EC-11D

Inteligentny
ściemniacz
LED

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją
obsługi i ścisłe przestrzeganie zawartych w niej wskazówek. Instrukcja wraz z karta gwarancyjną
stanowi integralną część produktu i należy ją zachować.
Urządzenie należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem a instalacji powinien dokonać
wykwalifikowany personel. Za szkody spowodowane błędami w instalacji i użytkowaniu oraz
nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi producent nie bierze odpowiedzialności!
Urządzenie opisywane w niniejszej instrukcji jest produktem profesjonalnym przeznaczonym do
sterowania oświetleniem estradowym. Możliwość jego stosowania w innych aplikacjach może być
uzależniona od aktualnych przepisów prawa lub obowiązujących norm.
Ważne informacje o bezpieczeństwie
Urządzenie nie zawiera żadnych elementów możliwych do serwisowania przez użytkownika.
W przypadku usterki, napraw może dokonać jedynie autoryzowany serwis wskazany przez
producenta. Wszelkie samodzielne próby naprawy lub modyfikacji urządzenia będą skutkować
utratą gwarancji.

Urządzenia nie wolno narażać na działanie cieczy ani dużej wilgotności, która mogłaby
doprowadzić do skraplania się wody i w efekcie uszkodzenia urządzenia.

Instalację urządzenia oraz wszelkie podłączenia należy wykonywać zawsze przy odłączonym
napięciu zasilania.

Urządzenie należy czyścić sprężonym powietrzem lub suchym, miękkim pędzlem. Stosowanie
szmatek lub ręczników papierowych może doprowadzić do uszkodzenie delikatnych elementów
elektronicznych zamontowanych na płytce PCB. Dopuszcza się stosowanie chemicznych środków
czyszczących jedynie typu „Dry Cleaner”. Czyszczenie należy bezwzględnie przeprowadzić przy
odłączonym napięciu zasilania.

Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z zasilaczami napięcia stałego, stabilizowanego
posiadającymi
zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe.
Zalecamy
stosowanie
zasilaczy
umożliwiających podłączenie uziemienia (dodatkowa ochrona przeciwprzepięciowa).

W trakcie burzy lub podczas długiego okresu nieużytkowania zalecamy odłączenie napięcia
zasilania.

Urządzenie podczas pracy z obciążeniami bliskimi maksymalnym nagrzewa się w znacznym
stopniu. Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia oraz nie zaleca się instalować go w
pobliżu innych źródeł ciepła.

Należy ściśle przestrzegać podanej polaryzacji napięcia zasilającego oraz maksymalnych
obciążeń wyjść.



Zastrzega się prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych i wyglądu bez uprzedzenia. Niniejsza instrukcja
jest aktualna w momencie wydruku i jest chroniona prawem autorskim. Bez wyraźnej, pisemnej zgody Enterius żadna
część tej instrukcji nie może być w jakimkolwiek celu powielana ani tez przekazywana w żadnej formie, elektronicznej
lub mechanicznej, włączając w to fotokopiowanie lub innego rodzaju zapis.

Aktualne wersje instrukcji obsługi oraz deklaracje zgodności CE urządzeń produkowanych przez
Enterius zawsze na

http://enterius.pl

Niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać razem
z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy poddać utylizacji w akredytowanym
zakładzie utylizacji lub komunalnym zakładzie utylizacji odpadów. Należy przestrzegać
aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad
utylizacji należy skontaktować się z najbliższym zakładem utylizacji.
Wszystkie materiały opakowaniowe należy poddać utylizacji w sposób przyjazny dla
środowiska

