
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  LED  EC-133DL  jest  trzy-kańałowym  sńciemńiaczem  LED  końtrolowańym  za  pomocą  protokołu  DALI  (Digital  Addressable  Lightińg  Ińterface).
Urządzeńie umozż liwia sterowańie większosńcią dostępńych ńa ryńku zńroń deł sńwiatła LED zasilańych ńapięciowo (ńp.: tasńmy LED i moduły LED). Sterowńik mozże
roń wńiezż  końtrolowacń prądowe zńroń dła sńwiatła LED po podłączeńiu do wyjsńcń  driveroń w ED-700 produkcji Eńterius. Kazżde z wyjsńcń  mozże bycń ńiezalezżńie sterowańe
za pomocą sygńału DALI. W zalezżńosńci od rodzaju podłączońych zńroń deł sńwiatła sterowńik EC-133DL mozże pracowacń  jako sńciemńiacz 3 ńiezalezżńych obwodoń w
LED lub jako sterowńik LED RGB. Dzięki wysokiej rozdzielczosńci (16 bit) sterowańia kazżdym z wyjsńcń, przejsńcia między barwami lub zmiańa jasńosńci są ńiezwykle
płyńńe. Dodatkowo dzięki mozż liwosńci wyboru charakterystyki zmiań jasńosńci (fuńkcja protokołu DALI) między lińiową a logarytmiczńą, dostosowańie pracy
sterowńika EC-133DL do wymagańń  dańej iństalacji jest bardzo łatwe.

Kazżdy z 3 kańałoń w wyjsńciowych jest osobńo adresowańy i zgodńie ze stańdardem DALI mozże miecń przypisańy adres od 1 do 64. Adresowańie przeprowadza się
poprzez magistralę DALI z poziomu głoń wńego sterowńika systemu (Master). Złącze sygńału DALI posiada pełńą separację galwańiczńą od reszty urządzeńia.
Sterowńik EC-133DL posiada 3 wyjsńcia typu OC (podające masę) o obciązżalńosńci prądowej 7 A kazżde dla wersji 12 VDC  oraz 3 A w wersji 24 VDC, pracujące z
modulacją  PWM.  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. Trzy-kolorowa dioda LED zńajdująca się obok przycisku PROG sygńalizuje stań pracy urządzeńia.
Podczas ńormalńej pracy, kiedy sterowńik EC-133DL ńie odbiera zżadńych komuńikatoń w przezńaczońych dla ńiego ale wykrywa poprawńie sygńał DALI, dioda
sńwieci  kolorem  zielońym.  Odebrańie  komuńikatu  DALI  powoduje  kroń tkie  migańie  diody,  a  zańik  sygńału  DALI  (lub  jego  ńieprawidłowe  parametry)  jest
sygńalizowańy kolorem czerwońym. 

UWAGA! W wersji SDA (Sińgle Dali Address), wykońywańej ńa zamoń wieńie, wszystkie 3 kańały urządzeńia pracują ideńtyczńie pod wspoń lńym, jedńym adresem
DALI. W tej wersji urządzeńia mozż liwe jest roń wńoległe połączeńie wyjsńcń (mostkowańie) w celu uzyskańia większej obciązżalńosńci prądowej.

Wygląd
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Instrukcja obsługi
Sterownik DALI dla oświetlenia LED

magistrala 
DALI

kolorowa dioda 
sygńalizacyjńa

przycisk PRG
(reset)

plus zasilańia sterowńika

mińus zasilańia 
sterowńika i tasńm
(przy obciązżeńiu >15A 
podłączycń obie kostki!)

wyjsńcia  OC [-] do zńroń deł sńwiatła
(plus [+] zalecamy prowadzicń bezposńredńio z zasilacza!)
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Połączenia

Połączeńia EC-133DL ńalezży wykońacń zgodńie z pońizższymi schematami. Nalezży pamiętacń, zże pojedyńcze złącze mozże maksymalńie przeńiesńcń prąd o wartosńci 15
A, dlatego przy obciązżeńiach przekraczających 15 A ńalezży podłączycń  masę zasilańia do obu kostek wejsńciowych [-]. Plus zasilańia do zńroń deł sńwiatła LED ńalezży
zawsze prowadzicń  bezpośrednio od zasilacza. Ze względu ńa pracę z duzżymi prądami oraz modulacją PWM ńalezży bardzo precyzyjnie dobierać przekroje
przewodów zasilających  tak,  aby  spadki  napięć  na  nich  nie  przekraczały  2%!  Zalecańe  jest  roń wńiezż  stosowańie  dodatkowych  zabezpieczeńń
przeciwzwarciowych ńa poszczegoń lńych obwodach LED.

- przewoń d wysoko-prądowy o odpowiedńio dobrańym przekroju

Instalacja

Moduł  EC-133DL  jest  przystosowańy do mońtazżu  ńa  szyńie  TS-35 (TH-35)  w  szafach  i  rozdzielńiach  elektryczńych.  W  ińńych  miejscach  roń wńiezż  mozżńa
zaiństalowacń moduł za pomocą odcińka szyńy TS-35 przykręcońej do podłozża.
Urządzeńie jest przezńaczońe do mońtazżu wewńątrz pomieszczeńń  i w przypadku końieczńosńci jego zastosowańia ńa zewńątrz ńalezży zastosowacń  dodatkową
obudowę o szczelńosńci co ńajmńiej IP54 jedńoczesńńie pamiętając o skuteczńym odprowadzańiu ciepła.

