
Φορτιστής 
Smart Phone

6 Εξόδων

HW110

Γενικά Χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας 
    85 - 264V AC, 120 - 373V DC
Τάση φόρτισης
    5V DC

Ρεύμα φόρτισης 
    6 x 1.15A DC (35W max)

Θερμοκρασία λειτουργίας
    -30 έως 70  C (-22 έως 158  F)
 Διαστάσεις
    99.0 x 82.0 x 30mm (39” x 32.3” x 11.8’’)

Συνδεσιμότητα
    Είσοδος : L (Φάση),  N (Ουδ.),  PE (Γείωση     )
    Έξοδος :  +V (5V DC), -V (0V)
    
    

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας για κάθε μελλοντική χρήση

Προστασία
    από υπερφόρτωση
    από υπέρταση
    από βραχυκύκλωμα
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ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται 
μόνο σε ειδικούς κάδους απόρριψης ηλεκτρονικών συσκευών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΥΚΤΥΟΥ 230V AC.
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΕ ΚΑΛΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Η συσκευή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από προσωπικό άριστα καταρτισμένο 
σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Η συσκευή δεν είναι φορητή και τροφοδοτείται από απευθείας από την τάση του δυκτύου  
230V AC.

Να είστε πάντα βέβαιοι ότι συνδέετε σωστά τα καλώδια της τροφοδοσίας στις αντίστοιχες 
κλέμμες της συσκευής (L, N και PE).

Η συσκευή διαθέτει διάφορα σημεία συνδέσεων για τα οποία παρέχονται επαρκείς 
πληροφορίες στις επόμενες σελίδες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Προστατέψτε τη συσκευή από τη σκόνη, το νερό ή άλλα υγρά διότι δεν είναι αδιάβροχη.

Ο κατασκευαστής εγγυάται τη σωστή λειτουργία της συσκευής όταν αυτή λειτουργεί στην 
περιοχή θερμοκρασιών -30  C έως 70  C .(-22 έως 158  F)
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Το HW110 είναι ένα απλό σύστημα φόρτισης σύγχρονων κινητών τηλεφώνων. Τροφοδοτείται απευθείας από το 
δύκτυο της τάσης τροφοδοσίας 230V AC και παρέχει 6 εξόδους φόρτισης 5Vdc (35W max). Το σύστημα παρέχει 
προστασίες από υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα και υπέρταση της τάσης του δυκτύου. 

Συνδέστε την τροφοδοσία του δυκτύου 230V AC καθώς και τους συνδετήρες φόρτισης όπως φαίνεται παρακάτω. 
Όλοι οι συνδετήρες φόρτισης έχουν 2 καλώδια. Συνδέστε και τα 6 κόκκινα καλώδια στην έξοδο +V και όλα τα μαύρα 
στην έξοδο -V.

Προσοχή ! Λανθασμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή ή στα προς φόρτιση 
κινητά τηλέφωνα.

Μετά την ολοκλήρωαση των παραπάνω συνδέσεων και πριν να επιτρέψουμε τη χρήση του συστήματος θα πρέπει 
να κάνουμε έναν έλεγχο/επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας, ακολουθόντας τα παρακάτω βήματα :
                                    
                                         Ολοκληρώνουμε τις συνδέσεις του HW110
                                         Ανοίγουμε την τροφοδοσία του δυκτύου 230V AC
                                         Χρησιμοποιώντας το διαγνωστικό εργαλείο συνδέεουμε σε κάθε μία έξοδο ξεχωριστά και
                                         ελέγχουμε ότι το ενσωματωμένο λαμπάκι ανάβει κανονικά. Αν σε κάποια έξοδο δεν δούμε
                                         το λαμπάκι να ανάβει τότε αυτό σημαίνει ότι αυτή η έξοδος έχει συνδεθεί ανάστροφα. 
                                   
Αφού ολοκληρώσουμε και τον έλεγχο της λειτουργίας τότε το σύστημα είναι έτοιμο προς χρήση.

Περιγραφή

Έλεγχος

Συνδέσεις

L (Φάση)

N (Ουδέτερος)

PE (Γείωση)

- V (0V)

+V (5V DC)
κόκκινο καλώδιο

Συνδέσεις τροφοδοσίας

Τάση φόρτισης 5V DC  

6 x 1.15A DC (35W max)Ρεύμα φόρτισης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά HW110

Συνδετήρες φόρτισης

Απόδση 82%

Συνδέσεις φόρτισης + (5V DC), - (0V)

L (Φάση),  N (Ουδέτερος),  PE (Γείωση)

6 x USB Type A

Τάση τροφοδοσίας 85 - 264V AC, 120 - 373V DC

Θερμοκρασία λειτουργίας -30 έως 70  C (-22 έως 158  F)

Διαστάσεις 99.0 x 82.0 x 30mm (39” x 32.3” x 11.8’’)

Διαγνωστικό 
εργαλείο

L
N

-V
+V


