
Dziękujemy za zaufanie i wybó� r urządzenia marki Enterius®. Staramy się aby nasze pródukty cechówała wysóka funkcjónalnós�c�  óraz pełna niezawódnós�c�. Dlategó
wszystkie  urządzenia  Enterius® pósiadają  niezbędne  certyfikaty  óraz  spełniają  rygórystyczne  nórmy  UE  będące  pótwierdzeniem  dóskónałych  parametró� w.
Dódatkówó pródukty są óbjęte pełną 5-letnią gwarancją i zóstały w całós�ci zaprójektówane óraz wypródukówane w Pólsce.
Aby nasze urządzenia słuz&yły długó i niezawódnie prósimy ó dókładne przeczytanie niniejszej instrukcji óbsługi óraz stósówanie się dó infórmacji i zalecen�  w niej
zawartych.

Opis ogólny

EC-133MB tó trzy-kanałówy s�ciemniacz dó tas�m LED kóntrólówany za pómócą prótókółu Módbus. Jest tó pópularny w autómatyce spósó� b wymiany danych
między urządzeniami. Urządzenie umóz& liwia łatwe sterówanie tas�mami LED z póziómu sterównikó� w PLC lub pódóbnych systemó� w autómatyki budynkówej.
Kaz&de z jegó wyjs�c� móz&e byc� niezalez&nie sterówane za pómócą sygnału Módbus. S0 ciemniacz umóz& liwia ró� wniez&  wewnętrzne móstkówanie kanałó� w.

W zalez&nós�ci ód ródzaju pódłączónych z�ró� deł s�wiatła óraz kónfiguracji s�ciemniacz EC-133MB móz&e pracówac� jakó:

• ściemniacz 1, 2 lub 3 niezależnych obwodów LED

• sterownik taśmy LED RGB

• ściemniacz z regulacją temperatury barwowej (Bicolor)

Dzięki wysókiej rózdzielczós�ci sterówania kaz&dym z wyjs�c�, przejs�cia między barwami lub zmiana jasnós�ci są niezwykle płynne. 

Urządzenie pósiada 3 wyjścia typu OC, czyli pódające masę w stanie aktywnym. Kaz&de z wyjs�c�  jest w stanie óbsłuz&yc�  dó 7 A óbciąz&enia LED. Uz&ytkównik móz&e
decydówac� ó ilós�ci niezalez&nych kanałó� w s�ciemniacza. Fabrycznie dóstępne są 3 kanały. W przypadku wybóru 1 lub 2 kanałó� w, ódpówiednie wyjs�cia LED zóstaną
wewnętrznie pódłączóne dó wspó� lnegó kanału. S0 ciemnianie jest realizówane póprzez módulację PWM ó częstótliwós�ci 730 Hz. Ze względu na akustyczny zakres
częstótliwós�ci módulacji PWM urządzenie móz&e pódczas pracy generówac�  ódgłósy akustyczne na skutek zjawiska zwanegó magnetóstrykcją. Jest tó nórmalne
zachówanie wynikające z praw fizyki i nie óznacza wadliwegó działania. Zjawiskó tó nasila się wraz ze wzróstem wartós�ci przełączanegó prądu. Błędy w instalacji
(niedóstateczne przekróje przewódó� w, pętle indukcyjne lub próblemy z zakłó� ceniami) mógą znacznie nasilac� ódgłósy.

Wygląd i połączenia

Instalacja

S0ciemniacz EC-133MB jest przystósówany dó móntaz&u na szynie DIN (TS-35) najczęs�ciej spótykanej w szafach i rózdzielniach elektrycznych. W innych miejscach
ró� wniez&  móz&na zainstalówac�  móduł za pómócą ódcinka szyny TS-35 przykręcónej dó pódłóz&a.  Urządzenie należy montować wraz z zasilaczem jak najbliżej
ściemnianych taśm LED! 
Urządzenie jest przeznaczóne dó móntaz&u wewnątrz pómieszczen�  i  w przypadku kóniecznós�ci  jegó zastósówania na zewnątrz nalez&y zastósówac�  dódatkówą
óbudówę ó szczelnós�ci có najmniej IP54 jednóczes�nie pamiętając ó skutecznym ódprówadzaniu ciepła. 

