuo prietaiso.
Įsitikinkite, kad ji negali netyčia būti vėl prijungta!

(2) Užtikrinkite tinkamą atstumą tarp tvirtinimo varžtų ir vidinių maitinimo šaltinio komponentų.
Maksimalus montavimo varžtų ilgis nurodomas specifikacijose.

(3) Nestandartinė montavimo kryptis arba darbas aukštoje temperatūroje gali pakelti vidaus kom-
ponentų temperatūrą bei reikalauti sumažinti išėjimo srovę. Optimalią montavimo kryptį ir srovės
apribojimo kreivę rasite specifikacijoje.

(4) Draudžiama uždengti ventiliatorių ir ventiliacines angas. Tarp maitinimo šaltinio ir šilumos
šaltinių turi būti 10-15cm atstumas.

(5) Rekomenduojami įėjimo/išėjimo laidai parodyti žemiau.

1 – Laido skersmuo (AWG)
2 – Įrenginio nominali srovė (Amp)
3 – Laido skerspjūvis (mm2)



4 – Pastaba: Jeigu naudojamos 5 ar daugiau laidų jungčių, kiekvieno laido srovė turi būti sumažinta iki
80% aukščiau nurodytos srovės vertės.
Įsitikinkite, kad kiekvieno laido visos gyslos yra užspaustos spaustuvuose bei, kad varžtas yra gerai
užveržtas, kad užtikrinti gerą kontaktą.

(6) Papildomą informaciją apie prietaisą galite rasti adresu: www.meanwell.com.

4. Įspėjimas / Atsargiai !!

(1) Elektros smūgio pavojus bei rizika energijos srityje. Kiekvieną gedimą turi patikrinti kvalifikuotas
specialistas. Neatidarykite maitinimo šaltinio korpuso!

(2) Draudžiama montuoti maitinimo šaltinius drėgnose vietose arba šalia vandens.

(3) Draudžiama montuoti maitinimo šaltinius vietose, kuriose yra aukšta temperatūra arba šalia
ugnies šaltinių. Maksimali aplinkos temperatūra nurodoma specifikacijose.

(4) Išėjimo srovė ir galia negali viršyti pateiktų specifikacijoje vardinių verčių.

(5) Įžeminimas (FG) turi būti prijungtas prie įžeminimo.

(6) Visi MW maitinimo šaltiniai suprojektuoti, laikantis elektromagnetinio suderinimo principų,
bandymų ataskaitos prieinamos pagal pageidavimą. Maitinimo šaltiniai yra skirti montavimui kitų sis-
temų korpusuose, todėl suderinus juos su kitais įrenginiais, būtina dar kartą patikrinti elektromagnetinės
galinės sistemos charakteristikas.
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