
Инструкция за монтаж

1. Вид: Адаптер (семейства: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA)

2. Въведение

Адаптерът е вид външно импулсно захранващо устройство, което е предназначено за външно свър-
зване към елементи на електронно оборудване. Видовете адаптери предлагани от фирмата Mean
Well са индустриални, водонепропускаеми и медицински.

3. Монтаж

(1) Преди свързване на щепсела DC на адаптера към устройството, трябва адаптера да се изк-
лючи от мрежата АС и да се провери дали напрежението и тока са подходящи за даденото устройство.

(2) Погрижете се за солидна връзка между адаптера и неговия захранващ кабел и за правил-
ното включване на щепсела DC към устройството.

(3) Защитете захранващия кабел срещу стъпкване или смачкване.

(4) Осигурете добра вентилация за устройството, за да се предотврати неговото прегряване по
време на работа. Ако в близост до устройството има източник на топлина, той трябва да се отдалечи
на разстояние най-малко 10-15cm от адаптера.

(5) Утвърденият захранващ проводник трябва да бъде по-голям или равен SVT, 3G x 18AWG
или H03VV-F, 3G×0.75mm2.

(6) Ако не възнамерявате да използвате крайното устройство през продължително време, изк-
лючете устройството от адаптера, за да избегнете неговото повреждане предизвикано от скокове на
напрежението или пренапрежения от мълнии.

(7) Допълнителна информация отнасяща се за устройството се намира на страниците в Ин-
тернет на адрес www.meanwell.com.

4. Предупреждение / Внимание !!

(1) Риск от поражение с електрически ток и енергийна заплаха. Всички повреди трябва да бъдат
проверени от квалифициран сервизен специалист. Не отваряйте сами кутията на устройството!

(2) Риск от пожар или поражение от електрически ток. Отворите в устройството трябва да



бъдат защитетни срещу проникване на външни предмети и течности.

(3) Използването на неправилен щепсел DC или включване на щепсела DC насилствено към
устройството може да повреди устройството или да предизвика неговото повреждане. Моля да се
отнесете към картата за съвместимост на щепсели DC намираща се в спецификациите.

(4) Адаптерите прябва да се поставят вътрху солидна повърхност. Падането или изпускането
може да предизвика повреждане на адаптера.

(5) Адаптерите не трябва да се монтират в места с висока влажност или близко до вода.

(6) Адаптерите не трябва да се монтират в места с висока температура на околната среда или
близко до източници на огън. Максималната температура на околната среда е посочена в специфи-
кациите.

(7) Изходният ток и изходната мощност не могат да превишават номиналните стойности посо-
чени в спецификациите.

(8) Преди пристъпване към почистване на адаптера, той трябва да се изключи от захранва-
нето AC. Не трябва да се използват за почистване никакви течности или аерозоли. Устройството
може да се почиства само с влажни кърпички предназначени за забърсване.

(9) При необхомост от изхвърляне на устройството, свържете се с местното предприятие с дей-
ност за рециклиране.
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