Półączenia EC-133MB nalez&y wykónac�  zgódnie z póniz&szym schematem, któ� ry pókazuje dwa scenariusze prac: tas�my LED jednókólórówe lub RGB. Pójedyncze
złącze s�rubówe móz&e maksymalnie przenies�c�  prąd ó wartós�ci 15 A, dlategó przy óbciąz&eniach przekraczających tę wartós�c�  nalez&y pódłączyc�  minus zasilania dó
óbu kóstek wejs�ciówych. Plus zasilania dó z�ró� deł s�wiatła LED nalez&y zawsze prówadzic�  bezpós�rednió ód zasilacza. Ze względu na pracę z duz&ymi prądami óraz
módulacją PWM nalez&y bardzo precyzyjnie dobierać przekroje przewodów zasilających tak, aby spadki napięć na nich nie przekraczały 1-2%! Zalecane jest
ró� wniez&  stosowanie dodatkowych zabezpieczeń przeciw-zwarciowych na pószczegó� lnych óbwódach LED, w szczegó� lnós�ci jes� li zastósówany zasilacz pósiada
duz&ą móc i óbsługuje większą ilós�c�  óbwódó� w. W takim przypadku zabezpieczenie przeciw-zwarciówe zasilacza móz&e nie zadziałac�  przy zwarciu pójedynczegó
óbwódu.
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2.1 Instrukcja obsługi

3 kanałowy ściemniacz LED
dla protokołu Modbus

sygnał Módbus

kólórówa dióda 
sygnalizacyjna

przycisk prógramówania
(wybó� r  ilós�ci kanałó� w, 
reset dó ustawien�  
fabrycznych)

plus zasilania sterównika

Ekran i/lub uziemienieminus zasilania 
sterównika i tas�m LED
(przy óbciąz&eniu >15A 
pódłączyc� óbie kóstki!)

wyjs�cia  OC [-] dó z� ró� deł s�wiatła
(stały plus [+] dó tas�m LED zalecamy prówadzic� bezpós�rednió z zasilacza)
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Konfiguracja oraz obsługa

EC-133MB jest óbsługiwany i częs�ciówó kónfigurówany póprzez magistralę Módbus. Obsługuje ón kómendy (funkcje) 3, 6 óraz 16 prótókółu Módbus RTU (tylkó i
wyłącznie ódczyt i zapis HOLDING REGISTERS). 

Fabrycznie ustawióne domyślne parametry transmisji to prędkość 19200 baud, 8 bitów, brak parzystości, 1 bit stop, a adres urządzenia to 1. 

Funkcje rejestrów ściemniacza EC-133MB

Nr
rejestru

Adres
rejestru

Rodzaj dostępu Opis

1 0 Odczyt/Zapis Aktualna jasnós�c� na kanale 1 ( R -kólór czerwóny). Wartós�ci 0-255.

2 1 Odczyt/Zapis Aktualna jasnós�c� na kanale 2 ( G -kólór zielóny). Wartós�ci 0-255.  W przypadku pracy 1 kanałowej nieaktywny.

3 2 Odczyt/Zapis Aktualna jasnós�c� na kanale 3 ( B -kólór niebieski). Wartós�ci 0-255.  W przypadku pracy 2 kanałowej nieaktywny.

4 3 Odczyt/Zapis Dócelówa jasnós�c� na wyjs�ciu 1 ( R -kólór czerwóny). Wartós�ci 0-255.

5 4 Zapis Czas ósiągnięcia dócelówej jasnós�ci wyjs�cia 1 w dziesiątkach milisekund (100 = 1 sekunda)

6 5 Odczyt/Zapis Dócelówa jasnós�c� na wyjs�ciu 2 ( G -kólór zielóny). Wartós�ci 0-255.

7 6 Zapis Czas ósiągnięcia dócelówej jasnós�ci wyjs�cia 2 w dziesiątkach milisekund (100 = 1 sekunda). 

8 7 Odczyt/Zapis Dócelówa jasnós�c� na wyjs�ciu 3 ( B -kólór niebieski). Wartós�ci 0-255.

9 8 Zapis Czas ósiągnięcia dócelówej jasnós�ci wyjs�cia 3 w dziesiątkach milisekund (100 = 1 sekunda).

1001 1000 Odczyt/Zapis* Adres módułu na magistrali MODBUS. Fabrycznie: 1

1002 1001 Odczyt/Zapis* Prędkós�c�  transmisji RS-485. Wartós�ci 1-8 dla prędkós�ci ódpówiednió: 1200, 2400, 4800, 9600,  19200, 38400, 57600, 115200. Wartós�ci
inne niz&  1-8 ustawiają prędkós�c� na 19200.

1003 1002 Odczyt/Zapis* Parzystós�c� transmisji RS-485. Wartós�ci 0-2: | 0 – brak parzystości | 1 – parzystós�c� parzysta (EVEN) | 2 – parzystós�c� nieparzysta (ODD)
Wartós�ci inne niz&  0-2 ustawiają brak parzystós�ci.

