
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
Sterowńik EC-11S to trzy kańałowy końtroler osńwietleńia LED lub LED RGB działający ńa zasadzie wyboru zaprogramowańych wczesńńiej  sceń sńwietlńych.
Końtrola osńwietleńia ńa zasadzie sceń sńwietlńych jest bardzo wygodńa oraz łatwa. Wystarczy wcisńącń jedeń przycisk aby całe pomieszczeńie dostosowało swoje
osńwietleńie do dańej czyńńosńci. Jedeń EC-11S jest w stańie obsłuzżycń 3 ńiezalezżńe obwody LED lub jedeń obwoń d LED RGB. Dokładając kolejńe sterowńiki mozżemy
zwiększycń  ilosńcń  obsługiwańych  obwodoń w.  Urządzeńie  umozż liwia zaprogramowańie  maksymalńie  6  rozżńych  sceń  sńwietlńych.  Kazżda  sceńa to  ińaczej  jakiesń
końkretńe ustawieńie jasńosńci kazżdego z 3 kańałoń w wyjsńciowych sterowńika.
W  EC-11S  sceńy  mogą  bycń  statyczńe  lub  dyńamiczńe.  Sceńy  statyczńe  programuje  iństalator  lub  uzżytkowńik  okresńlając  jasńosńci  kazżdego  z  3  kańałoń w
wyjsńciowych  w  dańej  sceńie.  Programowańie  sceń  dyńamiczńych  polega  ńa  wybrańiu  końkretńego  programu  z  listy  fabryczńie  zaprogramowańych  sceń
dyńamiczńych. W zalezżńosńci od rodzaju podłączońego osńwietleńia LED sceńy te okresńlają jasńosńcń kazżdego z kańałoń w (dla osńwietleńia jedńokolorowego) lub kolor
wypadkowy (dla systemu RGB).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas iństalacji oraz eksploatacji urządzeńia ńalezży przestrzegacń pońizższych 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. Stosowańie 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
ńajblizż szym 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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Wygląd
SŚciemńiacz EC-11S 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.  Pońizższy  rysuńek
przedstawia wygląd urządzeńia wraz z opisem elemeńtoń w:

Działanie
Sterowńik sceń sńwietlńych EC-11S posiada 3 wyjsńcia typu OC (otwarty kolektor) o obciązżalńosńci 5 A kazżde dla wersji 12 VDC oraz 3 A w wersji 24 VDC. Wyjsńcia te
mogą bezposńredńio sterowacń  tasńmami LED lub podobńymi zńroń dłami sńwiatła LED przystosowańymi do zasilańia ńapięciowego lub posńredńio (poprzez drivery
ED-700 lub podobńe) dowolńymi oprawami LED wymagającymi zasilańia prądowego.
Urządzeńie posiada 6 wejsńcń bezpoteńcjałowych typu NO (ńormalńie otwartych), ktoń re wywołują odpowiedńie sceńy po podańiu masy. Sposoń b reakcji urządzeńia
ńa pojawieńie się masy ńa wejsńciach jest programowańy i mozżńa go dostosowacń do kilku sceńariuszy sterowańia. Dzięki temu sterowńik mozże bycń obsługiwańy
za pomocą dowolńych przyciskoń w chwilowych (dzwońkowych), z pilotoń w, czy tezż  ińńych systemoń w sterowańia posiadających wyjsńcia OC lub przekazńńikowe.
Wejsńcia wielu sterowńikoń w EC-11S mozżńa łączycń roń wńolegle zwiększając w ilosńcń obsługiwańych obwodoń w dla dańej sceńy. Załączańie, wyłączańie oraz przejsńcia
między sceńami mogą bycń ńatychmiastowe lub płyńńe, a ich czas jest programowańy w zakresie od 0 (ńatychmiastowe przejsńcia) do 5 sekuńd. 
Aby umozż liwicń ńietypowe aplikacje wejsńcia posiadają priorytety. Najwyzższy mają wejsńcia 3 oraz 6, ńizższy wejsńcia 2 i 5, a ńajńizż szy wejsńcia 1 oraz 4. Ozńacza to,
zże jesń li ńa przykład przy zwartym wejsńciu 1 podamy masę ńa wejsńcie 2 to sterowńik włączy sceńę ńumer 2. Natomiast podańie masy ńa wejsńcie 3 przy zwartym
wejsńciu 1 lub 2 (albo obu ńaraz) spowoduje uruchomieńie sceńy ńr 3. Ańalogiczńie przy wejsńciach o ńumerach od 4 do 6. W dańym momeńcie mozżńa w takiej
końfiguracji  wykorzystacń  tylko jedńą troń jkę wejsńcń  (1-3 lub 4-6).  Podańie masy jedńoczesńńie ńa wejsńcia z obu grup (ńp.:  1 i  4)  spowoduje błędńe działańie
urządzeńia. Fuńkcję tą mozżńa wykorzystacń do stworzeńia prostej logiki pomiędzy sceńami. 

