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Dziękujemy za zakup zasilacza eLA22, mamy nadzieję że będziecie Państwo zadowoleni z zakupionego produktu. 
Nasza firma dokłada wszelkich starań aby produkty przez nas oferowane były jak najwyższej jakości i służyły Państwu 
bezawaryjnie przez długi czas.  

Moduł eLA22 jest modułem transformatorowym przeznaczony do montażu w napędach ROBO do zasilania 
głównego sterownika (np. eLB3). eLA22 wyposażony jest w szybkozłączki  ułatwiające podłączenie oraz montaż.    
 
Dane techniczne: 

Zakres napięć zasilania:  230V~ 50Hz +10%/-10% 

Napięcie wyjściowe: 18Vac 

Moc transformatora: 10VA 

Temperatura pracy: od -20oC do +70oC 

Obudowa: brak 

Waga: 315g 
 

 
Przed przystąpieniem do montażu oraz użyciem napędu należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia i zasady 

bezpieczeństwa. Nieprawidłowa instalacja i nieprzestrzeganie norm zawartych w instrukcji może spowodować poważne 
wypadki. 
 Wszystkie prace instalacyjne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
 Wszystkie prace związane z poprawnym funkcjonowaniem urządzenia do którego zamontowany zostanie zasilacz 

muszą być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji oraz montażu urządzeń 
elektrycznych- oraz zgodnie z przepisami BHP. 

 Instalację należy przeprowadzić z zachowaniem podstawowej ochrony przed wyładowaniami ESD. 
 Nie należy podłączać lub demontować zasilacza przy włączonym zasilaniu. Nie stosowanie się do tego zalecenia 

może uszkodzić zasilacz.  
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zakłócenia w pracy wynikające z nieprzestrzegania 

niniejszej instrukcji montażu i obsługi.  
Niniejszego produktu można używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent wyrobu nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem. 
 
Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oświadcza się, że produkt nie może zostać 

oddany do eksploatacji, aż do momentu, gdy maszyna finalna, do której jest wbudowany lub której jest 
podzespołem, uzyska oświadczenie o zgodności z dyrektywami oraz odpowiednimi przepisami, które, maszyna 
finalna musi spełniać. 
 

 

OK 

eLA22 

WPROWADZENIE 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników 
prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierającego taki symbol NIE WOLNO wyrzucać wraz z innymi 
śmieciami. W tym przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednią utylizację przez dostarczenie 
urządzenia do wyznaczonego punktu, lub producenta który zajmie się jego dalszą utylizacją. Osobne zbieranie i 
przetwarzanie wtórne niepotrzebnych urządzeń ułatwia ochronę środowiska naturalnego i zapewnia, że utylizacja 
odbywa się w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Uwaga ta dotyczy także zużytych baterii i 
akumulatorów. 
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 Odłączyć zasilanie urządzenia lub zespołu urządzeń do którego chcemy zamontować moduł eLA22 

 Przykręcić za pomocą dwóch śrub moduł eLA22 z tyłu obudowy napędu. 

 
 Przełożyć ostrożnie przewody na drugą stronę obudowy, tak aby można było je bezpiecznie podłączyć. 

 Podłączyć przewody napięcia wejściowego 230Vac i wyjściowego 18Vac według schematu: 
 

 
 Włączyć zasilanie. 

 Sprawdzić poprawność działania całego zespołu. 

 Zabezpieczyć mechanicznie przewody połączeniowe przed wyrwaniem i uszkodzeniem (przy wyłączonym 
zasilaniu).  

 
 
 
 
 

INSTALACJA 

WYMIARY 
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UWAGI 

 Dystrybutor/Sprzedawca 


