
Monteringsanvisning

1. Typ: Adapter (familjer: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA

2. Inledning

Adapter är en typ av ett externt switchat nätaggregat som har designats för extern anslutning av delar
av elektrisk utrustning. Adaptertyper som erbjuds av Mean Well omfattar industriella, vattentäta och
medicinska adaptrar.

3. Montering

(1) Koppla bort adaptern från AC-strömkällan och kontrollera att spänningen och strömmen är lämpliga
för enheten innan du ansluter DC-pluggen på adaptern till enheten.

(2) Se till att anslutningen mellan adaptern och dess strömkabel är ordentlig och att DC-pluggen
är korrekt ansluten till enheten.

(3) Skydda strömkabeln mot nedtrampning eller klämning.

(4) Säkerställ god ventilation för enheten för att förhindra överhettning under drift. Om den enhet
som finns i närheten är en värmekälla, placera den åtminstone 10-15cm från nätaggregatet.

(5) Godkänd strömkabel ska vara större eller lika med SVT, 3G x 18AWG eller H03VV-F, 3G×0.75mm2.

(6) Om du inte har för avsikt att använda slutapparaten under en längre tid, koppla bort den från
nätaggregatet för att undvika skador genom överspänningar eller blixtnedslag.

(7) Ytterligare information om produkterna finns på www.meanwell.com.

4. Varning / Observera !!

(1) Risk för elektriska stötar och farlig energi. Eventuella fel ska kontrolleras av kvalificerade servicetek-
niker. Öppna inte mätarens kapsling!

(2) Risk för brand eller elektriska stötar. Hålen i enheten ska skyddas mot yttre föremål och väts-
kor.

(3) Att använda felaktig DC-plugg eller använda våld vid anslutning av DC-pluggen till en elektro-
nisk apparat kan skada enheten eller orsaka fel på den. Vänligen, se information om kompatibilitet för



DC-pluggar som anges i specifikationerna.

(4) Placera adaptrar på en fast yta. Enheten kan skadas om den faller eller släpps.

(5) Montera inte adaptrar på platser med hög luftfuktighet eller i närheten av vatten.

(6) Montera inte adaptrar på platser med hög omgivningstemperatur eller i närheten av antänd-
ningskällor. Maximal omgivningstemperatur anges i specifikationerna.

(7) Utströmmen och uteffekten får inte överstiga de nominella värden som anges i specifikatio-
nerna.

(8) Koppla bort enheten från AC-strömkällan innan du börjar rengöra den. Använd inte några
vätskor eller aerosoler vid rengöring av enheten. Enheten kan endast rengöras genom att torka av den
med en fuktig trasa.

(9) Om du behöver slänga enheten, kontakta en kvalificerad, lokal återvinningsanläggning.
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