Wprowadzenie
Ściemniacz EC-11D jest wielofunkcyjnym urządzeniem służącym do kontroli jasności podłączonych do niego źródeł światła w technologii LED. Możliwa jest również
współpraca z tradycyjnymi, żarowymi źródłami światła pod warunkiem, że ich moc
oraz napięcie zasilania będą zgodne z parametrami ściemniacza.
Urządzenie jest oparte na specjalizowanym mikroprocesorze, dzięki któremu mimo
małych wymiarów ściemniacz posiada bardzo dużo możliwości. Dodatkowo większość parametrów jego pracy użytkownik może samodzielnie programować tak,
aby dopasować działanie EC-11D do swoich potrzeb.
Płytka urządzenia zawiera dwa przyciski sterujące oraz jeden służący do programowania. Ponadto mamy trzy wyjścia o obciążalności 2A każde, których sposób
działania jest programowany i dwa wejścia (również z programowanym sposobem
działania) służące do podłączenia dodatkowych przycisków, styków sterujących
lub wyjść OC z systemów sterowania. W celu ułatwienia programowania urządzenia oraz odczytywania zaprogramowanych wartości na płytce urządzenia znajdują się trzy diody LED sygnalizujące stan pracy oraz programowane parametry.
Zastosowanie przykręcanych zacisków na przewody ułatwia wykonanie połączeń
i eliminuje konieczność stosowania specjalistycznych narzędzi.

Działanie
Z uwagi na duże zróżnicowanie działania urządzenia w zależności od zaprogramowanych trybów i opcji, przedstawimy tutaj tylko ogólne zasady a szczegółowy opis
działania znajdą Państwo w tabeli opisującej sposób programowania ściemniacza
EC-11D.
Wyjścia 1 , 2 oraz 3 podczas pracy podają masę w postaci impulsów PWM (Pulse
Width Modulation, czyli metoda regulacji szerokości impulsów) o częstotliwości 350
Hz. Plus zasilania jest podawany do odbiorników na stałe. Modulacja PWM pozwala na uzyskanie prostej, skutecznej i liniowej regulacji jasności praktycznie każdego
podłączonego źródła światła LED (poza urządzeniami z wbudowanymi przetwornicami napięcia lub stabilizatorami, jak na przykład większość diodowych zamienników żarówek halogenowych). Wysoka częstotliwość modulacji PWM pozwala uniknąć efektu mrugania światła tak widzianego przez człowieka jak i w kamerach, czy
aparatach cyfrowych. W zależności od zaprogramowanych opcji wyjścia mogą
działać na kilka rożnych sposobów (na przykład równolegle lub niezależnie).
Maksymalna obciążalność każdego z wyjść to 2A, co pozwala na podłączenie
całkiem sporej ilości źródeł światła LED do każdego kanału. Wyjścia można łączyć
równolegle (jeśli zaprogramowany sposób działania na to pozwala) i w ten sposób potroić maksymalne obciążenie, które można podłączyć do ściemniacza. W
przypadku kiedy moc źródeł światła LED, które chcemy podłączyć jest większa niż
obciążalność wyjść, należy zastosować jeden lub więcej wzmacniaczy EPM-153
produkowanych przez Enterius.
Wejścia A oraz B reagują na podanie masy w sposób uzależniony od zaprogramowanych parametrów. Do wejść można podłączyć dowolne przyciski chwilowe (monostabilne, czyli powracające do pierwotnego stanu po puszczeniu), które
będą działały identycznie jak przyciski A i B znajdujące się na płytce. Przyciski należy podłączyć między masę (-) a wejście A lub B . Wyjście (+) na kostkach od strony
wejść służy wyłącznie do podłączenia modułów rozszerzających (jak na przykład
moduł radiowy/IR rEC-PTOR) i w innych przypadkach nie należy go używać.
Zalecamy stosowanie przycisków dobrej jakości, które zapewniają solidne połączenie po naciśnięciu. Przyciski o niskiej jakości styków mogą powodować wielokrot3

ne drgania przy pojedynczym naciśnięciu i w efekcie błędną interpretację impulsów przez ściemniacz, który wprawdzie posiada układ eliminacji drgań styków ale
w skrajnych przypadkach może on nie zadziałać.
Przy odległościach większych niż 5-10 m zalecamy stosowanie przewodów typu
„skrętka” do podłączania przycisków. Pozwoli to na znaczną redukcję zakłóceń.
Ściemniacz EC-11D na płytce PCB posiada dwa piny (przystosowane do założenia
zworki) opisane jako 1-10V . Piny te w EC-11D są nieużywane i nie wolno ich zwierać lub podłączać do nich żadnych napięć czy sygnałów, gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenia powodujące utratę gwarancji!
Przycisk A Diody sygnalizacyjne
Przycisk programowania

Wejście zasilania

Wejście A
zasilanie do
modułów
rozszerzeń

Wyjście + do
źródeł światła LED

Wejście B

Wyjścia - do
źródeł światła LED

Przycisk B

Zworka NIE UŻYWAĆ!