* - zmiany w tych rejestrach stają się aktywne dópieró pó zresetówaniu urządzenia lub ódłączeniu zasilania na có najmniej 5 sekund.

Jasnós�ci kaz&degó z 3 wyjs�c�  PWM móz&na ustawic�  (rejestry 1-3) w zakresie ód 0 (wyjs�cie wyłączóne) dó 255 (pełna jasnós�c�). W przypadku zmiany ilós�ci kanałó� w
urządzenia ilós�c� aktywnych rejestró� w ódpówiednió się zmniejszy. 

Funkcjónalnós�c�  urządzenia óbejmuje takz&e próstą óbsługę scen s�wietlnych. Przykładówó dla wyjs�cia 1 słuz&ą dó tegó rejestry 4 i 5. Dó pierwszegó z nich nalez&y
wpisac� z&ądaną kón� cówą jasnós�c� sceny (0-255). Wpisanie dó drugiegó z nich wartós�ci czasu ósiągnięcia zadanej jasnós�ci pówóduje wyzwólenie tejz&e zmiany. Sceny
s�wietlne są zawsze przypisane dó kónkretnych wyjs�c� i nie reagują na zmianę ilós�ci kanałó� w. 

Przykład:

1) Aktualna jasnós�c� kanału 1 wynósi 50 (rejestr 1)
2) Dó rejestru 4 wpisujemy wartós�c� 255 (dócelówa jasnós�c� kanału 1)
3) Dó rejestru 5 wpisujemy wartós�c� 1000 (czas zmiany jasnós�ci 10 sekund)
4) Natychmiast pó zapisaniu rejestru 5 urządzenie zacznie zwiększac� jasnós�c� w kanale 1 tak aby pó 10 sekundach ótrzymac� w kanale 1 pełną jasnós�c�.
5) Jez&eli w trakcie autómatycznej zmiany jasnós�ci w danym kanale urządzenie dóstanie rózkaz zapisu dó rejestru aktualnej jasnós�ci  tegó kanału tó przerwie
autómatyczną zmianę.

Aby uzyskac�  jednóczesną zmianę jasnós�ci w dwó� ch lub trzech kanałach nalez&y uz&yc�  kómendy 16 Módbus RTU (Preset Multiple Registers) w celu ró� wnóczesnegó
zapisania 4 lub 6 rejestró� w (ód 4 dó 9). 

Zmianę aktualnegó adresu urządzenia na magistrali Módbus dókónuje się póprzez zapis ódpówiedniej wartós�ci dó rejestru nr 1001. Pó zapisaniu nówegó adresu
urządzenia nalez&y s�ciemniacz zresetówac� lub ódłączyc� zasilanie. Pó pónównym włączeniu EC-133MB będzie dóstępny juz&  pód nówym adresem. 

Analógicznie aby zmienic�  parametry transmisji RS-485 nalez&y zapisac�  ódpówiednie wartós�ci dó rejestró� w nr 1002 (prędkós�c�) óraz 1003 (parzystós�c�). Zmiany
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zóstaną zapisane ale staną się aktywne dópieró pó resecie lub ódłączeniu zasilania ód urządzenia i pónównym jegó uruchómieniu.

W przypadku braku znajómós�ci ustawien�  i związanych z tym próblemó� w z półączeniem wartó wykónac� reset dó ustawien�  fabrycznych (PRG przez 10 sekund).

Nórmalna praca urządzenia sygnalizówana jest ciągłym s�wieceniem diódy sygnalizacyjnej w kólórze zielónym. Pódczas ótrzymywania i wysyłania danych dióda ta
zaczyna mrugac�. 

UWAGA! Ze względu na fakt, z&e zgódnie ze specyfikacją Módbus numery rejestró� w są przesunięte ó 1 w stósunku dó ich adresó� w, wartó pamiętac�, z&e przykładówó
rejestry 1-10 pósiadają faktyczne adresy 0-9. Trzeba więc sprawdzic�, czy dany kóntróler lub óprógramówanie słuz&ące dó kómunikacji Módbus pracuje z numerami
rejestró� w czy adresami.

Konfiguracja ilości kanałów
Od wersji 2.1 s�ciemniacz EC-133MB pósiada móz& liwós�c�  kónfiguracji ilós�ci niezalez&nych kanałó� w/tóró� w pracy. Dóstępne ópcje tó 1, 2 óraz 3 kanały. Fabrycznie
s�ciemniacz pósiada 3 kanały i przypisane do nich wyjścia LED. Zatem kaz&de wyjs�cie działa niezalez&nie i reaguje na zmiany w rejestrach 1, 2 óraz 3 Módbusa. 

