
Wstęp

Dziękujemy Pańń stwu za okazańe zaufańie  i  wyboń r  urządzeńia marki Eńterius®.  Od lat dokładamy wszelkich starańń ,  aby ńasze produkty cechowała wysoka
fuńkcjońalńosńcń  oraz ńiezawodńosńcń  w ich działańiu. Wszystkie produkty firmy Eńterius® posiadają ńiezbędńe certyfikaty oraz spełńiają rygorystyczńe ńormy
będące potwierdzeńiem doskońałych parametroń w ńaszych urządzeńń . Warto zwroń cicń uwagę, zże ńasze produkty są objęte pełną 5-letnią gwarancją, oraz zostały
zaprojektowańe  i  wyprodukowańe  w  Polsce.  Pragńiemy  aby  ńasze  urządzeńia  słuzżyły  Pańń stwu  przez  wiele  lat,  dlatego prosimy  o  dokładńe  przeczytańie
ńińiejszej iństrukcji obsługi oraz stosowańie się do ińformacji w ńiej zawartych.

Opis ogólny

ŚŚciemńiacz EC-11D jest wielofuńkcyjńym urządzeńiem słuzżącym do końtroli jasńosńci podłączońych do ńiego zńroń deł sńwiatła w techńologii LED. Mozż liwa jest
roń wńiezż  wspoń łpraca z tradycyjńymi, zżarowymi zńroń dłami sńwiatła pod waruńkiem, zże ich moc oraz ńapięcie zasilańia będą zgodńe z parametrami sńciemńiacza.
Urządzeńie jest oparte ńa specjalizowańym mikroprocesorze, dzięki ktoń remu mimo małych wymiaroń w sńciemńiacz posiada bardzo duzżo mozż liwosńci. Dodatkowo
większosńcń parametroń w jego pracy uzżytkowńik mozże samodzielńie programowacń tak, aby dopasowacń działańie EC-11D do swoich potrzeb. 
Płytka urządzeńia zawiera dwa przyciski sterujące oraz jedeń słuzżący do programowańia. Pońadto mamy trzy wyjsńcia o obciązżalńosńci 5 A kazżde przy ńapięciu 
12 VDC oraz 3 A przy ńapięciu 24 VDC, ktoń rych sposoń b działańia jest programowańy i dwa wejsńcia (roń wńiezż  z programowańym sposobem działańia) słuzżące do
podłączeńia  dodatkowych  przyciskoń w,  stykoń w  sterujących  lub  wyjsńcń  OC  z  systemoń w  sterowańia.  W  celu  ułatwieńia  programowańia  urządzeńia  oraz
odczytywańia zaprogramowańych wartosńci ńa płytce urządzeńia zńajdują się trzy diody LED sygńalizujące stań pracy oraz programowańe parametry. 
Zastosowańie przykręcańych zaciskoń w ńa przewody ułatwia wykońańie połączeńń  i elimińuje końieczńosńcń stosowańia specjalistyczńych ńarzędzi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas iństalacji oraz eksploatacji urządzeńia ńalezży przestrzegacń pońizż szych zaleceńń :

✔ Przed iństalacją lub uzżyciem wyrobu ńalezży zapozńacń się z iństrukcją obsługi, ktoń rą ńalezży zachowacń ńa przyszłosńcń.

✔ Urządzeńie  ńie  zawiera  zżadńych  elemeńtoń w  mozż liwych  do  serwisowańia  przez  uzżytkowńika.  W  przypadku  usterki,  ńapraw  mozże  dokońacń  jedyńie
autoryzowańy serwis wskazańy przez produceńta. Wszelkie samodzielńe proń by ńaprawy lub modyfikacji urządzeńia będą skutkowacń utratą gwarańcji.

✔ Wyroń b przezńaczońy jest do uzżycia w pomieszczeńiach zamkńiętych, bez bezposńredńiej ekspozycji ńa waruńki atmosferyczńe.

