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Керівництво по використанню блоку живлення для 
комп'ютерного корпусу.

2E BASIC POWER (BP400-120APFC)

Виріб: блок живлення для комп'ютерного корпусу.
Призначення: для забезпечення живлення комп`ютерної 
системи.
Артикул: 2E-BP400-120APFC

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ

Модель 
Матеріал корпусу (колір)
Форм фактор ATX
Сертифікат  - 
Наявність PFC
Лінія 12V
ККД %
Захист  - 
CE/EMI
Кабелі
Охолодження
Кнопка вкл./ викл.  +
Розміри, мм
Штепсельна вилка 1.2м/EU 
Гвинти для кріплення в корпусі  +

AC Input/ Вхідна напруга/ Входное напряжение

Frequency/Частота

DC Output/ Вихідна напруга /Выходное напряжение +3.3V

Output Current /Вихідний струм/Выходной ток 15A
POWER / ПОТУЖНІСТЬ /МОЩНОСТЬ 100W

Розніми живлення материнської плати /Довжина кабелю,мм 500 мм

Разъемы питания материнской платы /Длина кабеля,мм
Motheboard connector/Cable length,mm 500mm

 2E BASIC POWER (2E-BP400-120APFC)  ATX 12V, EPS 12V, APFC
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3. Під’єднайте 24-контактний кабель живлення до материнської плати. Основний 24-контактний ка        
зняти, завдяки чому забезпечується сумісність як з 24-контактними, так і з 20-контактними розніма    
a. Якщо на материнській платі є 24-контактний рознім, до неї можна безпосередньо підключити 24       
b. Якщо материнська плата оснащена 20-контактним рознімом, слід від'єднати 4-контактний кабел           
материнської плати, не підключаючи 4-контактного розніму.

4. Підключіть 8 (або 4+4)-контактний кабель + 12V:
a. Якщо материнська плата оснащена 8-контактним штепсельним рознімом + 12V, слід підключити        
b. Якщо материнська плата оснащена 4-контактним рознімом, слід від'єднати 4-контактний кабель         
безпосередньо до материнської плати.

Встановлення та підключення блоку живлення.
Перш ніж розпочати встановлення та експлуатацію блоку живлення, пропонуємо ознайомитись із  
Крок А: Демонтаж старого блоку живлення при необхідності:
Якщо ви збираєте нову систему, перейдіть до кроку Б.
1. Від’єднайте штепсельну вилку змінного струму від настінної електричної розетки або джерела б        
2. Від'єднайте всі кабелі, що здійснюють живлення відеокарти, материнської плати та інших периф  
3. Відповідно до вказівок керівництва по експлуатації системного блоку, демонтуйте блок живлен
4. Перейдіть до кроку Б.
Крок Б: Встановлення блоку:
1. Переконайтесь в тому, що кабель змінного струму блоку живлення не підключений та кнопка пе       
2. Дотримуючись вказівок керівництва по експлуатації системного блоку, встановіть блок живленн            
інструкції до корпусу.
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Вимоги до середовища експлуатації.
Робоча температура: +10 ° С ~ +40 ° C.
Температура зберігання: -40 ° С ~ +70 ° C.
Вологість (без конденсації) для роботи: 20% ~ 85% відносної вологості.

         

6. Підключіть кабель живлення змінного струму до блоку живлення і увімкніть його, перевівши вим    

Важливі особливості блоку живлення.
• Зазначений блок живлення - це окремий компонент персонального комп'ютера. Він повинен бут          
електромагнітним екрануванням.
• Пристрій має клас захисту 1, захисне заземлення безпосередньо підключено до металевого корп          
правильному положенні.
• Блок живлення призначений для використання в мережі 200-240V / 47-63 Hz із заземленням. Мін            
допускайте, щоб  волога потрапила на пристрій і не використовуйте його в приміщеннях із надмір          
при підвищенні температури.
• При встановленні блоку живлення, зверніть особливу увагу на забезпечення достатньої вентиляц       
• Не намагайтеся самостійно розбирати пристрій, є ризик ураження електричним струмом. Усеред          
користувач. Якщо самостійно розберете блок живлення, автоматично втрачаєте гарантію на прист          
• Перш ніж почати збирання ПК необхідно розрахувати його енергоспоживання. Різні конфігурації        
перевищує потужність блоку живлення, то ПК не працюватиме належним чином або взагалі не буд                                                                              