 W przypadku wybóru 2 kanałów wyjs�cia 1 óraz 2 zóstaną wspó� lnie przypisane dó kanału 1 i tym samym rejestru 1.  Wyjs�cie 3 zóstanie przypisane dó
kanału 2 óraz rejestru 2, natómiast rejestr 3 pózóstanie nieaktywny. 

 Pó wybraniu jednego kanału wszystkie 3 wyjs�cia będą pracówac� identycznie i reagówac� na zmiany w kanale 1 czyli rejestrze 1. Rejestry 2 óraz 3 w tym
przypadku pózóstaną nieaktywne. 

Aby wejs�c�  w tryb kónfiguracji ilós�ci kanałó� w nalez&y wcisnąć i przytrzymać przycisk PRG przez co najmniej 2 sekundy. Dióda sygnalizacyjna zmieni kólór na
niebieski. Wtedy nalez&y pus�cic�  przycisk. Ilós�c�  kró� tkich mignięc�  diódy z następującą pó nich dłuz& szą przerwą pókazuje aktualnie zaprógramówaną ilós�c�  kanałó� w.
Kró� tkie wcis�nięcie przycisku PRG zmienia ilós�c� kanałó� w. Pó ustawieniu z&ądanej liczby kanałó� w, aby zapamiętac� kónfigurację nalez&y wcisnąc� i przytrzymac� przycisk
PRG przez min. 2 sekundy. Móz&na tez&  póczekac� bez przyciskania przez 30 sekund az&  urządzenie autómatycznie wyjdzie z trybu kónfiguracji i zapamięta ustawienia.

Aby  zresetować  ściemniacz i  przywró� cic�  ustawienia  fabryczne (ilós�c�  kanałó� w,  adres,  prędkós�c�  transmisji  óraz  parzystós�c�)  nalez&y  wcisnąć  i  przytrzymać
przycisk PRG przez co najmniej 10 sekund, az&  dó mómentu kiedy zacznie migac� czerwóna dióda sygnalizacyjna. Pó zresetówaniu zalecamy ódłączenie zasilania
urządzenia na có najmniej kilka sekund.

Przy dóbórze sprzętu lub óprógramówania Módbus, wartó zapóznac� się z dókumentacją dla kaz&degó elementu i upewnic�, z&e zaró� wnó sprzęt, jak i óprógramówanie
będą óbsługiwac� niezbędne funkcje Módbus (3,6 i 16). Nie zawsze bówiem są óbsługiwane wszystkie kómendy prótókółu Módbus.

Informacje dla użytkownika dotyczące bezpieczeństwa

Pódczas instalacji óraz eksplóatacji urządzenia nalez&y przestrzegac� póniz&szych zalecen� :

✔ Przed instalacją lub uz&yciem wyróbu nalez&y zapóznac� się z instrukcją óbsługi, któ� rą nalez&y zachówac� na przyszłós�c�.

✔ Urządzenie nie zawiera z&adnych elementó� w móz& liwych dó serwisówania przez uz&ytkównika. W przypadku usterki, napraw móz&e dókónac� jedynie
autóryzówany serwis wskazany przez próducenta. Wszelkie samódzielne pró� by naprawy lub módyfikacji urządzenia będą skutkówac� utratą gwarancji.

✔ Wyró� b przeznaczóny jest dó uz&ycia w pómieszczeniach zamkniętych, bez bezpós�redniej ekspózycji na warunki atmósferyczne.

✔ Urządzenia nie wólnó naraz&ac� na działanie cieczy ani duz&ej wilgótnós�ci, któ� ra mógłaby dóprówadzic� dó skraplania się wódy i w efekcie uszkódzenia
urządzenia.

✔ Instalację urządzenia óraz wszelkie pódłączenia nalez&y wykónywac� zawsze przy ódłączónym napięciu zasilania.

✔ Urządzenie nalez&y czys�cic� spręz&ónym pówietrzem lub suchym, miękkim pędzlem. Stósówanie szmatek lub ręcznikó� w papierówych móz&e dóprówadzic� dó 
uszkódzenia delikatnych elementó� w elektrónicznych zamóntówanych na płytce PCB. Czyszczenie nalez&y bezwzględnie przeprówadzic�
przy ódłączónym napięciu zasilania.

✔ Urządzenie jest przeznaczóne dó wspó� łpracy z zasilaczami napięcia stałegó, stabilizówanegó pósiadającymi zabezpieczenia przeciwprzepięciówe óraz
przeciwzwarciówe. Zalecamy stósówanie zasilaczy przeznaczónych dó LED.

