
Asennusohjeet

1. Tyyppi: Sovitin (perheet: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA)

2. Esipuhe

Sovitin on eräs ulkoisen hakkurivirtalähteen laji, joka on suunniteltu sähkölaitteiden komponenttien
ulkoista yhdistämistä varten. Mean Well-yhtiön valikoimaan sisältyviin sovittimien lajeihin kuuluvat
teollisuudelle tarkoitetut-, vedenkestävät- sekä lääketieteelliset sovittimet.

3. Asennus

(1) Ennen sovittimen DC pistokkeen kytkemistä laitteeseen on kytkettävä sovitin AC virtalähteestä irti
ja tarkistettava, että jännitteen ja sähkövirran arvot ovat sopivia kyseiselle laitteelle.

(2) On pidettävä huoli siitä, että sovittimen ja sen verkkokaapelin välinen yhteys on kireä ja että
DC pistoke on kytketty laitteeseen oikein.

(3) On suojeltava virtakaapeli sen tallaamiselta tai murskaamiselta.

(4) On taattava laitteen hyvä tuuletus, estääkseen sen ylikuumenemisen toiminnan aikana. Jos
lähistössä oleva laite on lämmön lähde, on sijoitettava se ainakin 10-15 cm etäisyydelle virtalähteestä.

(5) Vahvistetun virtakaapelin on oltava suurempi tai yhtäsuuri kuin SVT, 3G x 18 AWG tai H03VV-F, 3G
× 0.75 mm2.

(6) Mikäli et aio käyttää lopullista laitetta pidemmän ajan sisällä, kytke laite virtalähteestä irti,
välttääksesi sen vaurioitumisen jännitteen äkillisten muutosten tai salaman iskun takia.

(7) Laitteita koskevat lisätiedot sijaitsevat sivuilla www.meanwell.com.

4. Varoitus / Huomio !!

(1) Sähköiskun sekä sähkövaaran riski. Vain pätevöityneet huoltomiehet saavat tarkistaa kaikki
toimintahäiriöt. Ei saa avata mittarin koteloa!

(2) Tulipalon tai sähköiskun vaara. Laitteen reiät on suojattava ulkoisilta esineiltä ja nesteiltä.

(3) Väärän DC pistokkeen käyttäminen tai DC pistokkeen kytkeminen elektroniseen laitteeseen
väkisin saattaa vaurioittaa laitteen tai aiheuttaa sen toimintahäiriön. On tutustuttava tuoteselosteissa



sijaitsevaan DC liittimien yhteensopivuuskorttiin.

(4) Sovittimet on sijoitettava vakaalle pinnalle. Niiden pudotus tai kaato saattaa johtaa laitteen
vaurioitumiseen.

(5) Sovittimia ei saa asentaa erittäin kosteisiin paikkoihin tai veden lähelle.

(6) Sovittimia ei saa asentaa paikkoihin, joiden ympäristön lämpötila on korkea, tai palolähteiden
lähelle. Ympäristön maksimaalinen lämpötila on määritetty tuoteselosteissa.

(7) Lähtövirran ja lähtötehon arvot eivät saa ylittää tuoteselosteissa määritettyjä nimellisarvoja.

(8) Ennen laitteen puhdistamisen aloittamista, se on kytkettävä AC virtalähteestä irti. Laitteen
puhdistamiseen ei saa käyttää minkäänlaisia nesteitä tai suihkeita. Laitetta voi puhdistaa ainoastaan
kostealla liinalla, jolla voi pyyhkiä sitä.

(9) Mikäli laitteesta halutaan päästä eroon on otettava yhteyttä paikalliseen pätevöityneeseen
kierrätyslaitokseen.
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