✔ Urządzeńia ńie wolńo ńarazżacń  ńa działańie cieczy ańi duzżej  wilgotńosńci,  ktoń ra mogłaby doprowadzicń  do skraplańia się wody i  w efekcie  uszkodzeńia
urządzeńia.

✔ Iństalację urządzeńia oraz wszelkie podłączeńia ńalezży wykońywacń zawsze przy odłączońym ńapięciu zasilańia.

✔ Urządzeńie ńalezży czysńcicń  spręzżońym powietrzem lub suchym, miękkim pędzlem. Śtosowańie szmatek lub ręczńikoń w papierowych mozże doprowadzicń  do
uszkodzeńia  delikatńych  elemeńtoń w  elektrońiczńych  zamońtowańych  ńa  płytce  PCB.  Czyszczeńie  ńalezży  bezwzględńie  przeprowadzicń
przy odłączońym ńapięciu zasilańia.

✔ Urządzeńie jest przezńaczońe do wspoń łpracy z  zasilaczami ńapięcia stałego, stabilizowańego posiadającymi zabezpieczeńia przeciwprzepięciowe oraz
przeciwzwarciowe. Zalecamy stosowańie zasilaczy umozż liwiających podłączeńie uziemieńia (dodatkowa ochrońa przeciwprzepięciowa).

✔ W trakcie burzy lub podczas długiego okresu ńieuzżytkowańia zalecamy odłączeńie ńapięcia zasilańia.

✔ Urządzeńie  podczas  pracy  z  obciązżeńiami  bliskimi  maksymalńym  ńagrzewa  się  w  zńaczńym  stopńiu.  Nalezży  zapewńicń  odpowiedńią  weńtylację
urządzeńia oraz ńie zaleca się iństalowacń go w poblizżu ińńych zńroń deł ciepła.

✔ Nalezży sńcisń le przestrzegacń podańej polaryzacji ńapięcia zasilającego oraz maksymalńych obciązżeńń  wyjsńcń.

✔ Wszelkie połączeńia elektryczńe ńalezży  wykońywacń  przewodami o odpowiedńich przekrojach tak, aby ńie dopusńcicń  do powstawańia spadkoń w ńapięcń
większych ńizż  3 %.

✔ Nalezży bezwzględńie stosowacń  dodatkowe zabezpieczeńia przeciwzwarciowe własńciwe dla wykońywańej iństalacji  wykorzystującej system sterowańia
osńwietleńiem LED (zasilacze posiadające ochrońę przeciwzwarciową, dodatkowe bezpieczńiki ńa poszczegoń lńych obwodach, itp.).

✔ Co  2  lata  urządzeńia  ńalezży  poddacń  przeglądowi  techńiczńemu  i  sprawdzicń,  czy  ńie  uległo  pogorszeńiu  bezpieczeńń stwo  uzżytkowańia.  W  kazżdym
przypadku stwierdzeńia jakichkolwiek ńieprawidłowosńci ńalezży oddacń urządzeńia do ńaprawy (przez wyspecjalizowańy serwis produceńta).

✔ W  razie  wątpliwosńci  dotyczących  mońtazżu,  demońtazżu  lub  eksploatacji  wyrobu  ńalezży  zasięgńącń  porady  u  wykwalifikowańego  elektrońika  lub  w
ńajblizższym puńkcie sprzedazży. Nalezży upewńicń się, zże wyroń b został poprawńie zaiństalowańy.

✔ Wyroń b ńalezży chrońicń przed dostępem dzieci.

Iństalacji urządzeńń  ńalezży dokońacń  według wskazoń wek zńajdujących się w ńińiejszej iństrukcji obsługi, sńcisń le przestrzegając podańych schematoń w połączeńń ,
parametroń w techńiczńych oraz aktualńych przepisoń w prawa lub obowiązujących ńorm kraju, ńa tereńie ktoń rego urządzeńia są iństalowańe.

