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Üzembe helyezési útmutató
1. Típus: Zárt kapcsolóüzemű tápegység (temékcsalád: G3, NE, LRS, SE, PFC, HSP,
SPV, USP, RST, G5, MSP)

2. Bevezetés
A zárt típusú kapcsolóüzemű tápegységek esetében a belső PCB -t fém- vagy műanyag borítás védi, mellyel
együtt a rendszerbe beépthető. A Mean Well zárt típusú tápegységei 2 csoportra bonthatók: beépített
ventilátorral ellátott és ventilátor nélküli tápegységek - függően a névleges teljesítménytől és a kialakítási
koncepciótól.

3. Üzembe helyezés
(1) Üzembe helyezés vagy karbantartás előtt távolítsa el a rendszert a hálózatból! Győződjön meg róla,
hogy az véletlenül sem csatlakozhat újra!
(2) Ügyeljen rá, hogy a csavarok és a tápegység belső része megfelelően biztonságos távolságban
maradjanak. A specifikáció rajzán ellenőrizze a csavarok megengedett maximális hosszát.
(3) A standard szerelési iránytól eltérő pozicionálás vagy a magas hőmérsékleten történő használat miatt
megnőhet a belső alkatrészek hőmérséklete és ezáltal csökkenhet a kimeneti áram. Ügyeljen a
specifikációban leírt szerelési irányra és a csökkenő áram információra.
(4) A ventilátorokat és szellőző nyílásokat mindig hagyja szabadon. Ha a szomszédos eszköz hőt bocsát ki,
ügyeljen rá, hogy 10-15 cm szabad területet hagyjon.
(5) A javasolt vezetéktípusokat alább találja.

1 - AWG (Amerikai huzalmérték)
2 - Az eszköz névleges áramerőssége (Amp) 3 - A vezeték keresztmetszete (mm2)
3 - Megjegyzés: Ha 5 vagy annál több vezeték is csatlakozik az eszközhöz, a vezetékekben futó ajánlott áramerősségét
csökkentse a javasolt érték 80%-ára.
A megfelelő csatlakozás érdekében ügyeljen rá, hogy a többeres vezetékek minden egyes ere megfelelően csatlakozik a
terminálhoz valamint hogy a csavarok megfelelően rögzítve lettek.

4. Figyelem / Veszély!
(1) Elektromos áramütés és energia veszélye. Bármilyen hiba esetén forduljon képzett szakemberhez. A
tápegység burkolatát házilag semmiképpen ne távolítsa el.
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