Programowanie
1. Aby wejść w tryb programowania należy wcisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk PRG.
Wejście w tryb programowania zostanie zasygnalizowane 3 szybkimi mrugnięciami
diod LED (oraz odpowiadających im wyjść) a następnie zaświecą się diody wskazujące aktualny zestaw opcji (patrz tabelka). Ich krótkie wygaszenia z następującą po nich dłuższą przerwą sygnalizują numer aktualnie wybranej opcji (czyli na
przykład dwa krótkie wygaszenia i dłuższe świecenie to opcja numer 2). Opcja z
numerem zerowym (jeśli występuje) jest sygnalizowana ciągłym świeceniem diod.
2. Aby zmienić zestaw opcji na kolejny należy krótko (mniej niż 2 s) wcisnąć przycisk
PRG. Spowoduje to przejście do kolejnego zestawu opcji lub przy ostatnim zestawie
powrót do pierwszego.
3. Aby zmniejszyć lub zwiększyć numer aktualnie wybranej opcji (patrz tabelka)
należy krótko wcisnąć odpowiednio przycisk A lub B.
4. Wyjście z trybu programowania następuje automatycznie po 30 sekundach braku aktywności lub po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku PRG przez co najmniej 2
sekundy. W obu przypadkach wyjście z trybu programowania zostanie zasygnalizowane przez 3 szybkie mrugnięcia wszystkich 3 diod LED. Następnie przełącznik
przejdzie do normalnej pracy.
W niektórych przypadkach pewne zestawy opcji mogą być niedostępne. W takiej
sytuacji numer zestawu jest wciąż sygnalizowany właściwą diodą LED, ale jej szybkie miganie informuje, że opcje z tego zestawu są niedostępne.
4

Tabela programowania
Nazwa opcji

Opis szczegółowy działania opcji

Sterowanie dowolnym przyciskiem

Krótkie wciśnięcie dowolnego przycisku naprzemiennie
załącza i wyłącza ściemniacz, wciśnięcie i przytrzymanie
dowolnego przycisku powoduje płynną zmianę jasności
w górę oraz w dół (z 1 sekundowym zatrzymaniem
na wartościach granicznych), puszczenie zatrzymuje
wyjścia na aktualnej jasności

Sterowanie dwoma przyciskami

Krótkie wciśnięcie przycisku B załącza ściemniacz na
jasność zgodną z ustawieniami zestawu 3. Wciśnięcie i
przytrzymanie przycisku powoduje rozjaśnianie wyjść.
Krótkie wciśnięcie przycisku A wyłącza urządzenie.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje
ściemnianie wyjść.

3

Sterowanie z
zewnątrz

Tryb przeznaczony do sterowania z systemów alarmowych, automatyki, itp.
Podanie masy na wejście A spowoduje załączenie
ściemniacza. Urządzenie pozostaje załączone tak
długo, jak masa obecna jest wejściu A. W tym czasie
podanie masy na wejście B powoduje płynną zmianę
jasności w górę i w dół (jak w opcji 1). Zdjęcie masy z
wejścia B powoduje zatrzymanie na danej jasności.
Zdjęcie masy z wejścia A wyłącza wyjścia

4

Sterowanie dowolnym przyciskiem
bez regulacji
jasności

Działanie jak w opcji 1 ale brak możliwości regulacji
jasności. Ściemniacz zawsze załącza się na 100%
jasności. Wybór tej opcji wyłącza zestaw 3

5

Sterowanie
dwoma przyciskami bez regulacji
jasności

Krótkie wciśnięcie przycisku B załącza ściemniacz na
100% jasności, krótkie wciśnięcie przycisku A wyłącza
ściemniacz. Wybór tej opcji wyłącza zestaw 3

0

Płynne zał/wył
wyłączone

Urządzenie zapala i gasi wyjścia w sposób prawie natychmiastowy (czas zapalenia to 0.2 s), dioda sygnalizująca
numer zestawu opcji świeci na stałe

1

0,5

2
☐

1

Numer
opcji

Numer
zestawu

Nazwa zestawu:
sygnalizacja
LED

1
☐

2

1

Tryb wejść

☑☐☐

Czas płynnego
zał./wył.