Ze względu ńa akustyczńy zakres częstotliwosńci modulacji PWM urządzeńie mozże podczas pracy z duzżymi prądami geńerowacń  odgłosy akustyczńe ńa skutek
zjawiska zwańego magńetostrykcją. Jest to ńormalńe zachowańie wyńikające z praw fizyki i ńie stańowi podstawy do reklamacji. Zjawisko to ńasila się wraz ze
wzrostem wartosńci przełączańego prądu. Mogą ńa ńie wpływacń takzże zbyt małe przekroje przewodoń w oraz błędy w iństalacji osńwietleńia LED. 
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Instrukcja obsługi
Cyfrowy ściemniacz dla LED

□  12 VDC
□  24 VDC
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Wygląd

ŚŚciemńiacz EC-11D jest produkowańy w formie
płytki  PCB  wraz  z  ńasuwańą  osłońą  z
przezńroczystego tworzywa. Urządzeńie posiada
dwa  złącza  zawierające  kostki  zaciskowe
przezńaczońe  do  podłączeńia  przewodoń w  o
maksymalńym  przekroju  1.5  mm2.  Pońadto  ńa
płytce  zńajdują  się  roń wńiezż  trzy  przyciski
słuzżące do programowańia oraz trzy diody LED
sygńalizujące  programowańe  opcje  oraz  stań
wyjsńcń.  Pońizż szy  rysuńek  przedstawia  wygląd
urządzeńia wraz z opisem elemeńtoń w:

Wejścia

EC-11D posiada dwa wejsńcia  A oraz  B , ktoń re reagują ńa podańie masy w sposoń b uzalezżńiońy od zaprogramowańych parametroń w. Do wejsńcń  mozżńa podłączycń
dowolńe  przyciski  chwilowe  (mońostabilńe,  czyli  powracające  do  pierwotńego  stańu  po  puszczeńiu),  ktoń re  będą  działały  ideńtyczńie  jak  przyciski  A  i  B
zńajdujące się ńa płytce. Przyciski ńalezży podłączycń między masę (-) a wejsńcie A lub B . Wyjsńcie (+) ńa kostkach od strońy wejsńcń  słuzży wyłączńie do podłączeńia
modułoń w rozszerzających (jak ńa przykład moduł radiowy/IR rECeptor) i w ińńych przypadkach ńie ńalezży go uzżywacń.
Zalecamy stosowańie  przyciskoń w dobrej  jakosńci,  ktoń re  zapewńiają  solidńe połączeńie  po  ńacisńńięciu.  Przyciski  o  ńiskiej  jakosńci  stykoń w mogą  powodowacń
wielokrotńe drgańia przy pojedyńczym ńacisńńięciu i w efekcie błędńą ińterpretację impulsoń w przez sńciemńiacz, ktoń ry wprawdzie posiada układ elimińacji drgańń
stykoń w ale w skrajńych przypadkach mozże oń ńie zadziałacń. 
Przy odległosńciach większych ńizż  5-10 m zalecamy stosowańie przewodoń w typu „skrętka” do podłączańia przyciskoń w. Pozwoli to ńa zńaczńą redukcję zakłoń ceńń .

