Hur väljer jag rätt strömförsörjning?
Det finns många olika benämningar men det är offtas samma produkt.
T. ex: Nätdel, Nätaggregat, AC-adapter, Batterieliminator,
Pluggin (Vägg)- adapter, Drivdon, LED-adapter
Detta gäller nätaggregat med konstant Spänning (CV)
Spänningen är fast oberoende av belastningen.

Steg 1: Välj rätt spänning
Steg 2: Välj rätt effekt, A eller W
Steg 3: Välj rätt miljö klass (IP-klass)
Steg 4: Välj rätt Modell
Steg 5: Vält rätt anslutning

Detta gäller nätaggregat med konstant Ström (Dessa är till LED belysning)
Spänningen varierar med belastningen.

Steg 1: Välj rätt ström
Steg 2: Välj rätt effekt, A eller W
Steg 3: Välj rätt miljö klass (IP-klass)

Ett nätaggregat skall vara märkt med:

Spänning som nätaggregatet lämnar
Volt (V) är den spänning som AC-adaptern lämnar.
Spänningen är viktig, alla produkter drivs av en extern nätdel är alltid märkt med den spänning som
den vill ha, +-1,5% har ingen praktisk betydelse, det är inom felmarginalen.
Ström som nätaggregatet lämmnar
Amper (A) är den ström som nätaggregatet max lämnar.
Om strömmen på nätaggregatet är högre är bara bra det skadar inte produkten.
Effekt som nätaggregatet max lämnar.
Effekt Watt (W)
Ibland kan nätaggregatet vara märkt Watt (W) istället för Strömmen (A)
Volt x Amper = Effekt (Watt)
Strömmen=Watt/Volt Amper=W/V
Kontrollera vilken effekt din produkt vill ha.
Det står offtas på datorns undersida vilken Volt och Amper som den skall ha.
När du söker på vår hemsida, får du ibland flera alternativ på nätaggregat som passar till produkt.
Om din dator vill ha 90 Watt kan du få förslag på AC-adaptrar med 90 Watt, 100 Watt och 120 Watt.
Yttrediameter mm

Ø

Skaftlängd mm

Inrediameter mm

Ø

Mittstift mm

T ex. : DC-plugg utan mittstift

5.5x2.5x12mm

Ytterdiameter: 5.5mm
Innerdiameter: 2,5mm
Skaftlängd: 12mm

Skaftlängden är normalt 12 eller 9mm
Båda längderna brukar fungera bra

Vad adaptern lämnar
18V och 0,83A
18x0,83= 15 Watt

T ex. : DC-plugg med mittstift

5.5x4.0x1.1mm

Ytterdiameter: 5.5mm
Innerdiameter: 4.0mm
Mittstift: 1.1mm