Adresowanie i obsługa

Sposoń b adresowańia zalezży od zastosowańego głoń wńego modułu zarządzającego systemem DALI w dańej iństalacji i w większosńci przypadkoń w adresy zostańą
ńadańe automatyczńie.  Stańdard DALI  wymaga aby urządzeńia geńerowały swoje adresy długie w kolejńosńci  całkowicie  losowej  pońiewazż  ńie  uwzględńia
jedńego urządzeńia z trzema kańałami. Przy wielu 3 kańałowych sterowńikach i losowych adresach kańałoń w adresowańie byłoby bardzo uciązż liwe. Dlatego aby
ułatwicń  adresowańie, EC-133DL korzysta z ińńej metody ńadawańia adresoń w, ktoń ra pozwala ńa ńadańie kolejńych adresoń w kroń tkich z zachowańiem kolejńosńci
kańałoń w w dańym urządzeńiu. Adres długi w EC-133DL ńie jest geńerowańy losowo tylko jest stały. Aby wykluczycń końflikty jest oń uzalezżńiońy od uńikatowego
ńumeru seryjńego urządzeńia. Taki sposoń b adresowańia ńie jest wprawdzie w pełńi zgodńy ze stańdardem DALI ale w praktyce ńie wpływa to ńegatywńie ńa
ńormalńą pracę urządzeńia, za to zńacząco ułatwia iństalatorom proces adresowańia przy rozległych iństalacjach. Ryzyko ńatrafieńia ńa ińńe urządzeńie DALI,
ktoń re wygeńeruje  ideńtyczńy adres długim jest zblizżońe do wygeńerowańia dwoń ch takich samych adresoń w przez dwa urządzeńia. W obu przypadkach problem
rozwiązuje pońowńe zaadresowańie.

W przypadku systemoń w DALI umozż liwiających podgląd adresoń w długich geńerowańych przez urządzeńia DALI, adres długi kazżdego kańału EC-133DL będzie
składał się z 8 cyfrowego ciągu, w ktoń rym pierwsza cyfra to zawsze 0, kolejńe 6 cyfr to ńumer seryjńy urządzeńia (zńajdujący się ńa etykiecie), a ostatńia cyfra to
ńumer kańału w dańym sterowńiku (1-3). Dzięki temu ideńtyfikacja urządzeńia ńie powińńa sprawicń problemoń w.

Ze względu ńa brak zińtegrowańego zńroń dła sńwiatła LED oraz zasilacza sterowńik EC-133DL ńie obsługuje fuńkcji sprawdzańia awarii zńroń dła sńwiatła (QUERY
LAMP FAILURE) oraz awarii zasilańia (QUERY POWER FAILURE).

Aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych i usuńącń  ńadańe adresy kroń tkie ńalezży wcisńącń  i przytrzymacń przycisk PRG przez mińimum 10 sekuńd.
Po tym czasie dioda zmieńi kolor ńa ńiebieski. Wtedy ńalezży pusńcicń  przycisk. Procedura resetowańia potrwa około 3 sekuńd, po ktoń rych sterowńik ńa chwilę się
wyłączy i pońowńie załączy juzż  z ustawieńiami fabryczńymi. 

W przypadku kiedy podczas pracy sterowńik wykryje brak sygńału DALI lub jego ńieprawidłowe parametry zasńwieci się czerwońa dioda. Po przywroń ceńiu
sygńału lub jego poprawńych parametroń w dioda czerwońa pozostańie zasńwiecońa azż  do odebrańia co ńajmńiej jedńej poprawńej trańsmisji ńa magistrali DALI.
Warto zatem pamiętacń, zże sńwieceńie czerwońej diody ńie musi ozńaczacń awarii magistrali DALI tylko fakt braku odebrańej trańsmisji po jej wystąpieńiu.
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Informacje dla użytkownika 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. 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
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.

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

✔ 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
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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 +/- 30% 
Maksymalńy poboń r prądu:____________________21 A
Poboń r prądu bez obciązżeńia:__________________<50 mA
Temperatura pracy:____________________________-10... +35 ºC
Ilosńcń kańałoń w wyjsńciowych:___________________3
Typ kańałoń w wyjsńciowych:____________________OC (podający masę)
Obciązżalńosńcń prądowa wyjsńcń 1, 2 i 3:________7 A/kańał
Rozdzielczosńcń sterowańia PWM:______________16 bit

24 VDC +/- 30%
9 A

3 A/kańał

Stopieńń  ochrońy:_______________________________IP20
Częstotliwosńcń PWM:___________________________~730 Hz
Przekroń j kostek połączeńiowych:_____________2,5 mm2

Wymiary urządzeńia (D x S x W):_____________87 x 35 x 59 mm
Masa:___________________________________________60 g
Wersja urządzeńia:____________________________1.3
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, kart katalogowych oraz 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
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