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

Więcej przykładowych schematoń w połączeńń  mozżńa zńalezńcń ńa strońie www.  eńterius.eu  
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Tryby pracy
W zalezżńosńci od końfiguracji w trybie programowańia sterowńik oferuje 4 mozż liwosńci reakcji wejsńcń ńa podawańie masy:

Tryb 1 - Masa podawańa jest tylko ńa jedńo z wejsńcń  i tak długo jak jest ńa ńim obecńa tak długo odpowiadająca ńumerowi wejsńcia sceńa jest załączońa. Jesń li ńa
zżadńym z wejsńcń  ńie pojawi się masa to sterowńik pozostaje wyłączońy (w trybie czuwańia). Sterowńik igńoruje impulsy masy kroń tsze ńizż  250 ms. Tryb teń jest
ńajczęsńciej przydatńy do sterowańia z ińńych systemoń w sterowańia (PLC, automatyka domowa, BMS, KNX/EiB, itp.)
Tryb 2 - Masa podawańa jest ńa jedńo z wejsńcń  od 1-5 w postaci kroń tkich impulsoń w (ńa przykład poprzez przyciski dzwońkowe). Sterowńik załącza sceńę o
ńumerze wejsńcia,  ńa ktoń re  został  podańy ostatńi  impuls masy.  Podańie  impulsu masy ńa wejsńcie  6 wyłącza urządzeńie.  Mińimalńy czas impulsu,  ńa ktoń ry
sterowńik zareaguje to 250 ms. Tryb teń pozwala ńa ińtuicyjńą obsługę przyciskami mońo-stabilńymi ale ograńicza ilosńcń sceń do 5.
Tryb 3 - Jest podobńy do trybu 2 ale wszystkie wejsńcia pracują jako załączające sceńy 1-6 z tym, zże aby załączycń  dańą sceńę ńalezży podacń  impuls kroń tki (<1 s),
ńatomiast  podańie  ńa  dowolńe  wejsńcie  impulsu  długiego  (>1  s)  spowoduje  wyłączeńie  urządzeńia.  Tryb  teń  roń wńiezż  umozż liwia  sterowańie  przyciskami
dzwońkowymi ale pozwala ńa wykorzystańie wszystkich 6 sceń sńwietlńych.
Tryb 4 - Jest to tryb sterowańia sekweńcyjńego, w ktoń rym aktywńe są tylko wejsńcia 1 oraz 2. Kroń tkie (pońizżej sekuńdy) podańie masy ńa wejsńcie 1 powoduje
zmiańę sceńy ńa ńizższą, a kroń tkie podańie masy ńa wejsńcie 2 zmiańę sceńy ńa wyzższą. Podańie masy dłuzższe ńizż  1 sekuńda ńa dowolńe wejsńcie powoduje
wyłączeńie sterowńika. Jesń li sterowńik jest wyłączońy to kroń tkie podańie masy ńa wejsńcie 1 lub wejsńcie 2 spowoduje załączeńie sceńy 1.

Programowanie
Aby wejsńcń w fuńkcję programowańia opcji ńalezży wcisńącń i przytrzymacń przycisk PRG przez miń. 5 sekuńd. Po wcisńńięciu PRG diody D1-D3 ńajpierw zgasńą (jesń li
sńwieciły), a po pierwszych 3 sekuńdach zasńwiecą się ńa mińimum. Jesń li PRG będzie dalej wcisńńięty to po kolejńych 2 sekuńdach urządzeńie potwierdzi wejsńcie w 
tryb programowańia opcji 4 szybkimi migńięciami wszystkich 3 diod LED (i odpowiadającym im kańałoń w). Mozżńa wtedy pusńcicń PRG. Następńie zasńwiecą się 
diody wskazujące aktualńy zestaw opcji (patrz tabela programowańia). Ich kroń tkie wygaszeńia z ńastępującą po ńich dłuzż szą przerwą sygńalizują ńumer 
aktualńie wybrańej opcji (czyli ńa przykład dwa kroń tkie wygaszeńia i dłuzższe sńwieceńie to opcja ńumer 2).
Aby zmieńicń zestaw opcji ńa kolejńy ńalezży kroń tko (pońizżej sekuńdy) wcisńącń przycisk PRG. Spowoduje to przejsńcie do kolejńego zestawu opcji lub przy ostatńim
zestawie powroń t do pierwszego.
Aby zmńiejszycń lub zwiększycń ńumer aktualńie wybrańej opcji ńalezży kroń tko wcisńącń odpowiedńio przycisk A lub B.
Wyjsńcie  z  trybu programowańia ńastępuje  przez wcisńńięcie  i  przytrzymańie PRG przez 3 sekuńdy lub automatyczńie  po 30 sekuńdach bezczyńńosńci  i  jest
potwierdzońe 5 szybkimi migńięciami diod D1-D3.

MENU I
Tryby pracy

Zestaw
nr:

Nazwa zestawu
sygnalizacja LED

Opcja
nr:

Nazwa opcji Opis działania opcji

1
Tryb sterowańia

■□□

1 Tryb 1 - ciągły Patrz opis w rozdziale TRYBY PRACY

 2 Tryb 2 - chwilowy Patrz opis w rozdziale TRYBY PRACY

3 Tryb 3 - chwilowy 2 Patrz opis w rozdziale TRYBY PRACY

4 Tryb 4 - sekweńcyjńy Patrz opis w rozdziale TRYBY PRACY

2

Typ reakcji wejsńcń
cyfrowych

□■□

1 Natychmiastowe Brak opoń zńńieńia, wszystkie zmiańy są ńatychmiastowe (ńadaje się do sterowańia przekazńńikami)

2 Płyńńe szybkie Czas włączeńia, wyłączeńia lub zmiańy sceńy to 0,5 sekuńdy

 3 Płyńńe sńredńie Czas włączeńia, wyłączeńia lub zmiańy sceńy to 1 sekuńda

4 Płyńńe wolńe Czas włączeńia, wyłączeńia lub zmiańy sceńy to 2 sekuńdy

5 Płyńńe bardzo wolńe Czas włączeńia, wyłączeńia lub zmiańy sceńy to 5 sekuńd

Aby wejsńcń  w tryb programowańia sceń ńalezży wcisńącń i przytrzymacń  PRG przez miń. 3 sekuńdy ale ńie dłuzżej ńizż  5 sekuńd. Diody D1-D3 ńajpierw zgasńą (jesń li
sńwieciły), a po pierwszych 3 sekuńdach zasńwiecą się ńa mińimum. Wtedy ńalezży pusńcicń  PRG. Sterowńik potwierdzi wejsńcie w tryb programowańia 3 szybkimi
migńięciami wszystkich 3 diod LED, a ńastępńie przejdzie do programowańia sceńy ńr 1 sygńalizując to diodą D1.
Aby zmieńicń ńumer programowańej sceńy ńa kolejńą ńalezży kroń tko wcisńącń przycisk PRG (< 1 sekuńdy). Sterowńik sygńalizuje aktualńy ńumer sceńy za pomocą
diod D1-D3 ńa zasadzie  kodu bińarńego (patrz  tabela  pońizżej).  Ilosńcń  kroń tkich wygaszeńń  diod z  ńastępującym dłuzższym sńwieceńiem ińformuje  jaki  ńumer
fabryczńego programu efektoń w jest aktualńie przypisańy do dańej sceńy. Jesń li diody ńie migają ozńacza to, zże dańa sceńa jest sceńą statyczńą.
Zmiańa ńumeru przypisańego programu fabryczńego: kroń tkie wcisńńięcie przycisku A – w doń ł, B – w goń rę. Wcisńńięcie przycisku A przy programie ńr 1 spowoduje
wybrańie sceńy statyczńej (stałe sńwieceńie wybrańych diod D1-D3).

Aby zaprogramowacń jasńosńci obwodoń w w dańej sceńie statyczńej ńalezży wcisńącń i przytrzymacń przycisk PRG przez miń. 1 s (ńie dłuzżej ńizż  2 s). Sterowńik ńa czas
przytrzymańia przycisku PRG wygasi wszystkie diody, a ńastępńie przejdzie do programowańia kańału 1 jedńoczesńńie ustawiając wszystkie obwody ńa 
domysńlńych lub zaprogramowańych wczesńńiej jasńosńciach.
W tym stańie przycisk A zmńiejsza jasńosńcń dańego kańału (kroń tkie wcisńńięcie o 1 krok, długie w sposoń b przyspieszońy), a przycisk B zwiększa jasńosńcń dańego 
kańału. Aby przejsńcń do programowańia jasńosńci kolejńych kańałoń w ńalezży kroń tko wcisńącń przycisk PRG (< 1 s). Urządzeńie zasygńalizuje ńumer aktualńie 
ustawiańego kańału szybkim migńięciem odpowiadającej diody. Po zaprogramowańiu całej sceńy ńalezży wcisńącń i przytrzymacń PRG przez mińimum 1 sekuńdę, 
co spowoduje zapamiętańie sceńy statyczńej i wyjsńcie do trybu wyboru sceńy.
Aby całkowicie wyjsńcń z trybu programowańia sceń ńalezży ńie wcisńącń zżadńych przyciskoń w przez co ńajmńiej mińutę lub wcisńącń i przytrzymacń PRG przez co 
ńajmńiej 3 sekuńdy, co zostańie potwierdzeńie 5 szybkimi mrugńięciami diod D1-D3.

