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Art.nr.: USB3-2..

Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies

Elektrische apparaten mogen alleen door een elektromonteur worden gemonteerd en aangesloten.

Ernstig letsel, brand of materiële schade mogelijk. Handleiding volledig doorlezen en aanhouden.
Gevaar door elektrische schokken. Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden uitgevoerd,
moeten deze worden vrijgeschakeld.
Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden bewaard.

2 Constructie apparaat
(1)

(3)

(4)

(5)

(2)
Afb. 1: Constructie apparaat
(1) USB-laadcontactdoos
(2) Aansluiting netspanning
(3) USB-aansluitingen
(4) Afdekraam
(5) Afdekking

3 Functie
Correct gebruik
-- Batterijlader voor mobiele toestellen met USB aansluiting
-- Montage in inbouwdoos conform DIN 49073

Producteigenschappen
-- Gelijktijdige aansluiting van 2 toestellen mogelijk.
-- Montage in een meervoudig raam mogelijk.
iiLaadinstructies van het toestel in acht nemen!

4 Informatie voor elektromonteurs
Montage en elektrische aansluiting
GEVAAR
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen in de inbouwomgeving die onder spanning staan.
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben. Voor werkzaamheden aan apparaat
spanningsloos schakelen en onder spanning staande onderdelen in de omgeving afdekken!
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USB-laadcontactdoos
•

Component volgens schema (afb. 2) aansluiten.

L
N

Afb. 2: Schema aansluiten
•

Component in inbouwdoos monteren.

iiBij montage met klapdeksel ..90KLUSB.. dient de draagring gemonteerd te worden met „TOP“ naar beneden
(afb. 3).

TOP

Afb. 3: Montage met klapdeksel
•
•

Afdekraam en afdekking monteren.
Netspanning aanschakelen.

Technische gegevens
Nominale spanning
Netfrequentie
Omgevingstemperatuur
Opslag-/transporttemperatuur

AC 100-240 V ~ ± 10
50/60 Hz
0 - 35 °C
-20 ... +70 °C

Stand-by-vermogen
Aansluitklem
Uitgangsspanning
Uitgangsstroom
AC 120 - 240 V~
AC 90 - 108 V~
Beschermingsgraad

AC 230 V~: ≤ 0,1 W
schroefklemmen
DC 5 V (+-5%)
max. 3000 mA
max. 2500 mA
IP 20

5 Toebehoren

Afdekking voor luidsprekeraansluitdozen

..569 T..
..969 T..
..2969 T..

6 Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY
Tel. +49 2355 806-0
Fax +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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