5. Під’єднайте кабелі для периферійних пристроїв, кабелі PCI-Express та SATA:
a. Підключіть кабелі для периферійних пристроїв до рознімів живлення жорсткого диска і CD-ROM  
b. Підключіть кабелі SATA до рознімів живлення жорсткого диска SATA.
c. При необхідності підключіть відповідні кабелі PCI-Express до відповідного розніму на відеокарті 
d. Підключіть кабелі живлення периферійних пристроїв до будь-яких периферійних пристроїв з ма   
e. Переконайтесь в тому, що всі кабелі були надійно підключені.
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3. Під’єднайте 24-контактний кабель живлення до материнської плати. Основний 24-контактний ка        
зняти, завдяки чому забезпечується сумісність як з 24-контактними, так і з 20-контактними розніма    
a. Якщо на материнській платі є 24-контактний рознім, до неї можна безпосередньо підключити 24       
b. Якщо материнська плата оснащена 20-контактним рознімом, слід від'єднати 4-контактний кабел           
материнської плати, не підключаючи 4-контактного розніму.

4. Підключіть 8 (або 4+4)-контактний кабель + 12V:
a. Якщо материнська плата оснащена 8-контактним штепсельним рознімом + 12V, слід підключити        
b. Якщо материнська плата оснащена 4-контактним рознімом, слід від'єднати 4-контактний кабель         
безпосередньо до материнської плати.

Встановлення та підключення блоку живлення.
Перш ніж розпочати встановлення та експлуатацію блоку живлення, пропонуємо ознайомитись із  
Крок А: Демонтаж старого блоку живлення при необхідності:
Якщо ви збираєте нову систему, перейдіть до кроку Б.
1. Від’єднайте штепсельну вилку змінного струму від настінної електричної розетки або джерела б        
2. Від'єднайте всі кабелі, що здійснюють живлення відеокарти, материнської плати та інших периф  
3. Відповідно до вказівок керівництва по експлуатації системного блоку, демонтуйте блок живлен
4. Перейдіть до кроку Б.
Крок Б: Встановлення блоку:
1. Переконайтесь в тому, що кабель змінного струму блоку живлення не підключений та кнопка пе       
2. Дотримуючись вказівок керівництва по експлуатації системного блоку, встановіть блок живленн            
інструкції до корпусу.
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Вимоги до середовища експлуатації.
Робоча температура: +10 ° С ~ +40 ° C.
Температура зберігання: -40 ° С ~ +70 ° C.
Вологість (без конденсації) для роботи: 20% ~ 85% відносної вологості.

         

6. Підключіть кабель живлення змінного струму до блоку живлення і увімкніть його, перевівши вим    

Важливі особливості блоку живлення.
• Зазначений блок живлення - це окремий компонент персонального комп'ютера. Він повинен бут          
електромагнітним екрануванням.
• Пристрій має клас захисту 1, захисне заземлення безпосередньо підключено до металевого корп          
правильному положенні.
• Блок живлення призначений для використання в мережі 200-240V / 47-63 Hz із заземленням. Мін            
допускайте, щоб  волога потрапила на пристрій і не використовуйте його в приміщеннях із надмір          
при підвищенні температури.
• При встановленні блоку живлення, зверніть особливу увагу на забезпечення достатньої вентиляц       
• Не намагайтеся самостійно розбирати пристрій, є ризик ураження електричним струмом. Усеред          
користувач. Якщо самостійно розберете блок живлення, автоматично втрачаєте гарантію на прист          
• Перш ніж почати збирання ПК необхідно розрахувати його енергоспоживання. Різні конфігурації        
перевищує потужність блоку живлення, то ПК не працюватиме належним чином або взагалі не буд                                                                              

5. Під’єднайте кабелі для периферійних пристроїв, кабелі PCI-Express та SATA:
a. Підключіть кабелі для периферійних пристроїв до рознімів живлення жорсткого диска і CD-ROM  
b. Підключіть кабелі SATA до рознімів живлення жорсткого диска SATA.
c. При необхідності підключіть відповідні кабелі PCI-Express до відповідного розніму на відеокарті 
d. Підключіть кабелі живлення периферійних пристроїв до будь-яких периферійних пристроїв з ма   
e. Переконайтесь в тому, що всі кабелі були надійно підключені.









Керівництво по використанню блоку живлення для 
комп'ютерного корпусу.