☐☑☐

2

(czas
całkowitego
zapalenia
wszystkich wyjść
bez względu na
ustawienia w
zestawie 4)

Czas płynnego załączenia wyjść to 0.5 sekundy
Czas płynnego załączenia wyjść to 1 sekunda

3

1,5

Czas płynnego załączenia wyjść to 1.5 sekundy

4

2

Czas płynnego załączenia wyjść to 2.0 sekundy

5

2,5

Czas płynnego załączenia wyjść to 2.5 sekundy

6

3

Czas płynnego załączenia wyjść to 3 sekundy

7

4

Czas płynnego załączenia wyjść to 4 sekundy

8

5

Czas płynnego załączenia wyjść to 5 sekundy

5

3

1
☐

Zawsze pamięta
ustawioną
jasność

Urządzenie po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapala się na ustawioną wcześniej jasność. Jasność jest
pamiętana nawet po odłączeniu zasilania

Tryb pamięci
jasności

2

Brak pamięci,
załączenie na
max.

Nie pamięta ustawionej jasności, załącza się zawsze na
maksimum

(zestaw opcji
niedostępny po
wybraniu 1_4
oraz 1_5)

3

Brak pamięci,
załączenie na
min.

Nie pamięta ustawionej jasności, załącza się zawsze na
minimum

4

Pamięć ulotna

Pamięta ustawioną jasność tylko do momentu
odłączenia zasilania. Po odłączeniu zasilania i jego
ponownym załączeniu pamięć zostaje ustawiona na
100% jasności.

1
☐

Wyjścia
równoległe

Wszystkie 3 wyjścia pracują identycznie (można je
połączyć równolegle w celu zwiększenia obciążalności
ściemniacza)

☐☐☑

2

(przy włączonej
opcji 2_0 wyjścia
w opcjach 2,3 i
4 tego zestawu
zapalają się w
odstępach 0.5 s)

Praca sekwencyjna 1-2-3

Wyjścia zapalają się i gaszą sekwencyjnie, czyli kolejne
wyjście zaczyna się płynnie zapalać dopiero po pełnym
rozjaśnieniu poprzedniego. Kolejność zawsze 1-2-3

3

Praca sekwencyjna
1-2-3, 3-2-1

Jak w opcji 1 ale kolejność gaszenia odwrotna do
kolejności zapalania, czyli zapalania 1-2-3 a gaszenie
3-2-1

4

Kolejność sekwencji zależna od
wejścia

Opcja aktywna tylko dla ustawienia 1_1 lub 1_4
Załączenie/wyłączenie przyciskiem A zapala/gasi
wyjścia w kolejności 1-2-3. Załączenie/wyłączenie przyciskiem B zapala/gasi wyjścia w kolejności 3-2-1

1
☐

Zwykła

Po włączeniu zasilania urządzenie z wygaszonymi
wyjściami czeka na naciśnięcie przycisków sterujących

2

Załączenie

Po załączeniu zasilania urządzenie automatycznie
załącza się na jasność ustawioną w zestawie 3

☑☑☐

Tryb wyjść

4

5

Reakcja na
zasilanie

☑☐☑

x - ustawienie fabryczne
☐
Instalacja
Urządzenie jest przystosowane do montażu mechanicznego za pomocą trzech
otworów o średnicy 4.2 mm pozwalających na wykorzystanie załączonych w zestawie kołków zatrzaskowych. Można również przykręcić urządzenie za pomocą
śrub ale należy pamiętać o zastosowaniu tulejek dystansowych uniemożliwiających kontakt elementów elektronicznych z podłożem. Oferujemy również specjalne uchwyty montażowe P-11 dla szyny TH-35 (popularnie zwana szyną „S”), które
umożliwiają instalację urządzenia w tablicach i rozdzielniach elektrycznych.
Urządzenie jest przeznaczone do montażu wewnątrz pomieszczeń i w przypadku
konieczności jego zastosowania na zewnątrz lub w warunkach podwyższonej wilgotności należy zastosować dodatkową obudowę o szczelności co najmniej IP54.

