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Napájecí adaptér typ DE-20-15 se připojuje do rozvodné sítě se jmenovitým napětím 220V, na
výstupu poskytuje střídavé napětí 15V. V adaptéru je použit bezpečnostní transformátor s
dvojitou izolací (třída II.). Adaptér má pohyblivý přívod zakončený síťovou zástrčkou. Výstup z
transformátoru je také pohyblivý a zakončený konektorem (viz. obrázek). V případě potřeby
pevného přívodu lze výstupní konektor odstranit a adaptér zapojit ke svorkovnici napájeného
spotřebiče. Pozor, výstup adaptéru se nikdy v zapnutém stavu nesmí zkratovat.
Svou konstrukcí je adaptér určen výhradně pro použití ve vnitřních prostorech, normální
prostředí. Adaptér je možno přichytit k podložce (pouzdro je vybaveno dvěma křidélky s
montážními otvory). Transformátor je vybaven tepelnou pojistkou, která v případě přetížení
adaptéru, přeruší primární okruh. Tento proces je nevratný a takto poškozený adaptér musí být
opraven v autorizovaném servisu. Jakékoli zásahy do konstrukce adaptéru jsou zakázány.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím adaptéru.
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Vstupní napětí
~ 220V až 230V) / 50Hz
Výstupní napětí
~ 15V / 1A
Zátěž
max.20VA
Maximální teplota okolí
45oC
Délka přívodního kabelu
200 cm
Délka výstupního kabelu
175 cm
Výrobek je schválen Elektrotechnickým zkušebním ústavem a vyhovuje normě
ČSN IEC 742 +A1/1995.
Výrobek je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č.
168/1997 Sb.,ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb. je-li použit dle jeho určení. Originál
prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.
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Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale
předejte prodejci nebo přímo výrobci.
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Obr. - výstupní konektor ~15V
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