Wyjścia

Wyjsńcia 1 , 2 oraz 3 podczas pracy podają masę w postaci impulsoń w PWM (Pulse Width Modulatioń, czyli metoda regulacji szerokosńci impulsoń w) o częstotliwosńci
350 Hz. Plus zasilańia jest podawańy do odbiorńikoń w ńa stałe. Modulacja PWM pozwala ńa uzyskańie prostej, skuteczńej i lińiowej regulacji jasńosńci praktyczńie
kazżdego  podłączońego  zńroń dła  sńwiatła  LED  (poza  urządzeńiami  z  wbudowańymi  przetworńicami  ńapięcia  lub  stabilizatorami,  jak  ńa  przykład  większosńcń
diodowych  zamieńńikoń w  zżaroń wek  halogeńowych).  Wysoka  częstotliwosńcń  modulacji  PWM  pozwala  uńikńącń  efektu  mrugańia  sńwiatła  tak  widziańego  przez
człowieka jak i w kamerach, czy aparatach cyfrowych. W zalezżńosńci od zaprogramowańych opcji wyjsńcia mogą działacń  ńa kilka rozżńych sposoboń w (ńa przykład
roń wńolegle lub ńiezalezżńie). 
Maksymalńa obciązżalńosńcń  kazżdego z wyjsńcń  to 5 A (3 A przy 24 VDC), co pozwala ńa podłączeńie całkiem sporej ilosńci zńroń deł sńwiatła LED do kazżdego kańału.
Wyjsńcia mozżńa łączycń roń wńolegle (jesń li zaprogramowańy sposoń b działańia ńa to pozwala) i w teń sposoń b potroicń maksymalńe obciązżeńie, ktoń re mozżńa podłączycń
do sńciemńiacza. W przypadku kiedy moc zńroń deł sńwiatła LED, ktoń re chcemy podłączycń  jest większa ńizż  obciązżalńosńcń  wyjsńcń, ńalezży zastosowacń  jedeń lub więcej
wzmacńiaczy EPM-153 produkowańych przez Eńterius. 

Instalacja

Urządzeńie  jest  przystosowańe  do  mońtazżu  mechańiczńego za  pomocą  trzech  otworoń w  o  sńredńicy  4.2  mm  pozwalających  ńa  wykorzystańie  popularńych
plastikowych  kołkoń w  zatrzaskowych.  Mozżńa  roń wńiezż  przykręcicń  urządzeńie  za  pomocą  sńrub  ale  ńalezży  pamiętacń  o  zastosowańiu  tulejek  dystańsowych
uńiemozż liwiających końtakt elemeńtoń w elektrońiczńych z podłozżem.
Oferujemy roń wńiezż  specjalńe uchwyty mońtazżowe (P-11) dla szyńy TH-35 (popularńie zwańa szyńą DIN), ktoń re umozż liwiają iństalację urządzeńia w tablicach i
rozdzielńiach elektryczńych.
Urządzeńie jest przezńaczońe do mońtazżu wewńątrz pomieszczeńń  i w przypadku końieczńosńci jego zastosowańia ńa zewńątrz lub w waruńkach podwyzższońej
wilgotńosńci ńalezży zastosowacń dodatkową obudowę o szczelńosńci co ńajmńiej IP65.

Schematy połączeń

UWAGA! Wyjsńcie [+] do modułoń w rozszerzeńń  posiada maksymalńą obciązżalńosńcń  prądową ńa poziomie  500 mA i nie wolno do ńiego podłączacń  większych
prądoń w ańi zwieracń do masy!
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Więcej przykładowych schematoń w połączeńń  mozżńa zńalezńcń ńa strońie www.  eńterius.eu  

Programowanie

Śposoń b działańia sterowńika oraz opcje wejsńcń  i wyjsńcń  programuje się za pomocą trzech przyciskoń w ( PRG,  A oraz B) zńajdujących się ńa płytce PCB. Ińformację
zwrotńą zapewńiają trzy ńiebieskie diody LED (D1, D2 oraz D3). Śą ońe połączońe wewńętrzńie z wyjsńciami urządzeńia, zatem wyjsńcia w trybie programowańia
będą działacń ideńtyczńie jak diody sygńalizacyjńe.

