
LedDRIVER AN

Wejście: ~230V / 50Hz
Wyjście: 12V DC
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Instrukcja użycia elektronicznego transformatora LedDriver AN

Model: LedDriver 6W, LedDriver 12W, LedDriver 15W, LedDriver 24W, LedDriver 36W

Zastosowanie:
Elektroniczny transformator LEDDRIVER jest przeznaczony wyłącznie do lamp LED (Dioda emitująca światło) stosowanych 
wewnątrz. Elektroniczny transformator dostarcza prąd 12V DC ze stałym napięciem wyjściowym.

Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 89/336/EEC dotyczące zgodności elektromagnetycznej oraz dyrektywy 73/23/EEC o 
niskim napięciu. 

• Elektroniczny transformator może być używany tylko z lampami LED, jest przeznaczony tylko do użytku wewnątrz 
pomieszczeń. 
• Musi być chroniony przed nadmierną temperaturą (dopuszczalna temperatura pracy wynosi – 20°C do + 40°C). 
• Moc obwodu wyjściowego nie może być mniejsza 0,5W i przekraczać odpowiednio następujących wartości: 6,12,15,24,36W. 
SLT5-12VS: 0,5-5W
• Podłącz lampy LED do elektronicznego transformatora LEDDRIVER z właściwą polaryzacją, zgodnie z rysunkiem na 
schemacie  umieszczonym na transformatorze.
• Jeśli przewód elektryczny jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego serwisu lub 
podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. Maksymalna długość kabla wychodzącego do lampy 
LED nie powinna przekraczać 3m, aby spełniać wymogi standardu EMC.

Jeśli elektroniczny transformator LEDDRIVER jest używany do celów innych niż jego oryginalne przeznaczenie lub jest 
podłączony nieprawidłowo, odpowiedzialność za wszelkie możliwe szkody nie będzie uwzględniana.

UWAGA: Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego zaleca się , aby instalację wykonała osoba posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje. Wyżej wymieniony transformator przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Pamiętaj 
aby zapewnić prawidłową wentylację powietrza w pobliżu transformatora (nie zasłaniaj żadnymi przedmiotami).

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia nie należy wystawiać go na działanie 
deszczu, wilgoci, a także należy chronić je przed zalaniem i zachlapaniem, na urządzeniu nie należy umieszczać jakichkolwiek 
przedmiotów wypełnionych cieczą, należy korzystać wyłącznie z zalecanych akcesoriów.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O POZBYWANIU SIĘ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 
(dotyczy gospodarstw domowych). Zamieszczony poniżej symbol przekreślonego pojemnika na śmieci, umieszczony również 
na produktach oznacza, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z innymi 
odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do 
wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie, można również oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas 
zakupu innego urządzenia. Szczegółowe informacje o punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa 
utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Produkt objęty jest ustawową gwarancją. Życzymy satysfakcji z użytkowania.

SPECYFIKACJA:
Napięcie wejściowe: 220-240V~50Hz
Napięcie wyjściowe: 12VDC +/– 0,5V
Natężenie wyjściowe w zależności od mocy : 0,5; 1; 1,2; 2; 2,5 A
Moc znamionowa: 6 ,12, 15, 24, 36 W
Stopień ochrony: IP20
Temperatura otoczenia ta: Max. 35°C
Temperatura obudowy tc: Max. 60°C
Wejściowy: H03VVH2-F 2X0.75mm2
Wyjściowy kabel: H03VVH2-F 2X0,35 mm2 max. długość 3m.
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