الحصسيح

بالمطابقة

وىع المىحىج :يحىل كهربائي ))Switch mode Power Supply
زقم ومىذج المىحىجGT-46180-WWVV-X.XX****** :
 WWهي انقذرة انكهربائيت انقياسيت انُاحدت بحذ أقصى " "83واط VV ،هى اندهذ انُاحح يع أقصى قيًت " "42فىنج; وانخي
يًكٍ أٌ حكىٌ  42 ، 83 ، 80 ، 84 ، 54 ، 50فىنج X.XX- .حشير إنى حًايس اندهذ انُاحح.
االخخالف في انريس * فقظ الغراض حسىيقيت * = 0-9 or A-Z or ()[] or blank for marketing purposes -
اسم المىحج:

شركت خهىب حك ()GlobTek, Inc.

عىىان المىحج :انىالياث انًخحذة األيريكيت  831 ،فيخيراَس درايف َ ،ىرثفيم َ ،يى خيرسي 52122
USA, 186 Veterans Drive, Northvale, NJ USA 07647

يعد هرا الحصسيح بالمطابقة جحث مسؤولية المىحج وحدي.
مىضىع الحصسيح :انًُىرج ****** GT-46180-WWVV-X.XXهى يحىل كهربائي يقىو بخحىيم انخيار انًخردد
( )100-240Vac; 50-60 Hz; 0.6Aانى حيار يسخًر ( .)5- 24Vdc.; Max. 3,2A; Max. 18Wانصىرة في انًهحق
رقى  8حبيٍ شكم اندهاز.

المىحىج مىضىع الحصسيح والمبيه أعالي ,مطابق للقسازات:



قرار نىزير انصُاعت وانخدارة واالسخثًار واالقخصاد انرقًي رقى  2573.14صادر في  44يٍ ريضاٌ 81( 8241
يىنيى  )4580يخعهق باالخهسة انكهربائيت انًعذة نالسخخذاو في حىحراث يعيُت.
قرار نىزير انصُاعت وانخدارة واالسخثًار واالقخصاد انرقًي رقى  2574.14صادر في  44يٍ ريضاٌ 81( 8241
يىنيى  )4580يخعهق بانخىافق انكهرويغُاطيسي نهخدهيساث.

مساجع المىاصفات القياسية المطبقة أو المقحضيات الحي بمىجبها جم الحصسيح بمطابقة المىحىج لها:


مىاصفات الفىلحية المىخفضة :(2014/35/EU) LVD

زقم المىاصفات المغسبية

مسجع المىاصفة

51.1.254

NM EN 60950-1:2014

المىاصفات االوزوبية/العالمية المىافقة لها
)EN 60950-1: 2006 (2nd Edition
A11:2009; A1:2010; A12:2011+A2:2013

:)2014/30/EU( EMC مىاصفات الحىافق الكهسومغىاطيسي



العالمية المىافقة لها/المىاصفات االوزوبية

مسجع المىاصفة

EN 55022:2010/AC:2011
EN55032:2012
EN 55024:2010
EN 61204-3:2000 Class B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

NM EN 55022:2015

زقم المىاصفات
المغسبية
06.0.350

NM EN 55024:2015
NM EN 61204-3:2015
NM EN 61000-3-2:2015
NM EN 61000-3-3:2015

06.0.351
06.0.396
06.0.385
06.0.386
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