2E BASIC POWER (BP400-120APFC)

Виріб: блок живлення для комп'ютерного корпусу.
Призначення: для забезпечення живлення комп`ютерної 
системи.
Артикул: 2E-BP400-120APFC

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ

Модель 
Матеріал корпусу (колір)
Форм фактор ATX
Сертифікат  - 
Наявність PFC
Лінія 12V
ККД %
Захист  - 
CE/EMI
Кабелі
Охолодження
Кнопка вкл./ викл.  +
Розміри, мм
Штепсельна вилка 1.2м/EU 
Гвинти для кріплення в корпусі  +

AC Input/ Вхідна напруга/ Входное напряжение

Frequency/Частота

DC Output/ Вихідна напруга /Выходное напряжение +3.3V

Output Current /Вихідний струм/Выходной ток 15A
POWER / ПОТУЖНІСТЬ /МОЩНОСТЬ 100W

Розніми живлення материнської плати /Довжина кабелю,мм 500 мм

Разъемы питания материнской платы /Длина кабеля,мм
Motheboard connector/Cable length,mm 500mm

 2E BASIC POWER (2E-BP400-120APFC)  ATX 12V, EPS 12V, APFC
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Разъемы питания материнской платы /Длина кабеля,мм
Motheboard connector/Cable length,mm 500mm

 2E BASIC POWER (2E-BP400-120APFC)  ATX 12V, EPS 12V, APFC

  

  

 



3. Під’єднайте 24-контактний кабель живлення до материнської плати. Основний 24-контактний ка        
зняти, завдяки чому забезпечується сумісність як з 24-контактними, так і з 20-контактними розніма    
a. Якщо на материнській платі є 24-контактний рознім, до неї можна безпосередньо підключити 24       
b. Якщо материнська плата оснащена 20-контактним рознімом, слід від'єднати 4-контактний кабел           
материнської плати, не підключаючи 4-контактного розніму.

4. Підключіть 8 (або 4+4)-контактний кабель + 12V:
a. Якщо материнська плата оснащена 8-контактним штепсельним рознімом + 12V, слід підключити        
b. Якщо материнська плата оснащена 4-контактним рознімом, слід від'єднати 4-контактний кабель         
безпосередньо до материнської плати.

Встановлення та підключення блоку живлення.
Перш ніж розпочати встановлення та експлуатацію блоку живлення, пропонуємо ознайомитись із  
Крок А: Демонтаж старого блоку живлення при необхідності:
Якщо ви збираєте нову систему, перейдіть до кроку Б.
1. Від’єднайте штепсельну вилку змінного струму від настінної електричної розетки або джерела б        
2. Від'єднайте всі кабелі, що здійснюють живлення відеокарти, материнської плати та інших периф  
3. Відповідно до вказівок керівництва по експлуатації системного блоку, демонтуйте блок живлен
4. Перейдіть до кроку Б.
Крок Б: Встановлення блоку:
1. Переконайтесь в тому, що кабель змінного струму блоку живлення не підключений та кнопка пе       
2. Дотримуючись вказівок керівництва по експлуатації системного блоку, встановіть блок живленн            
інструкції до корпусу.
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Вимоги до середовища експлуатації.
Робоча температура: +10 ° С ~ +40 ° C.
Температура зберігання: -40 ° С ~ +70 ° C.
Вологість (без конденсації) для роботи: 20% ~ 85% відносної вологості.

         

6. Підключіть кабель живлення змінного струму до блоку живлення і увімкніть його, перевівши вим    

Важливі особливості блоку живлення.
• Зазначений блок живлення - це окремий компонент персонального комп'ютера. Він повинен бут          
електромагнітним екрануванням.
• Пристрій має клас захисту 1, захисне заземлення безпосередньо підключено до металевого корп          
правильному положенні.
• Блок живлення призначений для використання в мережі 200-240V / 47-63 Hz із заземленням. Мін            
допускайте, щоб  волога потрапила на пристрій і не використовуйте його в приміщеннях із надмір          
при підвищенні температури.
• При встановленні блоку живлення, зверніть особливу увагу на забезпечення достатньої вентиляц       
• Не намагайтеся самостійно розбирати пристрій, є ризик ураження електричним струмом. Усеред          
користувач. Якщо самостійно розберете блок живлення, автоматично втрачаєте гарантію на прист          
• Перш ніж почати збирання ПК необхідно розрахувати його енергоспоживання. Різні конфігурації        
перевищує потужність блоку живлення, то ПК не працюватиме належним чином або взагалі не буд                                                                              

5. Під’єднайте кабелі для периферійних пристроїв, кабелі PCI-Express та SATA:
a. Підключіть кабелі для периферійних пристроїв до рознімів живлення жорсткого диска і CD-ROM  
b. Підключіть кабелі SATA до рознімів живлення жорсткого диска SATA.
c. При необхідності підключіть відповідні кабелі PCI-Express до відповідного розніму на відеокарті 
d. Підключіть кабелі живлення периферійних пристроїв до будь-яких периферійних пристроїв з ма   
e. Переконайтесь в тому, що всі кабелі були надійно підключені.















2Е MULTIMEDIA