6

Przykłady połączeń

Taśma LED

+

Zasilacz

+ A

źródła światła LED
dostosowane do
właściwego napięcia
pracy

wyjścia OC

Zasilacz

+

Przykładowa
Centrala SSWiN

B

7

+

Zasilacz

EPM-153

rEC-PTOR

8

+

Zasilacz

EPM-153
źródła światła LED
dostosowane do
właściwego napięcia
pracy

Dane techniczne
Napięcie zasilania:			
Max. pobór prądu:			
Pobór prądu w trybie uśpienia:
Zakres temperatur pracy:		
Ilość kanałów wyjściowych:		
Typ kanałów wyjściowych:		
Obciążalność prądowa wyjść:		
					
Rozdzielczość sterowania PWM:
Częstotliwość PWM:			
Wymiary (D x S x W):			
Wymiary PCB(DxSxW): 			

8-24 VDC
20 mA (bez obciążenia)
<4 mA
-15… +55 ºC
3
OC (podające masę)
ciągła: 2 A,
max(30 s): 2.5 A / kanał
8 bit
350 Hz
55 x 39 x 22 mm
52 x 36 x 18 mm

Wersja oprogramowania:

1.4

9

Notatki

10

Data zgłoszenia
Data wykonania

Numer
zlecenia
Opis naprawy

Pieczęć i podpis serwisanta

1. Gwarancja jest ważna przez okres pięciu lat, licząc od daty nabycia zamieszczonej na dowodzie zakupu.
2. Podstawą do uznania gwarancji przez serwis jest dostarczenie czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej podpisanej przez nabywcę oraz kopii dowodu zakupu potwierdzającego
datę nabycia.
3. Reklamację urządzenia należy zgłosić w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta.
4. Gwarancja obejmuje, według wyboru producenta, nieodpłatną naprawę lub wymianę urządzenia niesprawnego z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady te zostały ujawnione przed upływem okresu wskazanego w punkcie 1. Wady
polegające na utracie przez urządzenie walorów estetycznych lub innych, które nie dotyczą
użytkowania, nie są objęte gwarancją.
5. Serwis może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
- naruszenia plomb
- niezgodności formalnych pomiędzy dokumentami a urządzeniem
- dokonania wcześniejszych napraw we własnym zakresie
- ingerencji w konstrukcję lub oprogramowanie urządzenia przez osoby nieupoważnione
- naniesienia poprawek w dokumentacji przez osoby nieupoważnione
6. Producent, w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty dostarczenia
niesprawnego urządzenia do serwisu. Okres ten może się wydłużyć gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. W takim przypadku serwis ma obowiązek poinformowania nabywcy o przedłużeniu okresu naprawy.
7. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć na własny koszt do punktu, w którym został on
zakupiony lub bezpośrednio do serwisu producenta.
8. Nabywca może ubiegać się o wymianę urządzenia jeżeli w okresie gwarancyjnym serwis dokonał 3 napraw tej samej usterki a urządzenie wciąż wykazuje ta samą wadę uniemożliwiającą
jego użytkowanie.
9. W przypadku gdy wymiana urządzenia nie jest możliwa, nabywcy przysługuje prawo do zwrotu
zapłaconej kwoty.
10. Gwarancją nie są objęte wady urządzeń wynikłe:
- z przyczyn niezależnych od producenta
- z powodu uszkodzeń mechanicznych
- w związku z użytkowaniem niezgodnym z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji obsługi i
przeznaczeniem urządzenia
- ze zdarzeń losowych
- na skutek niewłaściwej instalacji, w tym podłączenia niewłaściwego zasilania, zbyt dużego
obciążenia lub innych urządzeń zewnętrznych mogących uszkodzić urządzenie.
11. Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości urządzenia
ustalonej zgodnie z ceną zakupu i nie obejmuje szkód powstałych w związku z jego uszkodzeniem
lub wadliwym działaniem.
Model i typ urządzenia:

Numer seryjny:

Data sprzedaży:

Pieczątka sprzedawcy/instalatora:

Numer dowodu sprzedaży:

Podpis klienta: ...............................................

