
Οδηγίες συναρμολόγησης

1. Είδος: Προσαρμογέας (οικογένεια: GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA)

2. Εισαγωγή

Ο προσαρμογέας αποτελεί είδος εξωτερικού τροφοδοτικού παλμών, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την
εξωτερική σύνδεση ηλεκτρικών στοιχείων. Τα είδη των προσαρμογέων που προσφέρονται από την
εταιρεία Mean Well αφορούν προσαρμογείς βιομηχανικού τύπου, αδιάβροχούς και ιατρικούς.

3. Συναρμολόγηση

(1) Πριν από την σύνδεση του φις DC του προσαρμογέα θα πρέπει να αποσυνδέσετε τον προσαρμο-
γέας από την τροφοδοσία AC και να βεβαιωθείτε πως τάση και ρεύμα είναι τα κατάλληλα για την
συγκεκριμένη συσκευή.

(2) Φροντίζετε ώστε η σύνδεση μεταξύ προσαρμογέα και του αγωγού τροφοδοσίας να είναι
στιβαρή καθώς και το φις DC να είναι τοποθετημένο σωστά στην συσκευή.

(3) Προστατεύστε τον αγωγό τροφοδοσίας από υπερπιέσεις και συνθλίψεις.

(4) Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό για την συσκευή, προκειμένου να αποφύγετε την υπερθέρ-
μανσή της κατά την λειτουργία της. Εάν η συσκευή είναι κοντά σε πηγή φωτιάς, θα πρέπει να την
τοποθετήσετε σε απόσταση τουλάχιστον 10-15εκ. από το τροφοδοτικό.

(5) Ο επιβεβαιωμένος αγωγός τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με SVT, 3G
x 18AWG ή H03VV-F, 3G×0.75mm2.

(6) Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απο-
συνδέστε την συσκευή από το τροφοδοτικό, για να αποφύγετε τυχόν βλάβες λόγων των μεγάλων
αναπηδήσεων τάσης ή χτύπημα κεραυνού.

(7) Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τις συσκευές βρίσκονται στην ιστοσελίδα
www.meanwell.com.

4. Προειδοποίηση / Προσοχή!

(1) Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας καθώς και ηλεκτρικής βλάβης. Όλες οι βλάβες θα πρέπει να ελέγχον-
ται από ειδικευμένους συντηρητές. Δεν πρέπει να ανοίγετε το περίβλημα του μετρητή!



(2) Κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας. Τα ανοίγματα στην συσκευή θα πρέπει να είναι προ-
στατευμένα από εξωτερικά αντικείμενα καθώς και υγρά.

(3) Η χρήση ακατάλληλου φις DC ή σύνδεση φις DC σε ηλεκτρονική συσκευή δια της βίας
μπορεί να προκαλέσει φθορές στην συσκευή ή να προκαλέσει βλάβη. Παρακαλούμε να αναφερθείτε
στον πίνακα συμβατότητας φις DC που βρίσκεται στις προδιαγραφές.

(4) Οι προσαρμογείς θα πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή επιφάνειας. Πτώση ή ρίψη μπο-
ρεί να προκαλέσει φθορές στις συσκευές.

(5) Δεν πρέπει να τοποθετείτε τους προσαρμογείς σε χώρους με μεγάλη υγρασία ή κοντά σε
νερό.

(6) Δεν πρέπει να τοποθετείτε τους προσαρμογείς σε χώρους με μεγάλη θερμοκρασία περι-
βάλλοντος ή κοντά σε πηγές θερμότητας. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος ορίζεται στις
προδιαγραφές.

(7) Το ρεύμα εξόδου καθώς και η ισχύς εξόδου δεν μπορούν να υπερβούν τις ονομαστικές τιμές
που δίνονται στις προδιαγραφές.

(8) Πριν την έναρξη του καθαρισμού της συσκευής θα πρέπει να την αποσυνδέστε από την
τροφοδοσία AC. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της συσκευής οποιασδήποτε
μορφής υγρά ή σπρέι. Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί αποκλειστικά με την βοήθεια νοτισμένου
πανιού για επιφανειακό καθαρισμό.

(9) Σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη απόρριψης της συσκευής, επικοινωνήστε με εξειδι-
κευμένο, τοπικό σημείο που ασχολείται με ανακύκλωση.
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