Aby wejsńcń w tryb programowańia ńalezży wcisńącń i przytrzymacń przez co ńajmńiej 2 sekuńdy przycisk PRG. 
Wejsńcie w tryb programowańia zostańie zasygnalizowane 3 szybkimi mrugńięciami diod LED (oraz odpowiadających im wyjsńcń) a ńastępńie zasńwiecą się diody
wskazujące aktualńy zestaw opcji (patrz tabelka). Ich kroń tkie wygaszeńia z ńastępującą po ńich dłuzż szą przerwą sygnalizują numer aktualńie wybrańej opcji
(czyli ńa przykład dwa kroń tkie wygaszeńia i dłuzższe sńwieceńie to opcja ńumer 2). Opcja z ńumerem zerowym (jesń li  występuje) jest sygńalizowańa ciągłym
sńwieceńiem diod.
Aby zmieńicń  zestaw opcji ńa kolejńy ńalezży kroń tko (mńiej ńizż  2 s) wcisńącń  przycisk PRG. Śpowoduje to przejsńcie do kolejńego zestawu opcji lub przy ostatńim
zestawie powroń t do pierwszego.
Aby zmniejszyć lub zwiększyć ńumer aktualńie wybrańej opcji (patrz tabelka) ńalezży kroń tko wcisńącń odpowiedńio przycisk A lub B.
Wyjsńcie z trybu programowańia ńastępuje automatyczńie po 30 sekuńdach braku aktywńosńci lub po wcisńńięciu i przytrzymańiu przycisku PRG przez co ńajmńiej
2 sekuńdy.  W obu przypadkach wyjsńcie  z  trybu programowańia zostańie  zasygnalizowane przez 3 szybkie mrugńięcia  wszystkich 3 diod LED. Następńie
przełączńik przejdzie do ńormalńej pracy.

W ńiektoń rych przypadkach pewńe zestawy opcji mogą bycń  ńiedostępńe. W takiej sytuacji ńumer zestawu jest wciązż  sygńalizowańy własńciwą diodą LED, ale jej
szybkie migańie ińformuje, zże opcje z tego zestawu są ńiedostępńe.

MENU
PROGRAMOWANIA

Zestaw
nr:

Nazwa zestawu
sygnalizacja LED

Opcja
nr:

Nazwa opcji Opis działania opcji

1
Śposoń b pracy wejsńcń

■□□

 1 Śterowańie dowolńym
przyciskiem

Pojedyńcze,  kroń tkie  wcisńńięcie  włącza  lub  wyłącza  osńwietleńie  w  sposoń b  płyńńy.  Wcisńńięcie  i  przytrzymańie
przycisku w trakcie sńwieceńia powoduje regulację jasńosńci, ktoń ra zmieńia się między maksimum, a mińimum do
czasu puszczeńia przycisku. Aby zmieńicń  kieruńek regulacji jasńosńci ńalezży pusńcicń  przycisk ńa ńie dłuzżej ńizż  0.5
sekuńdy i wcisńącń  go pońowńie. Aby włączycń  osńwietleńie ńa mińimum ńalezży podczas załączańia przytrzymacń
przycisk przez około 1 sekuńdę (lub dłuzżej w celu płyńńego zwiększeńia jasńosńci).

2 Śterowańie dwoma
przyciskami

Kroń tkie  wcisńńięcie  przycisku  B  załącza  sńciemńiacz  ńa  jasńosńcń  zgodńą  z  ustawieńiami  zestawu  3.  Wcisńńięcie  i
przytrzymańie przycisku powoduje rozjasńńiańie wyjsńcń.
Kroń tkie wcisńńięcie przycisku A wyłącza urządzeńie. Wcisńńięcie i przytrzymańie przycisku powoduje sńciemńiańie
wyjsńcń.

3 Śterowańie z zewńątrz

Tryb przezńaczońy do sterowańia z systemoń w alarmowych, automatyki, itp.
Podańie masy ńa wejsńcie A spowoduje załączeńie sńciemńiacza. Urządzeńie pozostaje załączońe tak długo, jak masa
obecńa jest wejsńciu A. W tym czasie podańie masy ńa wejsńcie B powoduje płyńńą zmiańę jasńosńci w goń rę i w doń ł
(jak w opcji 1). Zdjęcie masy z wejsńcia B powoduje zatrzymańie ńa dańej jasńosńci. Zdjęcie masy z wejsńcia A wyłącza
wyjsńcia

4
Śterowańie dowolńym

przyciskiem bez
regulacji jasńosńci

Działańie jak w opcji 1 ale brak mozż liwosńci regulacji jasńosńci. ŚŚciemńiacz zawsze załącza się ńa 100% jasńosńci.
Wyboń r tej opcji wyłącza zestaw 3 

5
Śterowańie dwoma

przyciskami bez
regulacji jasńosńci

Kroń tkie  wcisńńięcie  przycisku  B  załącza  sńciemńiacz  ńa  100% jasńosńci,  kroń tkie  wcisńńięcie  przycisku  A  wyłącza
sńciemńiacz. Wyboń r tej opcji wyłącza zestaw 3 

2

Czas płyńńego
zał./wył.

□■□
(czas całkowitego

zapaleńia wszystkich
wyjsńcń bez względu ńa

ustawieńia w
zestawie 4)

0 Płyńńe zał./wył.
wyłączońe

Urządzeńie zapala i gasi wyjsńcia w sposoń b prawie ńatychmiastowy (czas zapaleńia to 0.2 s), dioda sygńalizująca
ńumer zestawu opcji sńwieci ńa stałe 

1 0,5 Czas płyńńego załączeńia wyjsńcń to 0.5 sekuńdy 

2 1 Czas płyńńego załączeńia wyjsńcń to 1 sekuńda 

3 1,5 Czas płyńńego załączeńia wyjsńcń to 1.5 sekuńdy 

4 2 Czas płyńńego załączeńia wyjsńcń to 2.0 sekuńdy 

5 2,5 Czas płyńńego załączeńia wyjsńcń to 2.5 sekuńdy 

6 3 Czas płyńńego załączeńia wyjsńcń to 3 sekuńdy 

7 4 Czas płyńńego załączeńia wyjsńcń to 4 sekuńdy 

8 5 Czas płyńńego załączeńia wyjsńcń to 5 sekuńdy 

3

Tryb jasńosńci

■■□
(zestaw opcji

ńiedostępńy po
wybrańiu opcji 1.4

oraz 1.5)

1 Zawsze pamięta
ustawiońą jasńosńcń 

Urządzeńie po wyłączeńiu i pońowńym włączeńiu zapala się ńa ustawiońą wczesńńiej jasńosńcń. Jasńosńcń jest 
pamiętańa ńawet po odłączeńiu zasilańia 

2 Brak pamięci,
załączeńie ńa max. Nie pamięta ustawiońej jasńosńci, załącza się zawsze ńa maksimum 

3 Brak pamięci,
załączeńie ńa miń. Nie pamięta ustawiońej jasńosńci, załącza się zawsze ńa mińimum 

4 Pamięcń ulotńa Pamięta ustawiońą jasńosńcń tylko do momeńtu odłączeńia zasilańia. Po odłączeńiu zasilańia i jego pońowńym 
załączeńiu pamięcń zostaje ustawiońa ńa 100% jasńosńci. 
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Zestaw
nr:

Nazwa zestawu
sygnalizacja LED

Opcja
nr:

Nazwa opcji Opis działania opcji

4

Końfiguracja wyjsńcń

□□■
(przy włączońej opcji

2_0 wyjsńcia w
opcjach 2,3 i 4 tego

zestawu zapalają się
w odstępach 0.5 s) 

1 Wyjsńcia roń wńoległe Wszystkie 3 wyjsńcia pracują ideńtyczńie (mozżńa je połączycń roń wńolegle w celu zwiększeńia obciązżalńosńci 
sńciemńiacza) 

2 Praca sekweńcyjńa
1-2-3 

Wyjsńcia zapalają się i gaszą sekweńcyjńie, czyli kolejńe wyjsńcie zaczyńa się płyńńie zapalacń dopiero po pełńym 
rozjasńńieńiu poprzedńiego. Kolejńosńcń zawsze 1-2-3 

3 Praca sekweńcyjńa
1-2-3, 3-2-1 Jak w opcji 1 ale kolejńosńcń gaszeńia odwrotńa do kolejńosńci zapalańia, czyli zapalańia 1-2-3 a gaszeńie 3-2-1 

4 Kolejńosńcń sekweńcji
zalezżńa od wejsńcia 

Opcja aktywńa tylko dla ustawieńia 1_1 lub 1_4
Załączeńie/wyłączeńie przyciskiem A zapala/gasi wyjsńcia w kolejńosńci 1-2-3. Załączeńie/wyłączeńie przyciskiem 
B zapala/gasi wyjsńcia w kolejńosńci 3-2-1 

5
Reakcja ńa zasilańie

■□■
1 Zwykła Po włączeńiu zasilańia urządzeńie z wygaszońymi wyjsńciami czeka ńa ńacisńńięcie przyciskoń w sterujących 

2 Załączeńie Po załączeńiu zasilańia urządzeńie automatyczńie załącza się ńa jasńosńcń ustawiońą w zestawie 3 

Przechowywanie

Wyroń b ńalezży magazyńowacń w opakowańiach w suchym i czystym pomieszczeńiu, wolńym od zapyleńia. Nalezży uńikacń ekspozycji ńa skrajńie wysokie lub ńiskie
temperatury oraz wysoką wilgotńosńcń lub wodę. Nie uzżywacń sńrodkoń w aktywńych chemiczńie ańi wody do czyszczeńia wyrobu!

Za szkody powstałe w wyńiku uzżycia ńiezgodńego z przezńaczeńiem oraz iństrukcją obsługi, produceńt ńie pońosi zżadńej odpowiedzialńosńci, a powstałe w teń
sposoń b szkody ńie mogą bycń podstawą do reklamacji, ńapraw gwarańcyjńych lub roszczeńń  prawńych!

Niedozwolone sposoby użycia

Zabrańia się:

✔ Demońtowańia jakichkolwiek elemeńtoń w wyrobu lub dokońywańia samodzielńych ńapraw

✔ Śtosowańia zasilaczy oraz obciązżeńia ińńych ńizż  przewidziańe przez produceńta

✔ Mońtazżu wyrobu ńa zewńątrz pomieszczeńń  oraz w pomieszczeńiach ńarazżońych ńa bezposńredńie działańie wilgoci i wody

✔ Ińgereńcji w rozwiązańia koństrukcyjńe wyrobu

✔ Podłączańia wyrobu do ńiesprawńej sieci zasilającej i zasilaczy

✔ Śtosowańia wyrobu do celoń w ńiezgodńych z jego przezńaczeńiem lub przepisami prawa

✔ Uzżytkowańia wyrobu w stańie uszkodzońym

Wyroń b ńie posiada zżadńych częsńcń  eksploatacyjńych i podlega ńaprawie wyłączńie u produceńta lub upowazżńiońego przedstawiciela. Po okresie gwarańcyjńym
wyroń b mozże bycń ńaprawiańy przez osoby posiadające odpowiedńie kwalifikacje i uprawńieńia.

Konserwacja

Nalezży  zapewńicń  zachowańie ogoń lńej czystosńci  wyrobu. Nalezży  zapobiegacń  zapyleńiu i  osadzańiu się zańieczyszczeńń ,  mogących pogorszycń  pracę wyrobu,  w
szczegoń lńosńci pyłu, mogącego pogorszycń waruńki termiczńe pracy wyrobu i stwarzający poteńcjalńe ryzyko zapaleńia.

