Használati / beépítési útmutató

Gondoljon a környezetre,
mielõtt kinyomtatná ezt
a dokumentumot!

12/24Voltos kapcsolóüzemû tápegységek

Üzembe helyezését csak megfelelõ szakképzettséggel rendelkezõ szakember végezheti! Üzembe helyezés során az ipari tápegységek érintésvédelmérõl
gondoskodni kell! Soha ne építse olyan helyre ahol véletlenül bárki hozzányúlhat (pl. szekrény teteje)!
Termék megnevezése: 230VAC / 12 vagy 24VDC stabilizált ipari tápegység
Védettség: IP20
Bemeneti feszültség: 230VAC
Üzembe helyezés elõtt ellenõrizze, hogy a tápegység mûszaki tulajdonságai megfelelnek a csatlakoztatni kívánt LED fényforrás paramétereinek. Nem megfelelõ
tápegység használata esetén a csatlakoztatott készülékek meghibásodhatnak, mely meghibásodásokra a garancia nem érvényes!
A készülék burkolatának megbontása TILOS és ÉLETVESZÉLYES! A burkolat megbontása a garancia elvesztésével jár!
A csatlakoztaás sorrendje:
Elõször minden esetben a kisfeszültségû (12/24V) kimeneteket csatlakoztassa a LED világításra a polaritásnak megfelelõen. A tápegységek kimenetén a pozitív
polaritás (+) jellel, a negatív polaritás (-) jellel van megkülönböztetve.
A 230V-os hálózati feszültség csatlakoztatása csak lekapcsolt hálózati áram mellett lehetséges. Csatlakoztassa a hálózati áram
- zöld-sárga (föld) vezetékét a földelés jellel ellátott sorkapocsba
- a kék (nulla) vezetékét az (N) jelû sorkapocsba,
- a barna színû (fázis) vezetéket pedig a tápegység (L)
Ügyeljen rá, hogy a sorkapcsokat megfelelõ erõsséggel csavarozza be, ne legyen kontakthiba, illetve ne legyen a vezetékeknek lehetõségük kicsúszni, mert ezek
elektromos tüzet idézhetnek elõ.
Mindezek után a hálózati áram visszakapcsolható.
A tápegységek rendelkeznek rövidzár védelemmel, hõmegfutás elleni védelemmel, túláram védelemmel, azonban ezek ellenére a tápegységek túlterhelése tilos. A
tápegységek maximálisan a névleges teljesítményük 80%-án használhatóak huzamos ideig.
A tápegységek mûködés közben hõt termelnek ezért megfelelõen szellõzõ helyre szereljük. Vizes, nedves, párás helyekre a beszerelése TILOS! Arról azonban
gondoskodjon, hogy gyermekek kezébe elektromos készülék ne kerüljön. Fára, gyúlékony anyagra felszerelni tilos!
Ha valamilyen hibát észlel a tápegység burkolatán illetve vezetékein, úgy a hálózati áramot azonnal kapcsolja le, majd szakemberrel távolíttassa el a készüléket az
elektromos hálózatról. Mechanikai sérülés esetén a készülék, illetve csatlakozó vezetékei áramütést okozhatnak!
A garancia idõtartalma a vásárlástól számított 1 év. A garancia kizárólag abban az esetben érvényes, ha az adapter számlával igazoltan, szakember által lett
beüzemelve.

Bemenet:

Kimenet:

Teljesítmény: Áramerõsség:

Hatásfok:

Cikkszámok (PID):

230VAC 50/60Hz

12 Volt DC

15 Watt

1.2 Amper

~80-82%

6919

230VAC 50/60Hz

12 Volt DC

40 Watt

3.3 Amper

~80-82%

6917

230VAC 50/60Hz

12 Volt DC

60 Watt

5 Amper

~80-82%

7364

230VAC 50/60Hz

12 Volt DC

75 Watt

6.25 Amper

~80-82%

7745

230VAC 50/60Hz

12 Volt DC

120 Watt

10 Amper

~80-82%

6914, 7365

230VAC 50/60Hz

12 Volt DC

150 Watt

12.5 Amper

~80-82%

7744

230VAC 50/60Hz

12 Volt DC

180 Watt

15 Amper

~80-82%

6829

230VAC 50/60Hz

12 Volt DC

240 Watt

20 Amper

~80-82%

7367

230VAC 50/60Hz

12 Volt DC

400 Watt

33.3 Amper

~80-82%

6913

230VAC 50/60Hz

24 Volt DC

120 Watt

5 Amper

~80-82%

7759, 7828

230VAC 50/60Hz

24 Volt DC

240 Watt

10 Amper

~80-82%

7760, 7829

Forgalmazó / importõr:
ANRO Épületdíszítés Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Kemény J. krt 20.
Tel.: 00 36 (52) 220-054 www.anrodiszlec.hu

Származási hely:

PID - raktári szám magyarázat:

Kína

Minden terméken, vagy annak dobozán a könnyû azonosíthatóság
érdekében egy saját vonalkódos címkét helyezünk el, melyen szerepel
a termék neve, a beérkezésének ideje, illetve egy cikkszám (PID).
Ez a PID szám szerepel a számlán is, illetve az intenetes áruházban és a
magyar nyelvû útmutatón is, mellyel egyértelmûen azonosítható a termék.

PID
cimke
példa:

