
Wstęp
Dziękujemy Pań� stwu za okazańe zaufańie  i  wybo� r  urządzeńia marki Eńterius®.  Od lat dokładamy wszelkich starań� ,  aby ńasze produkty cechowała wysoka
fuńkcjońalńos�c�  oraz ńiezawodńos�c�  w ich działańiu. Wszystkie produkty firmy Eńterius® posiadają ńiezbędńe certyfikaty oraz spełńiają rygorystyczńe ńormy
będące potwierdzeńiem doskońałych parametro� w ńaszych urządzeń� . Warto zwro� cic� uwagę, z&e ńasze produkty są objęte pełną 5-letnią gwarancją, oraz zostały
zaprojektowańe  i  wyprodukowańe  w  Polsce.  Pragńiemy  aby  ńasze  urządzeńia  słuz&yły  Pań� stwu  przez  wiele  lat,  dlatego prosimy  o  dokładńe  przeczytańie
ńińiejszej iństrukcji obsługi oraz stosowańie się do ińformacji w ńiej zawartych.

Opis ogólny
EC-11V to mińiaturowy, wielofuńkcyjńy sterowńik dla os�wietleńia LED, wspo� łpracujący z ańalogowym sygńałem 0-10V lub 1-10V powszechńie stosowańym do
sterowańia  os�wietleńiem.  Urządzeńie  posiada  szerokie  moz& liwos�ci  końfiguracji  sposobu  działańia  i  moz&e  pracowac�  jako  dwukańałowy  ściemniacz  LED,
sterownik LED RGB lub jako ściemniacz LED z regulacją temperatury barwowej. 
Urządzeńie  posiada  trzy  wyjs�cia  (OC,  PWM) o  duz&ej  obciąz&alńos�ci  prądowej  oraz  dwa  wejs�cia  wspo� łpracujące  z  powszechńie  stosowańym  do sterowańia
ańalogowym sygńałem 1-10V. Wejs�cia mogą ro� wńiez&  wspo� łpracowac� z dowolńymi przyciskami mońo-stabilńymi lub reagowac� ńa podańie masy (NO/NC). 
Sterowńik  EC-11V  posiada  bardzo  szeroki  zakres  zastosowań�  dzięki  moz& liwos�ci  zaprogramowańia  sposobu  jego  pracy  w  wielu  ro� z&ńych  końfiguracjach.
Sterowańie moz&e odbywac�  się za pomocą poteńcjometro� w elektrońiczńych 1-10V (oferowańych przez wielu produceńto� w osprzętu elektryczńego), zwykłych
poteńcjometro� w,  sygńału ńapięciowego 0-10V lub 1-10V z systemo� w sterowańia lub za pomocą przycisko� w chwilowych, wyjs�c�  OC lub styko� w przekaz�ńiko� w.
Urządzeńie  moz&e  sterowac�  bezpos�redńio  tas�mami  LED  oraz  LED  RGB,  a  takz&e  wszystkimi  ińńymi  z�ro� dłami  s�wiatła  LED  przezńaczońymi  do  zasilańia
ńapięciowego i dającymi się s�ciemńiac� za pomocą modulacji PWM. S7 ciemńiacz moz&e ro� wńiez&  sterowac� pos�redńio prądowymi oprawami LED po podłączeńiu do
ńiego jedńego lub kilku drivero� w prądowych produkcji Eńterius®.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas iństalacji oraz eksploatacji urządzeńia ńalez&y przestrzegac� pońiz& szych zaleceń� :

✔ Przed iństalacją lub uz&yciem wyrobu ńalez&y zapozńac� się z iństrukcją obsługi, kto� rą ńalez&y zachowac� ńa przyszłos�c�.

✔ Urządzeńie  ńie  zawiera  z&adńych  elemeńto� w  moz& liwych  do  serwisowańia  przez  uz&ytkowńika.  W  przypadku  usterki,  ńapraw  moz&e  dokońac�  jedyńie
autoryzowańy serwis wskazańy przez produceńta. Wszelkie samodzielńe pro� by ńaprawy lub modyfikacji urządzeńia będą skutkowac� utratą gwarańcji.

✔ Wyro� b przezńaczońy jest do uz&ycia w pomieszczeńiach zamkńiętych, bez bezpos�redńiej ekspozycji ńa waruńki atmosferyczńe.

✔ Urządzeńia ńie wolńo ńaraz&ac�  ńa działańie cieczy ańi duz&ej  wilgotńos�ci,  kto� ra mogłaby doprowadzic�  do skraplańia się wody i  w efekcie  uszkodzeńia
urządzeńia.

✔ Iństalację urządzeńia oraz wszelkie podłączeńia ńalez&y wykońywac� zawsze przy odłączońym ńapięciu zasilańia.

✔ Urządzeńie ńalez&y czys�cic�  spręz&ońym powietrzem lub suchym, miękkim pędzlem. Stosowańie szmatek lub ręczńiko� w papierowych moz&e doprowadzic�  do
uszkodzeńia  delikatńych  elemeńto� w  elektrońiczńych  zamońtowańych  ńa  płytce  PCB.  Czyszczeńie  ńalez&y  bezwzględńie  przeprowadzic�
przy odłączońym ńapięciu zasilańia.

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

✔ W trakcie burzy lub podczas długiego okresu ńieuz&ytkowańia zalecamy odłączeńie ńapięcia zasilańia.

✔ Urządzeńie  podczas  pracy  z  obciąz&eńiami  bliskimi  maksymalńym  ńagrzewa  się  w  zńaczńym  stopńiu.  Nalez&y  zapewńic�  odpowiedńią  weńtylację
urządzeńia oraz ńie zaleca się iństalowac� go w pobliz&u ińńych z�ro� deł ciepła.

✔ Nalez&y s�cis� le przestrzegac� podańej polaryzacji ńapięcia zasilającego oraz maksymalńych obciąz&eń�  wyjs�c�.

✔ Wszelkie połączeńia elektryczńe ńalez&y  wykońywac�  przewodami o odpowiedńich przekrojach tak, aby ńie dopus�cic�  do powstawańia spadko� w ńapięc�
większych ńiz&  3 %.

✔ Nalez&y bezwzględńie stosowac�  dodatkowe zabezpieczeńia przeciwzwarciowe włas�ciwe dla wykońywańej iństalacji  wykorzystującej system sterowańia
os�wietleńiem LED (zasilacze posiadające ochrońę przeciwzwarciową, dodatkowe bezpieczńiki ńa poszczego� lńych obwodach, itp.).

✔ Co  2  lata  urządzeńia  ńalez&y  poddac�  przeglądowi  techńiczńemu  i  sprawdzic�,  czy  ńie  uległo  pogorszeńiu  bezpieczeń� stwo  uz&ytkowańia.  W  kaz&dym
przypadku stwierdzeńia jakichkolwiek ńieprawidłowos�ci ńalez&y oddac� urządzeńia do ńaprawy (przez wyspecjalizowańy serwis produceńta).

✔ W  razie  wątpliwos�ci  dotyczących  mońtaz&u,  demońtaz&u  lub  eksploatacji  wyrobu  ńalez&y  zasięgńąc�  porady  u  wykwalifikowańego  elektrońika  lub  w
ńajbliz&szym puńkcie sprzedaz&y. Nalez&y upewńic� się, z&e wyro� b został poprawńie zaiństalowańy.

✔ Wyro� b ńalez&y chrońic� przed dostępem dzieci.

Iństalacji urządzeń�  ńalez&y dokońac�  według wskazo� wek zńajdujących się w ńińiejszej iństrukcji obsługi, s�cis� le przestrzegając podańych schemato� w połączeń� ,
parametro� w techńiczńych oraz aktualńych przepiso� w prawa lub obowiązujących ńorm kraju, ńa tereńie kto� rego urządzeńia są iństalowańe.

Ze względu ńa akustyczńy zakres częstotliwos�ci modulacji PWM urządzeńie moz&e podczas pracy z duz&ymi prądami geńerowac�  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 wartos�ci przełączańego prądu. Mogą ńa ńie wpływac� takz&e zbyt małe przekroje przewodo� w oraz błędy w iństalacji os�wietleńia LED. 
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Wygląd
S7ciemńiacz EC-11V jest produkowańy w formie płytki PCB w
obudowie  z  przez�roczystego  tworzywa,  umoz& liwiającej
dokońańie połączeń�  bez jej  demońtaz&u.  Urządzeńie posiada
dwa  złącza  zawierające  kostki  zaciskowe  przezńaczońe  do
podłączeńia przewodo� w o maksymalńym przekroju 1.5 mm2.
Pońadto ńa płytce zńajdują się ro� wńiez&  trzy przyciski słuz&ące
do  programowańia  oraz  trzy  diody  LED  sygńalizujące
programowańe  opcje  oraz  stań  wyjs�c�.  Rysuńek  obok
przedstawia wygląd urządzeńia wraz z opisem elemeńto� w:

Działanie
Działańie urządzeńia zalez&y od zaprogramowańej końfiguracji, rodzaju podłączońych z�ro� deł s�wiatła LED oraz sposobu sterowańia. W przypadku podłączeńia
ańalogowego ńapięcia 0-10V lub 1-10V, czy poteńcjometro� w s�ciemńiacz będzie końwertował zmierzońy poziom ńapięcia ńa wypełńieńie modulacji PWM ńa
wyjs�ciach, co przełoz&y się ńa jasńos�c� podłączońych tas�m LED lub podobńych z�ro� deł s�wiatła LED. W przypadku podłączeńia przycisko� w, styko� w przekaz�ńiko� w lub
wyjs�c�  OC ińńych urządzeń�  stań wyjs�c�  oraz jasńos�c� ńa ńich będzie zalez&ała od rodzaju i długos�ci podawańych impulso� w masy ńa wejs�cia A lub B. Istńieje ro� wńiez&
moz& liwos�c�  pracy mieszańej, kto� ra łączy obie fuńkcjońalńos�ci. Szczego� łowy opis działańia poszczego� lńych końfiguracji s�ciemńiacza zńajduje się w sekcji TRYBY
PRACY oraz w tabelach opisujących programowańie urządzeńia.

EC-11V moz&e pracowac� w trzech podstawowych trybach:
✔ jako jedńo lub dwukańałowy s�ciemńiacz LED sterowańy sygńałem ańalogowym, przyciskami lub w sposo� b mieszańy
✔ jako sterowńik RGB sterowańy sygńałem ańalogowym  i przyciskiem, lub dwoma sygńałami ańalogowymi
✔ jako sterowńik jasńos�ci oraz temperatury barwowej sterowańy sygńałem ańalogowym i przyciskiem lub dwoma sygńałami ańalogowymi

Zworki
Poza fuńkcjami dostępńymi z meńu programowańia sterowńika, jego końfiguracji ńalez&y ro� wńiez&  dokońac� za pomocą zworek. W tym celu ńa płytce s�ciemńiacza
EC-11V zńajduje się złącze opisańe jako 1-10V posiadające dwa pińy ozńaczońe jako A oraz dwa pińy ozńaczońe jako B. Umoz& liwiają ońe wybo� r trybu pracy
wejs�c�  A oraz B za pomocą zworek dołączońych do urządzeńia i fabryczńie załoz&ońych ńa pińy  A oraz  B.  Zworka musi byc�  załoz&ońa ńa pińy odpowiadające
wejs�ciu,  kto� re  ma pracowac�  jako NO/NC (przyciski,  styki  przekaz�ńiko� w,  wyjs�cia  OC),  a  takz&e  w przypadku wspo� łpracy z  poteńcjometrami lub pasywńymi
końtrolerami stańdardu 1-10V, czyli takimi, kto� re same ńie podają ńapięcia tylko wymagają go od strońy sterowańego urządzeńia.
W przypadku sygńału 0-10V lub aktywńych końtrolero� w 1-10V (podających ńapięcie) zworkę ńalez&y zdjąc�.

Wejścia
EC-11V posiada dwa wejs�cia ozńaczońe jako  A oraz  B, kto� re mogą pracowac�  w dwo� ch trybach. Jako wejs�cia ańalogowe mierzące wartos�c�  podańego ńapięcia
stałego lub jako wejs�cia  cyfrowe,  bezpoteńcjałowe reagujące  ńa podańie  masy  (wspo� łpraca z  przyciskami,  wyjs�ciami  OC lub przekaz�ńikami).  Maksymalńa
wartos�c� ńapięcia podawańego ńa wejs�cie A lub B nie może przekroczyć 15 VDC.
Wyboru trybu pracy dańego wejs�cia dokońuje się w meńu programowańia (MENU I) oraz za pomocą opisańych wyz&ej zworek.

UWAGA! Podczas programowania urządzenia należy odłączyć wejścia A oraz B o ile nie są do nich podłaczone tylko przyciski dzwonkowe.

EC-11V wspo� łpracuje ze wszystkimi s�cieńńymi poteńcjometrami elektrońiczńymi 1-10V (ńazywańymi ro� wńiez&  aktorami s�ciemńiającymi 1-10V) oferowańymi
przez wielu produceńto� w. 

W ńaszym laboratorium przetestowalis�my wspo� łpracę z ńastępującymi modelami końkretńych produceńto� w:
• GIRA model 030800 oraz 030900 
• LEGRAND model 775901 
• JUNG JU-240-31 
• MERTEN (Schńeider) model MTN572999 
• BERKER / HAGER model 2891 10 lub jedńostka sterująca 1-10V 2903 
• MDT model AKD-0410V.02 

Wyjścia
Sterowńik jest wyposaz&ońy w trzy wyjs�cia ozńaczońe jako 1,  2 oraz 3, kaz&de o obciąz&alńos�ci prądowej 5 A. Są to wyjs�cia typu OC (otwarty kolektor), kto� re w
stańie  aktywńym  podają  masę.  W  zalez&ńos�ci  od  wybrańej  końfiguracji  w  meńu  programowańia  wyjs�cia  te  mogą  pracowac�  z  modulacją  PWM  lub  jako
sygńalizacyjńe.
Wyjs�cia moz&ńa łączyc� ro� wńolegle pod waruńkiem, z&e w zaprogramowańej końfiguracji pracują ońe ideńtyczńie.

Instalacja
Urządzeńie jest przezńaczońe do mońtaz&u wewńątrz pomieszczeń�  i w przypadku końieczńos�ci jego zastosowańia ńa zewńątrz lub w waruńkach podwyz&szońej
Obudowa urządzeńia posiada dwa otwory o s�redńicy 4.5 mm pozwalające ńa przykręceńie do podłoz&a. Nalez&y zastosowac� podkładki dystańsowe o grubos�ci miń.
2.8 mm aby uńikńąc ńapręz&eń�  obudowy prowadzących do pękańia. 
Moz&ńa ro� wńiez&  zdemońtowac obudowę i wykorzystac� do mońtaz&u załączońe zatrzaskowe kołki dystańsowe. Wymagańy otwo� r o s�redńicy 4.2 mm oraz grubos�ci
max. 1.6 mm.
Oferujemy ro� wńiez&  specjalńe uchwyty mońtaz&owe (P-11) dla szyńy TH-35 (popularńie zwańa szyńą DIN), kto� re umoz& liwiają iństalację urządzeńia w tablicach i
rozdzielńiach elektryczńych.
Urządzeńie jest przezńaczońe do mońtaz&u wewńątrz pomieszczeń�  i w przypadku końieczńos�ci jego zastosowańia ńa zewńątrz lub w waruńkach podwyz&szońej
wilgotńos�ci ńalez&y zastosowac� dodatkową obudowę o szczelńos�ci co ńajmńiej IP65.
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Schematy połączeń
UWAGA! Wyjs�cie [+] do moduło� w rozszerzeń�  posiada maksymalńą obciąz&alńos�c�  prądową ńa poziomie  500 mA i nie wolno do ńiego podłączac�  większych
prądo� w ańi zwierac� do masy!

                                  TRYB 1 - Ściemniacz 0-10/1-10V

Schemat połączeń�  z ńas�cieńńym poteńcjometrem elektrońiczńym 1-10V ze zińtegrowańym przełączńikiem oraz jedńokolorowymi tas�mami LED. Przełączńik 
załącza i wyłącza os�wietleńie ńa jasńos�c� ustawiońą gałką.

                           TRYB 2 – Sterownik LED RGB

Schemat połączeń�  z ńas�cieńńym poteńcjometrem elektrońiczńym 1-10V ze zińtegrowańym przełączńikiem oraz tas�mą LED RGB. Przełączńik 
wybiera parametr (kolor lub jasńos�c�), kto� ry reguluje się gałką.

                                        TRYB 3 – Ściemniacz z regulacją barwy
Schemat połączeń�  z ńas�cieńńym poteńcjometrem elektrońiczńym 1-10V ze zińtegrowańym przełączńikiem oraz ciepłą i zimńą tas�mą LED. Przełączńik wybiera 
parametr (jasńos�c� lub odcień�  białego), kto� ry reguluje się gałką.

                          TRYB 1 – Ściemniacz 0-10V

Schemat połączeń�  dla sterowańia aktywńym sygńałem 0-10V (ńa wejs�cie B podawańe jest ńapięcie) oraz/lub przyciskiem dzwońkowym. Od strońy wyjs�cia 
podłączońe są łań� cuchy diod LED z rezystorami ograńiczającymi prąd ale mogą to byc� takz&e tas�my lub moduły LED. Regulacja jasńos�ci jest moz& liwa albo poprzez 
zmiańę ńapięcia 0-10V albo przyciskiem dzwońkowym w sposo� b opisańy w sekcji TRYBY PRACY dla trybu pierwszego.

Więcej przykładowych schemato� w połączeń�  moz&ńa zńalez�c� ńa strońie urządzeńia www.e  ńterius.  eu/ec-11v  
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Tryby pracy
Sterowńik EC-11V posiada 3 tryby pracy, kto� re okres� lają jego zachowańie i sposo� b działańia wyjs�c� w zalez&ńos�ci od sygńało� w ńa wejs�ciach. Wyboru wymagańego
trybu pracy dokońuje się w MENU 2 w zestawie 1 (patrz sekcja PROGRAMOWANIE). Pońiz&ej zńajduje się szczego� łowy opis działańia kaz&dego z trybo� w:

TRYB 1 - Ściemniacz 0-10/1-10V
W tym trybie urządzeńie w zalez&ńos�ci  od końfiguracji  zachowuje się jak jedńo lub dwukańałowy s�ciemńiacz LED. Jasńos�c�  ńa wyjs�ciach zalez&y od wartos�ci
ńapięcia  0-10V lub 1-10V podłączońego do wejs�c�.  S7 ciemńiacz umoz& liwia zaprogramowańie dowolńych wartos�ci  ńapięcia dla  mińimalńej oraz maksymalńej
jasńos�ci  dla  kaz&dego z  wejs�c�  osobńo.  W  przypadku oprogramowańia  jedńego z  wejs�c�  jako  NC  lub  NO i  podłączeńia  do  ńiego przycisku  mońo-stabilńego
s�ciemńiacz moz&ńa dodatkowo końtrolowac� za pomocą tego przycisku w ńastępujący sposo� b:
Pojedyńcze, kro� tkie (pońiz&ej sekuńdy) wcis�ńięcie włącza lub wyłącza os�wietleńie. Wcis�ńięcie i przytrzymańie przycisku w trakcie s�wieceńia powoduje regulację
jasńos�ci, kto� ra zmieńia się między maksimum, a mińimum do czasu puszczeńia przycisku. Aby zmieńic� kieruńek regulacji jasńos�ci ńalez&y pus�cic�  przycisk ńa ńie
dłuz&ej  ńiz&  0.5 sekuńdy i wcisńąc�  go pońowńie. Podczas regulacji  jasńos�ci  mińimum oraz maksimum jest sygńalizowańe zatrzymańiem zmiań jasńos�ci  ńa 1
sekuńdę,  dodatkowo  osiągńięcie  maksymalńej  jasńos�ci  jest  sygńalizowańe  kro� tkim  migńięciem.  Wcis�ńięcie  i  przytrzymańie  przycisku  przy  wyłączońym
os�wietleńiu spowoduje wejs�cie  w tryb regulacji  jasńos�ci  zaczyńając od mińimum. Aby załączyc�  urządzeńie  od razu ńa maksymalńą jasńos�c�  ńalez&y wcisńąc�
przycisk dwukrotńie w kro� tkich odstępach czasu (dwuklik).
Typ wejs�c�  (NO, NC, 0-10V), przypisywańie ich do wyjs�c�  oraz fuńkcje wyjs�c�  programuje się w meńu programowańia. W zalez&ńos�ci  od wybrańej końfiguracji
działańie poszczego� lńych wyjs�c� moz&e się ro� z&ńic� od powyz&szego opisu. Działańie wyjs�c� w takich sytuacjach jest opisańe w tabeli programowańia przy dańej opcji.

TRYB 2 – Sterownik LED RGB obsługiwany potencjometrem elektronicznym 1-10V
W tym trybie pracy urządzeńie umoz& liwia bardzo łatwe i ińtuicyjńe sterowańie os�wietleńiem RGB (wielokolorowym) za pomocą popularńych poteńcjometro� w
elektrońiczńych  1-10V,  oferowańych  przez  wielu  produceńto� w  osprzętu  elektryczńego.  Tego  typu  poteńcjometr  posiada  dwu-fuńkcyjńą  gałkę,  kto� ra  poza
obracańiem moz&e ro� wńiez&  byc� wciskańa, co powoduje przełączeńie wewńętrzńego styku.
Zamiast gotowego poteńcjometru elektrońiczńego moz&ńa ro� wńiez&  wykorzystac�  zwykły poteńcjometr o wartos�ci 10 kΩ oraz dowolńy przełączńik lub przycisk
(patrz SCHEMATY POŁĄCZEŃ).
Obsługa EC-11V w opisywańym trybie pracy jest bardzo łatwa. Poprzez wcis�ńięcie gałki poteńcjometru wybieramy fuńkcję (kolor/jasńos�c�), a obracając gałką
regulujemy wybrańy parametr.  Moz&ńa takz&e wykorzystac� dwa poteńcjometry lub dwa sygńały 0-10V/1-10V i wtedy jedńym z ńich regulowac� jasńos�c�, a drugim
kolor. W takim przypadku oba wejs�cia muszą byc� zaprogramowańe jako ańalogowe.

Przybliz&ońą paletę koloro� w dostępńych w tym trybie prezeńtuje pońiz&sza tabela:

odcieńie z&o� łci odcieńie zieleńi odcieńie ńiebieskiego odcieńie fioletu odcieńie czerwieńi odcieńie pomarań� czu odcieńie z&o� łci biały ciepły/zimńy

Lewe połoz&eńie gałki Prawe połoz&eńie gałki
Rzeczywiste kolory zalez&ą w duz&ej mierze od zastosowańej tas�my LED RGB.

TRYB 3 – Sterownik temperatury barwowej obsługiwany potencjometrem elektronicznym 1-10V
Teń tryb pracy podobńy jest do trybu sterowńika RGB ale zamiast sterowańia kolorami tas�my RGB umoz& liwia regulację temperatury barwowej os�wietleńia oraz
jego jasńos�ci. W tym trybie do wyjs�cia 1 ńalez&y podłączyc� białą tas�mę LED o ńiskiej temperaturze barwowej (ciepłą), a do wyjs�cia 2 białą tas�mę LED o wysokiej
temperaturze  barwowej (zimńą).  Obie  tas�my powińńy byc�  zaiństalowańe obok siebie.  Następńie  za pomocą ńacis�ńięc�  gałki  poteńcjometru wybieramy czy
regulujemy jasńos�c�  tas�m LED czy odcień�  s�wieceńia. Kręceńiem gałki płyńńie regulujemy wybrańy parametr. Skrajńa lewa pozycja to s�wiatło ciepłe (s�wieci tylko
tas�ma ciepła), a skrajńie prawa to s�wiatło zimńe (s�wieci tylko zimńa tas�ma).Moz&ńa takz&e wykorzystac� dwa poteńcjometry lub dwa sygńały 0-10V/1-10V i wtedy
jedńym z ńich regulowac� jasńos�c�, a drugim temperaturę barwową. W takim przypadku oba wejs�cia muszą byc� zaprogramowańe jako ańalogowe. 
Zakres regulacji zalez&y od temperatur barwowych zastosowańych tas�m LED.

Programowanie
Sposo� b działańia sterowńika oraz opcje wejs�c�  i wyjs�c�  programuje się za pomocą trzech przycisko� w (PRG,  A oraz B) zńajdujących się ńa płytce PCB. Ińformację
zwrotńą zapewńiają trzy ńiebieskie diody LED (D1, D2 oraz D3). Są ońe połączońe wewńętrzńie z wyjs�ciami urządzeńia, zatem wyjs�cia w trybie programowańia
będą działac� ideńtyczńie jak diody sygńalizacyjńe.
Urządzeńie posiada dwa meńu programowańia:

• MENU 1 - końfiguracja wejs�c�
• MENU 2 - końfiguracja wyjs�c� oraz sposobu działańia

UWAGA! Podczas programowania urządzenia należy odłączyć wejścia A oraz B o ile nie są do nich podłaczone wyłacznie przyciski dzwonkowe.

Aby wejść do MENU 1 ńalez&y wcisńąc�  i przytrzymac�  przycisk PRG przez co ńajmńiej 3 sekuńdy ale ńie dłuz&ej ińz&  5 sekuńd. Po wcis�ńięciu przycisku PRG diody
D1-D3 zgasńą (jes� li były zapalońe), a po 3 sekuńdach delikatńie zas�wiecą się. Wtedy moz&ńa pus�cic�  przycisk PRG. Wejs�cie do MENU 1 zostańie zasygńalizowańe
pojedyńczym migńięciem diod D1-D3. Następńie zas�wiecą się diody wskazujące aktualńy zestaw opcji (patrz tabelka). Ilos�c� kro� tkich wygaszeń�  z ńastępującym po
ńich dłuz&szym s�wieceńiem sygńalizuje ńumer aktualńie wybrańej opcji w dańym zestawie. Szybkie migańie diod ozńacza, z&e dańy zestaw opcji jest ńieaktywńy.

Aby zmienić zestaw opcji ńa kolejńy ńalez&y kro� tko (pońiz&ej sekuńdy) wcisńąc� przycisk PRG. Wcis�ńięcie PRG przy ostatńim zestawie opcji w MENU 1 spowoduje
powro� t do zestawu 1.

Aby zmniejszyć lub zwiększyć numer aktywnej opcji dańego zestawu (patrz tabelka) ńalez&y kro� tko wcisńąc� odpowiedńio przycisk A lub B.

Wyjście z MENU ńastępuje automatyczńie po 30 sekuńdach braku aktywńos�ci lub po wcis�ńięciu i przytrzymańiu przycisku PRG przez co ńajmńiej 3 sekuńdy. W
obu przypadkach wyjs�cie z MENU zostańie zasygńalizowańe przez 3 szybkie mrugńięcia wszystkich 3 diod LED. Następńie urządzeńie przejdzie do ńormalńej
pracy.

Wejście do MENU 2  ńastępuje  ańalogiczńie  jak do MENU 1 z  tą  ro� z&ńicą,  z&e  przycisk PRG ńalez&y  przytrzymac�  przez co ńajmńiej  5 sekuńd.  Po tym czasie
urządzeńie wejdzie w MENU 2 sygńalizując to dwoma migńięciami wszystkich diod.
Wszystkie dostępńe zestawy opcji oraz opcje wraz ze szczego� łowymi opisami zostały zebrańe w dwo� ch pońiz&szych tabelach programowańia. Czerwońe tło pod
ńumerem opcji w dańym zestawie ozńacza ustawieńie fabryczńe.

MENU I
konfiguracja wejść

Zestaw
nr:

Nazwa zestawu
sygnalizacja LED

Opcja
nr:

Nazwa opcji Opis działania opcji

1
Sposo� b pracy wejs�c�

■□□

 1 A i B: ańalogowe 0-10V Oba wejs�cia mierzą ańalogowy sygńał 0-10V lub 1-10V. 
Jasńos�c� przypisańego wyjs�cia jest proporcjońalńa do wartos�ci ńapięcia ńa wejs�ciu.

2 A: cyfrowe NO/NC
B: ańalogowe 0-10V

Wejs�cie A reaguje ńa podańie masy (przycisk), a wejs�cie B mierzy ańalogowy sygńał 0-10V lub 1-10V.
Wybo� r typu NO/NC wejs�cia A w zestawie 2.

3 A: ańalogowe 0-10V
B: cyfrowe NO/NC

Wejs�cie A mierzy ańalogowy sygńał 0-10V lub 1-10V, a wejs�cie B reaguje ńa podańie masy (przycisk).
Wybo� r typu NO/NC wejs�cia B w zestawie 2.

4
A i B: ańalogowe 0-10V
reakcja odwrotńie 
proporcjońalńa

Oba  wejs�cia  mierzą  ańalogowy  sygńał  0-10V  lub  1-10V  ale  reakcja  wyjs�c�  jest  odwrotńie  proporcjońalńa  do
zmierzońego sygńału. Czyli im większe ńapięcie ńa wejs�ciu tym ńiz&sza jasńos�c� ńa przypisańym wyjs�ciu. 
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Zestaw
nr:

Nazwa zestawu
sygnalizacja LED

Opcja
nr:

Nazwa opcji Opis działania opcji

2

Typ reakcji wejs�c�
cyfrowych

□■□
zestaw ńieaktywńy dla

ustawieńia 1-1

 1 NO Wejs�cie wybrańe w zestawie 1 jako cyfrowe działa jako ńormalńie otwarte (NO). Reaguje ńa podańie masy.

2 NC Wejs�cie wybrańe w zestawie 1 jako cyfrowe działa jako ńormalńie zamkńięte (NC). Reaguje ńa odłączeńie masy.

3

Wartos�c� ńapięcia 0-
10V dla minimalnej
jasńos�ci wejście A

■■□
zestaw ńieaktywńy dla

ustawieńia 1-2

1 0.2 V – stańdard 0-10V Wyjs�cia przypisańe do wejs�cia A załączą się ńa jasńos�c� mińimalńą po podańiu 0.2 V ńa wejs�cie A.

 2 1 V – stańdard 1-10 V Wyjs�cia przypisańe do wejs�cia A załączą się ńa jasńos�c� mińimalńą po podańiu 1 V ńa wejs�cie A.

3 wartos�c� uz&ytkowńika
Urządzeńie zmierzy wartos�c� ńapięcia obecńego ńa wejs�ciu A i ustawi ją jako dolńy pro� g jasńos�ci. 
W celu dokońańia pomiaru ńalez&y kro� tko jedńoczes�ńie wcisńąc�  klawisze A oraz B, co zostańie zasygńalizowańe 4
szybkimi błyskami diod D1 + D2

4

Wartos�c� ńapięcia 0-
10V dla minimalnej

jasńos�ci
wejście B

□□■
zestaw ńieaktywńy dla

ustawieńia 1-3

1 0.2 V – stańdard 0-10V Wyjs�cia przypisańe do wejs�cia B załączą się ńa jasńos�c� mińimalńą po podańiu 0.2 V ńa wejs�cie B.

 2 1 V – stańdard 1-10 V Wyjs�cia przypisańe do wejs�cia B załączą się ńa jasńos�c� mińimalńą po podańiu 1 V ńa wejs�cie B.

3 wartos�c� uz&ytkowńika
Urządzeńie zmierzy wartos�c� ńapięcia obecńego ńa wejs�ciu B i ustawi ją jako dolńy pro� g jasńos�ci. 
W celu dokońańia pomiaru ńalez&y kro� tko jedńoczes�ńie wcisńąc�  klawisze A oraz B, co zostańie zasygńalizowańe 4
szybkimi błyskami diody D3.

5

Wartos�c� ńapięcia 0-
10V dla

maksymalnej
jasńos�ci

wejście A

■□■
zestaw ńieaktywńy dla

ustawieńia 1-2

 1 10 V – stańdard 1-10V Wyjs�cia przypisańe do wejs�cia A uzyskają jasńos�c� maksymalńą po podańiu 10 V ńa wejs�cie A.

2 9 V Wyjs�cia przypisańe do wejs�cia A uzyskają jasńos�c� maksymalńą po podańiu 9 V ńa wejs�cie A.

3 wartos�c� uz&ytkowńika
urządzeńie zmierzy wartos�c� ńapięcia obecńego ńa wejs�ciu A i ustawi ją jako go� rńy pro� g jasńos�ci. 
W celu dokońańia pomiaru ńalez&y kro� tko jedńoczes�ńie wcisńąc� klawisze A oraz B, co zostańie zasygńalizowańe 4 
szybkimi błyskami diod D1 + D3

6

Wartos�c� ńapięcia 0-
10V dla

maksymalnej
jasńos�ci

wejście B

□■■
zestaw ńieaktywńy dla

ustawieńia 1-3

 1 10 V – stańdard 1-10V Wyjs�cia przypisańe do wejs�cia B załączą się ńa jasńos�c� maksymalńą po podańiu 10 V ńa wejs�cie B.

2 9 V Wyjs�cia przypisańe do wejs�cia B załączą się ńa jasńos�c� maksymalńą po podańiu 9 V ńa wejs�cie B.

3 wartos�c� uz&ytkowńika
Urządzeńie zmierzy wartos�c� ńapięcia obecńego ńa wejs�ciu B i ustawi ją jako go� rńy pro� g jasńos�ci. 
W celu dokońańia pomiaru ńalez&y kro� tko jedńoczes�ńie wcisńąc� klawisze A oraz B, co zostańie zasygńalizowańe 4 
szybkimi błyskami diod D1, D2 i D3.

MENU II
konfiguracja wyjść oraz trybów pracy

Zestaw
nr:

Nazwa zestawu
sygnalizacja LED

Opcja
nr:

Nazwa opcji Opis działania opcji

1

Tryb pracy
sterowńika

■□□

 1 S7ciemńiacz 0-10/1-10V Stańdardowy tryb pracy s�ciemńiacza LED, opcje końfigurowańe w zestawach od 2 do 6

2 Sterowńik RGB Urządzeńie działa jako sterowńik LED RGB. Kańał 1 steruje kolorem czerwońym, kańał 2 kolorem zielońym, a kańał
3 kolorem ńiebieskim. Opis szczego� łowy w sekcji TRYBY PRACY

3 Sterowńik temperatury
barwowej

Urządzeńie działa jako s�ciemńiacz lED z regulacją temperatury barwowej (odcień�  białego). Kańał 1 steruje tas�mą
LED ciepłą, kańał 2 tas�mą zimńą, a kańał 3 działa jako sygńalizacyjńy. Opis szczego� łowy w sekcji TRYBY PRACY

2

Końfiguracja
wyjścia 1

□■□
zestaw aktywńy tylko dla

ustawieńia 1-1

1 Wejs�cie A, tryb 1

Wyjs�cie przypisańe jest tylko do wejs�cia A. Działańie w zalez&ńos�ci od wybrańego typu wejs�cia A jest ńastępujące:
NO/NC:  Wyjs�cie  reaguje ńa przycisk  podłączońy do wejs�cia A w sposo� b  umoz& liwiający regulację jasńos�ci oraz
włączańie i wyłączańie os�wietleńia. Szczego� łowy opis działańia w sekcji TRYBY PRACY
0-10: Jasńos�c� ńa wyjs�ciu 1 jest proporcjońalńa do wartos�ci ńapięcia podawańego ńa wejs�cie A.

2 Wejs�cie A, tryb 2

Wyjs�cie przypisańe jest tylko do wejs�cia A. Działańie w zalez&ńos�ci od wybrańego typu wejs�cia A jest ńastępujące:
NO/NC: Podańie masy ńa wejs�cie A powoduje płyńńe załączeńie wyjs�cia 1 ńa 100%. Zańik masy ńa wejs�ciu A
płyńńie wyłącza wyjs�cie. Czas płyńńego zał./wył. To około 2 sekuńdy.
0-10V: Jasńos�c� ńa wyjs�ciu 1 jest proporcjońalńa do wartos�ci ńapięcia podawańego ńa wejs�cie A.

 3 Wejs�cie A+B, tryb 1

Wyjs�cie 1 reaguje ńa oba wejs�cia w zalez&ńos�ci od ich typu:
oba 0-10V: jasńos�c�  ńa wyjs�ciu 1 jest proporcjońalńa do ńapięcia podańego ńa jedńo z wejs�c�. Priorytet ma wejs�cie
ńa kto� rym po� z�ńiej pojawiły się zmiańy ńapięcia. Jes� li zmiańy występują ro� wńolegle ńa obu wejs�ciach to priorytet
ma wejs�cie A.
NO/NC + 0-10V:  Jasńos�c�  wyjs�cia  1 jest  proporcjońalńa do ńapięcia  podańego ńa wejs�cie  ańalogowe.  Przycisk
podłączońy do wejs�cia cyfrowego działa w sposo� b opisańy w sekcji TRYBY PRACY. Priorytet ma wejs�cie cyfrowe.

4 Wejs�cie A+B, tryb 2

Wyjs�cie 1 reaguje ńa oba wejs�cia w zalez&ńos�ci od ich typu:
oba 0-10V: jasńos�c� ńa wyjs�ciu 1 jest proporcjońalńa do ńapięcia podańego ńa jedńo z wejs�c�. Priorytet ma wejs�cie
ńa kto� rym po� z�ńiej pojawiły się zmiańy ńapięcia. Jes� li zmiańy występują ro� wńolegle ńa obu wejs�ciach to priorytet
ma wejs�cie A.
NO/NC + 0-10V: Jasńos�c�  wyjs�cia 1 jest proporcjońalńa do ńapięcia podańego ńa wejs�cie ańalogowe. Impuls masy
ńa wejs�ciu cyfrowym (ńo/NC) powoduje załączeńie się wyjs�cia 1 ńa jasńos�c� 100% ńa czas trwańia impulsu.

3

Końfiguracja
wyjścia 2

■■□
zestaw aktywńy tylko dla

ustawieńia 1-1

 1 Kopia wyjs�cia 1 Wyjs�cie  2  działa  ideńtyczńie  jak  wyjs�cie  1.  Umoz& liwia  mostkowańie  wyjs�c�  w  celu  zwiększeńia  obciąz&alńos�ci
prądowej sterowńika.

2 Wejs�cie B, tryb 1

Wyjs�cie 2 przypisańe jest tylko do wejs�cia B. Działańie w zalez&ńos�ci od wybrańego typu wejs�cia B jest ńastępujące:
NO/NC: Wyjs�cie 2 reaguje ńa przycisk podłączońy do wejs�cia B w sposo� b umoz& liwiający regulację jasńos�ci oraz
włączańie i wyłączańie os�wietleńia. Szczego� łowy opis działańia w sekcji TRYBY PRACY
0-10V: Jasńos�c� ńa wyjs�ciu 2 jest proporcjońalńa do wartos�ci ńapięcia podawańego ńa wejs�cie B.

3 Wejs�cie B, tryb 2

Wyjs�cie 2 przypisańe jest tylko do wejs�cia B. Działańie w zalez&ńos�ci od wybrańego typu wejs�cia B jest ńastępujące:
NO/NC:  Podańie masy ńa wejs�cie B powoduje płyńńe załączeńie wyjs�cia 2 ńa 100%. Zańik masy ńa wejs�ciu B
płyńńie wyłącza wyjs�cie. Czas płyńńego zał./wył. to około 2 sekuńdy.
0-10V: Jasńos�c� ńa wyjs�ciu 2 jest proporcjońalńa do wartos�ci ńapięcia podawańego ńa wejs�cie B.

4 Wejs�cie A*B

Wyjs�cie 2 reaguje ńa sygńały ńa obu wejs�ciach w zalez&ńos�ci od ich typu w ńastępujący sposo� b:
NO/NC + 0-10V: Wyjs�cie 2 załącza się ńa jasńos�c� zalez&ńą od ńapięcia podawańego ńa wejs�cie ańalogowe ale tylko
wtedy jes�li ńa wejs�ciu cyfrowym jest podańy impuls.
oba 0-10V: jasńos�c� wyjs�cia 2 zalez&y od ńapięcia ńa wejs�ciu A, a wyjs�cie jest załączońe tylko wtedy jes�li ńapięcie ńa
wejs�ciu B przekroczy ustawiońą wartos�c� dla jasńos�ci mińimalńej (MENU 1, zestaw 4).
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Zestaw
nr:

Nazwa zestawu
sygnalizacja LED

Opcja
nr:

Nazwa opcji Opis działania opcji

4

Końfiguracja
wyjs�cia 3

□□■
zestaw aktywńy tylko dla

ustawieńia 1-1

 1 Kopia wyjs�cia 1 Wyjs�cie  3  działa  ideńtyczńie  jak  wyjs�cie  1.  Umoz& liwia  mostkowańie  wyjs�c�  w  celu  zwiększeńia  obciąz&alńos�ci
prądowej sterowńika.

2 Kopia wyjs�cia 2 Wyjs�cie  3  działa  ideńtyczńie  jak  wyjs�cie  2.  Umoz& liwia  mostkowańie  wyjs�c�  w  celu  zwiększeńia  obciąz&alńos�ci
prądowej sterowńika.

3 Sygńalizacja pracy OR
Wyjs�cie  3 działa jako  sygńalizacyjńe,  kto� re  podaje  masę w przypadku jes�li  wyjs�cie  1  lub  2 jest  załączońe  ńa
dowolńą jasńos�c� . Moz&ńa to wykorzystac�  jako ińformację zwrotńą o załączońym os�wietleńiu do ińńych systemo� w
(ńa przykład BMS, alarmowy, itp.).

4 Sygńalizacja pracy AND
Wyjs�cie 3 działa jako sygńalizacyjńe, kto� re podaje masę tylko w przypadku jes�li wyjs�cie 1 oraz 2 są załączońe ńa
dowolńą jasńos�c� . Moz&ńa to wykorzystac�  jako ińformację zwrotńą o załączońym os�wietleńiu do ińńych systemo� w
(ńa przykład BMS, alarmowy, itp.).

5 Sygńalizacja  pracy
wyjs�cia 1

Wyjs�cie 3 działa jako sygńalizacyjńe, kto� re podaje masę w przypadku jes�li wyjs�cie 1 jest załączońe ńa dowolńą
jasńos�c�. Moz&ńa to wykorzystac� ńp.: do podłączeńia przekaz�ńika, kto� ry załączy zasilacz duz&ej mocy.

6 Sygńalizacja  pracy
wyjs�cia 2

Wyjs�cie 3 działa jako sygńalizacyjńe, kto� re podaje masę w przypadku jes�li wyjs�cie 2 jest załączońe ńa dowolńą
jasńos�c�. Moz&ńa to wykorzystac�  ńp.: do podłączeńia przekaz�ńika, kto� ry będzie sterował roletami lub załączał ińńy
obwo� d elektryczńy (weńtylator, itp.)

Przechowywanie
Wyro� b ńalez&y magazyńowac� w opakowańiach w suchym i czystym pomieszczeńiu, wolńym od zapyleńia. Nalez&y uńikac� ekspozycji ńa skrajńie wysokie lub ńiskie
temperatury oraz wysoką wilgotńos�c� lub wodę. Nie uz&ywac� s�rodko� w aktywńych chemiczńie ańi wody do czyszczeńia wyrobu!

Za szkody powstałe w wyńiku uz&ycia ńiezgodńego z przezńaczeńiem oraz iństrukcją obsługi, produceńt ńie pońosi z&adńej odpowiedzialńos�ci, a powstałe w teń
sposo� b szkody ńie mogą byc� podstawą do reklamacji, ńapraw gwarańcyjńych lub roszczeń�  prawńych!

Niedozwolone sposoby użycia
Zabrańia się:

✔ Demońtowańia jakichkolwiek elemeńto� w wyrobu lub dokońywańia samodzielńych ńapraw oraz ińgereńcji w rozwiązańia koństrukcyjńe wyrobu
✔ Stosowańia zasilaczy oraz obciąz&eńia ińńych ńiz&  przewidziańe przez produceńta
✔ Mońtaz&u wyrobu ńa zewńątrz pomieszczeń�  oraz w pomieszczeńiach ńaraz&ońych ńa bezpos�redńie działańie wilgoci i wody
✔ Podłączańia wyrobu do ńiesprawńej sieci zasilającej i zasilaczy
✔ Stosowańia wyrobu do celo� w ńiezgodńych z jego przezńaczeńiem lub przepisami prawa
✔ Uz&ytkowańia wyrobu w stańie uszkodzońym

Wyro� b ńie posiada z&adńych częs�c�  eksploatacyjńych i podlega ńaprawie wyłączńie u produceńta lub upowaz&ńiońego przedstawiciela. Po okresie gwarańcyjńym
wyro� b moz&e byc� ńaprawiańy przez osoby posiadające odpowiedńie kwalifikacje i uprawńieńia.

Konserwacja
Nalez&y  zapewńic�  zachowańie ogo� lńej czystos�ci  wyrobu. Nalez&y  zapobiegac�  zapyleńiu i  osadzańiu się zańieczyszczeń� ,  mogących pogorszyc�  pracę wyrobu,  w
szczego� lńos�ci pyłu, mogącego pogorszyc� waruńki termiczńe pracy wyrobu i stwarzający poteńcjalńe ryzyko zapaleńia.

Normy i wymagania prawne
Urządzeńie  spełńia  wymagańia  dyrektywy  2001/95/WE  (w  sprawie  ogo� lńego  bezpieczeń� stwa  produkto� 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 zgodńos�ci oraz certyfikat RoHS są dostępńe ńa strońie ińterńetowej www.eńterius.eu

Utylizacja
Uwaga! Wyro� b  nie może zńalez�c�  się  ws�ro� d  odpado� w domowych/komuńalńych.  Po zakoń� czeńiu okresu uz&ytkowańia sterowńik ńalez&y
oddac� do puńktu zbio� rki i recyklińgu urządzeń�  elektryczńych i elektrońiczńych!
Usuwając odpady z  produktu w sposo� b  zgodńy z  przepisami,  pomoz&esz uńikńąc�  eweńtualńych,  ńegatywńych skutko� w dla s�rodowiska
ńaturalńego i  zdrowia  ludzi,  kto� re  mogłyby  ńastąpic�  wskutek  ńieprawidłowego  obchodzeńia  się  z  tymi  odpadami.  W celu  uzyskańia
dalszych ińformacji odńos�ńie recyklińgu odpado� w z tego produktu, skońtaktuj się z władzami komuńalńymi ńa swoim tereńie, z włas�ciwą
słuz&bą usuwańia s�mieci lub z dostawcą wyrobu.

Parametry techniczne

Napięcie zasilańia:_____________________________10-24 VDC  ±20% 
Maksymalńy pobo� r prądu:____________________15 A
Pobo� r prądu bez obciąz&eńia:__________________<15 mA
Pobo� r prądu w trybie us�pieńia:_______________<10 mA
Zakres temperatur pracy:_____________________-15... +55 ºC
Zakres wilgotńos�ci względńej:________________20...85% bez kondensacji
Ilos�c� kańało� w wyjs�ciowych:___________________3
Typ kańało� w wyjs�ciowych:____________________OC (otwarty kolektor)
Obciąz&alńos�c� prądowa wyjs�c� 1, 2 i 3:ciągła:_5 A/kańał
Obciąz&alńos�c� prądowa wyjs�cia +:_____________500 mA

Rozdzielczos�c� sterowańia PWM:______________8 bit
Częstotliwos�c� PWM:___________________________550 Hz
Prąd wejs�c� 1-10V:______________________________<2 mA
Stopień�  ochrońy:_______________________________IP20
Przekro� j kostek połączeńiowych:_____________1,5 mm2

Wymiary urządzeńia (D x S x W):_____________53 x 40 x 24 mm
Wymiary PCB(D x S x W):_____________________52 x 36 x 18 mm
Masa:___________________________________________32 g
Wersja urządzeńia:____________________________4.0
Gwarańcja:_____________________________________5 lat

Produceńt zastrzega sobie prawo wprowadzańia zmiań wyglądu oraz parametro� w techńiczńych urządzeńia bez uprzedzeńia.
Nińiejsza iństrukcja obsługi jest aktualńa w momeńcie jej wydańia i jest chrońiońa prawem autorskim. Bez wyraz�ńej, pisemńej zgody Eńterius z&adńa częs�c�  tej
iństrukcji ńie moz&e byc� w jakimkolwiek celu powielańa ańi tez przekazywańa w z&adńej formie, elektrońiczńej lub mechańiczńej, włączając w to fotokopiowańie
lub ińńego rodzaju zapis.
Aktualńe wersje iństrukcji obsługi, kart katalogowych oraz ińńej dokumeńtacji dla urządzeń�  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 6
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