MENU II
Tabela programów dynamicznych

Numer programu Opis działania dla RGB Opis działania dla 3 niezależnych kanałów

Program 1 6 koloroń w ńasycońych zmieńiających się co 5 sekuńd: czerwońy, zżoń łty,
zielońy, turkusowy, ńiebieski, fioletowy. Kolejńe zasńwiecańie się ńa 5 sekuńd kańałoń w: 1, 1+2, 2, 2+3, 3, 3+1, itd.

Program 2 Płyńńe, powolńe przejsńcia przez wszystkie kolory ńasycońe. Płyńńe, powolńe rozjasńńiańie i sńciemńiańie kolejńo 3 kańałoń w, gdzie
maksymalńie dwa kańały sńwiecą  jedńoczesńńie.

Program 3 Płyńńe, powolńe przejsńcia przez wszystkie kolory pastelowe Płyńńe, powolńe rozjasńńiańie i sńciemńiańie wszystkich 3 kańałoń w. ZŻ adeń z
kańałoń w ńie gasńńie całkowicie.

Program 4 Efekt dyskotekowy, szybkie, ńieregularńe migańie roń zżńymi kolorami. Efekt stroboskopowy, szybkie, ńieregularńe migańie kazżdym z kańałoń w
(jedńym lub wieloma ńaraz).
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Numer programu Opis działania dla RGB Opis działania dla 3 niezależnych kanałów

Program 5 Stroboskop kolorowy migający regularńie kolorami ńasycońymi. Stroboskop migający regularńie kańałami:
1, 2, 3, 1+3, 1+2, 1+2+3, itd.

Program 6 Biały stroboskop. Stroboskop migający wszystkimi 3 kańałami.

Program 7 Symulacja ogńiska. Program delikatńie migocze odcieńiami koloru
pomarańń czowego. Delikatńe migotańie kańału 1 (duzża jasńosńcń) oraz 2 (ńiska jasńosńcń)

Program 8 Płyńńie i powoli zmieńiające się odcieńie czerwieńi. Kańał 1 włączońy ńa 100%, kańały 2 oraz 3 płyńńie pulsują
ńieregularńie z małymi jasńosńciami.

Program 9 Płyńńie i powoli zmieńiające się odcieńie ńiebieskiego. Kańał 3 włączońy ńa 100%, kańały 1 oraz 2 płyńńie pulsują
ńieregularńie z małymi jasńosńciami.

Program 10 Płyńńie i powoli zmieńiające się odcieńie zieleńi. Kańał 2 włączońy ńa 100%, kańały 1 oraz 3 płyńńie pulsują ńieregularńie.

Program 11 Skokowe zmiańy koloroń w co sekuńdę:
czerwońy-zielońy-ńiebieski-czerwońy-itd.

Zapalańie kańałoń w po kolei: 1-2-3-1-2-3-itd.
Kazżdy kańał sńwieci się przez 1 sekuńdę.

Program 12 Skokowe zmiańy koloroń w co sekuńdę:
czerwońy-zielońy-ńiebieski-zielońy-czerwońy-itd.

Zapalańie kańałoń w po kolei: 1-2-3-2-1-2-3-2-1-itd.
Kazżdy kańał sńwieci się przez 1 sekuńdę.

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

✔ Stosowańia 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

✔ Stosowańia 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:

RoHS 2002/95/EC, WEEE 2002/96/EC, EMC 2004/108/EC, EKOPROJEKT 2005/32/WE
Deklaracja zgodńosńci oraz certyfikat RoHS 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
Ilosńcń kańałoń w wyjsńciowych:___________________3
Typ kańałoń w wyjsńciowych:____________________OC (otwarty kolektor)
Ciągła obciązżalńosńcń prądowa wyjsńcń:__________5 A/kańał

24 VDC +/- 20%
9 A

3 A/kańał

Zakres temperatur pracy:_____________________-15... +55 ºC
Rozdzielczosńcń sterowańia PWM:______________8 bit
Częstotliwosńcń PWM:___________________________550 Hz
Tolerańcja masy sterującej:___________________0.4 V max.
Wymiary PCB(D x S x W):_____________________63 x 36 x 15 mm
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/

