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INTRODUCTIE / GENERAL
NL -

De TH serie omvormers reduceren een spanning van 24VDC naar 12VDC en zijn speciaal
ontwikkeld voor aanhangwagens (verlichting e.d.).
De PE 360TH heeft zes ingangen voor 24VDC en zes uitgangen van 12VDC, per uitgang kan
maximaal 5A worden gebruikt.

GB -

The TH series converter reduces a voltage of 24VDC to 12VDC and are specially developed for
use on a trailer (lightning and suchlike).
The PE 360TH has got six inputs for 24VDC and six outputs of 12VDC, each output has a
maximum current output of 5A.

INSTALATIE / INSTALLATION
NL-

Monteer de omvormer op een droge plaats waar vocht en vervuiling geen kans maakt.
Sluit eerst alle uitgangen aan en daarna de ingangen doormiddel van 6,3mm schuifschoenen.
LET OP: Zorg dat tijdens het aansluiten de spanning is afgesloten om kortsluiting te voorkomen
en begin altijd eerst met de massa aansluiting!

GB -

Mount the converter in a dry place where there is no chance of it being affected by moisture or
dirt. Start connecting all outputs than connect all inputs by using a 6,3mm female wire terminal.
NOTE: Make sure the voltage is turned of when connecting to provend shortcircuit and always
start with connecting the ground connection.

GARANTIE / WARRENTY
NL -

Op de PE 360TH wordt 1 jaar garantie verleend vanaf verkoopdatum en alleen op de onderdelen
en arbeidsloon van de reparatie. Bij reparatie dient de (kopie) aankoopbon overhandigd te
worden. De garantie vervalt bij reparatiewerken door derden, alsook door foutief gebruik of
aansluiting van de omvormer.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade als gevolg van gebruik
van de PE 360TH.

GB -

The PE 360TH carries a one-year warranty. This warranty only covers the costs of parts and
labour for the repair. The warranty will lapse when a third party has attempted to repair the
converter or when the converter is not installed or used in accordance with the instructions.
The manufacturer cannot be hold responsible for any damage resulting from use of the PE360TH.

TECHNISCHE SPECIFICATIES / TECHNICAL SPECIFICATIONS
Ingangsspanning
Inputvoltage

Uitgangsspanning
Outputspanning

Vermogen
Power

Stroom
Current

Afmetingen
Dimensions

Gewicht
Weight

20-30VDC

13,5VDC

6 x 60W

6 x 5A

23 x 18,5 x 2 cm

1,5 kg