Normy i wymagania prawne

Urządzeńie  spełńia  wymagańia  dyrektywy  2001/95/WE  (w  sprawie  ogoń lńego  bezpieczeńń stwa  produktoń w)  oraz  wymagańia  zawarte  w  ńastępujących
dyrektywach UE:

RoHŚ 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC, EMC 2004/108/EC, EKOPROJEKT 2005/32/WE
Deklaracja zgodńosńci oraz certyfikat RoHŚ są dostępńe ńa strońie ińterńetowej www.eńterius.eu

Utylizacja

Uwaga! Wyroń b nie może zńalezńcń  się wsńroń d odpadoń w domowych/komuńalńych. Po zakońń czeńiu okresu uzżytkowańia sterowńik ńalezży
oddacń do puńktu zbioń rki i recyklińgu urządzeńń  elektryczńych i elektrońiczńych!
Usuwając odpady z produktu w sposoń b zgodńy z przepisami, pomozżesz uńikńącń  eweńtualńych, ńegatywńych skutkoń w dla sńrodowiska
ńaturalńego i zdrowia ludzi, ktoń re mogłyby ńastąpicń  wskutek ńieprawidłowego obchodzeńia się z tymi odpadami. W celu uzyskańia
dalszych  ińformacji  odńosńńie  recyklińgu  odpadoń w  z  tego  produktu,  skońtaktuj  się  z  władzami  komuńalńymi  ńa  swoim  tereńie,  z
własńciwą słuzżbą usuwańia sńmieci lub z dostawcą wyrobu.

Parametry techniczne
Napięcie zasilańia:_____________________________12 VDC +/- 20% 
Maksymalńy poboń r prądu:____________________15 A
Poboń r prądu bez obciązżeńia:__________________<15 mA
Poboń r prądu w trybie usńpieńia:_______________<6 mA
Zakres temperatur pracy:_____________________-15... +55 ºC
Zakres wilgotńosńci względńej:________________20...85% bez kondensacji
Ilosńcń kańałoń w wyjsńciowych:___________________3
Typ kańałoń w wyjsńciowych:____________________OC (otwarty kolektor)
Obciązżalńosńcń prądowa wyjsńcń 1, 2 i 3:ciągła:_5 A/kańał
Obciązżalńosńcń prądowa wyjsńcia +:_____________500 mA

24 VDC +/- 20%
9 A

3 A/kańał

Rozdzielczosńcń sterowańia PWM:______________8 bit
Częstotliwosńcń PWM:___________________________550 Hz
Śtopieńń  ochrońy:_______________________________IP20
Przekroń j kostek połączeńiowych:_____________1,5 mm2

Wymiary urządzeńia (D x Ś x W):_____________55 x 39 x 22 mm
Wymiary PCB(D x Ś x W):_____________________52 x 36 x 18 mm
Masa:___________________________________________30 g
Wersja urządzeńia:____________________________3.0
Gwarańcja:_____________________________________5 lat

Produceńt zastrzega sobie prawo wprowadzańia zmiań wyglądu oraz parametroń w techńiczńych urządzeńia bez uprzedzeńia.
Nińiejsza iństrukcja obsługi jest aktualńa w momeńcie jej wydańia i jest chrońiońa prawem autorskim. Bez wyrazńńej, pisemńej zgody Eńterius zżadńa częsńcń  tej
iństrukcji ńie mozże bycń w jakimkolwiek celu powielańa ańi tez przekazywańa w zżadńej formie, elektrońiczńej lub mechańiczńej, włączając w to fotokopiowańie
lub ińńego rodzaju zapis. Aktualńe wersje iństrukcji obsługi i ińńej dokumeńtacji dla urządzeńń  Eńterius dostępńe są ńa strońie http://  enterius.eu  

Producent urządzenia: ENTERIUS, os. Kolorowe 10, 31-939 Kraków, tel. (12) 644-64-70, e-mail: info@enterius.eu  strona internetowa: www.enterius.eu strona 4

mailto:info@enterius.eu
http://enterius.eu/
http://enterius.pl/
http://www.enterius.eu/
http://www.enterius.eu/

