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Spenningskilde  3-12 V / 1 A / DC   Art nr. 26040 

_____________________________________________ 
I - Beskrivelse 

 
Forside 

 
 

Bakside  
 

 
 
 

 
II - Start-up 

 
 

 
 
 
 
- Kople spenningskilden til et uttak med 230 V / 50 Hz  
- Skru på spenningskilden med av/på bryteren 
- LED indikatoren vil nå lyse 
- Velg aktuell spenning:  

3-4.5-6-7.5-12V 
- Kople til kretsen ved å kople bananstikkene til utgangene, Rød = +/ Sort = - 

 
 

Spenningsveksler 

fra 3 til 12 V Indikator 

LED 

Ø4 mm 

Utgang for 

bananstikker 

Løftekant 

Av/ På bryter 

Sikring 
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III – Tekniske spesifikasjoner 

 
Enheten er produsert i.h.t EN 61010-1 standarden, (dobbelt isolert). 
 
Hoved krets: 
 

- 230 V ±10%, 50-60 Hz Tilførsel 
- Forbruk: 12 VA 
- Sikring F1A/250V mA  

 
Sekundær krets: 
 

- 3 V / 1 A or  4.5 V / 1 A or 6 V/ 1 A ou 7.5 V / 1 A or 12 V / 6 A DC 
 
Dimensjoner: 120 x 150 x 80mm 
 

 
IV – Sikkerhets foranstaltninger 

 
Vis aktsomhet 
Produsenten av enheten kan ikke holdes ansvarlig for uønskede hendelser forårsaket av 
endringer som er utført på enheten. 

 
Elektrisk risiko 

Parallell kopling av flere spenningskilder er ikke anbefalt, da dette kan gi farlig høye 
spenningsnivåer. Apparatet er ikke vanntett og må derfor aldri utsettes for vann eller andre 
væsker. Dersom enheten utsettes for vann må den straks tørkes av med et absorberende 
materiale. 

 

Brann risiko 
Enheten møter ikke kravene i.h.t 94/9CE som omhandler eksplosive atmosfærer. Det må 
derfor ikke benyttes i ATEX soner (Eksplosive soner). Det må heller ikke benyttes i nærheten 
av brannfarlige væsker og gasser. 
 

Temperatuområde for bruk 
 

Arbeidstemperatur: 0 to 40 °C. 
La ikke enheten stå i direkte sollys eller i nærheten av andre typer varmekilder. 
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V – Vedlikehold 
 
Dersom enheten ikke virker: 
 

- Kontroller at det er spenning i uttaket for 230V  
- Sjekk at utstyret du har koplet til ikke trekker mer enn 1 A eller er en direkte 

kortslutning. 
- Sjekk sikringen. 

 
Sjekk og bytte av sikring: 
 
Pass på at enheten er koplet ifra 230V spenning. 
Bruk en skrutrekker til å skru opp sikringsholderen og bytt sikringen dersom den er brent av. 
(F1A/250V 5x20mm sikring).  
 

 
 
VI – Garanti 
 
Enheten har to års garanti. Ta kontakt med forhandleren din om du har spørsmål eller 
tilbakemeldinger. 
 
Produsent. 
 

Sciencéthic 

401, rue Alberto Santos Dumont 

ZA Le Long Buisson 

27 930 GUICHAINVILLE, FRANCE 

Tel.: +33 232 230 230 / Fax: +33 232 230 293 

jecontacte@sciencethic.com / www.sciencethic.com 