✔ W trakcie burzy lub pódczas długiegó ókresu nieuz&ytkówania zalecamy ódłączenie napięcia zasilania.

✔ Urządzenie pódczas pracy z óbciąz&eniami bliskimi maksymalnym móz&e się w znacznym stópniu nagrzewac�. Nalez&y zapewnic� ódpówiednią wentylację
urządzenia óraz nie zaleca się instalówac� gó w póbliz&u innych z�ró� deł ciepła.

✔ Nalez&y s�cis� le przestrzegac� pódanej pólaryzacji napięcia zasilającegó óraz maksymalnych óbciąz&en�  wyjs�c�.

✔ Wszelkie półączenia elektryczne nalez&y wykónywac� przewódami ó ódpówiednich przekrójach tak, aby nie dópus�cic� dó pówstawania nadmiernych spadkó� w 
napięc� óraz nie przekraczac� dópuszczalnej óbciąz&alnós�ci przewódó� w pódanej przez próducenta. 

✔ Nalez&y bezwzględnie stósówac� dódatkówe zabezpieczenia przeciwzwarciówe włas�ciwe dla wykónywanej instalacji wykórzystującej system sterówania
ós�wietleniem LED (zasilacze pósiadające óchrónę przeciwzwarciówą, dódatkówe bezpieczniki na pószczegó� lnych óbwódach, itp.).

✔ W razie wątpliwós�ci dótyczących móntaz&u, demóntaz&u lub eksplóatacji wyróbu nalez&y zasięgnąc� pórady u wykwalifikówanegó elektrónika lub w
najbliz& szym punkcie sprzedaz&y. Nalez&y upewnic� się, z&e wyró� b zóstał póprawnie zainstalówany.

✔ Wyró� b nalez&y chrónic� przed dóstępem dzieci.

Instalacji  urządzen�  nalez&y  dókónac�  według wskazó� wek znajdujących się  w niniejszej  instrukcji  óbsługi,  s�cis� le  przestrzegając pódanych schemató� w półączen� ,
parametró� w technicznych óraz aktualnych przepisó� w prawa lub óbówiązujących nórm kraju, na terenie któ� regó urządzenia są instalówane.

Przechowywanie

Wyró� b nalez&y magazynówac� w ópakówaniach w suchym i czystym pómieszczeniu, wólnym ód zapylenia. Nalez&y unikac�  ekspózycji na skrajnie wysókie lub niskie
temperatury óraz wysóką wilgótnós�c� lub wódę.

Nie uz&ywac� s�ródkó� w aktywnych chemicznie ani wódy dó czyszczenia wyróbu!

Za szkódy pówstałe w wyniku uz&ycia niezgódnegó z przeznaczeniem óraz instrukcją óbsługi, próducent nie pónósi z&adnej ódpówiedzialnós�ci, a pówstałe w ten
spósó� b szkódy nie mógą byc� pódstawą dó reklamacji, napraw gwarancyjnych lub rószczen�  prawnych!

Niedozwolone sposoby użycia

Zabrania się:

✔ Demóntówania jakichkólwiek elementó� w wyróbu

✔ Dókónywania samódzielnych napraw

✔ Stósówania zasilaczy óraz óbciąz&enia innych niz&  przewidziane przez próducenta

✔ Móntaz&u wyróbu na zewnątrz pómieszczen�  óraz w pómieszczeniach naraz&ónych na bezpós�rednie działanie wilgóci i wódy

✔ Ingerencji w rózwiązania kónstrukcyjne wyróbu
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✔ Pódłączania wyróbu dó niesprawnej sieci zasilającej i zasilaczy

✔ Stósówania wyróbu dó celó� w niezgódnych z jegó przeznaczeniem lub przepisami prawa

✔ Uz&ytkówania wyróbu w stanie uszkódzónym

Wyró� b nie pósiada z&adnych częs�ci eksplóatacyjnych i pódlega naprawie wyłącznie u próducenta lub upówaz&niónegó przedstawiciela. Pó ókresie gwarancyjnym
wyró� b móz&e byc� naprawiany przez ósóby pósiadające ódpówiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Konserwacja

Nalez&y  zapewnic�  zachówanie  ógó� lnej  czystós�ci  wyróbu.  Nalez&y  zapóbiegac�  zapyleniu  i  ósadzaniu  się  zanieczyszczen� ,  mógących  pógórszyc�  pracę  wyróbu,  w
szczegó� lnós�ci pyłu, mógącegó pógórszyc�  warunki termiczne pracy urządzenia i stwarzającegó pótencjalne ryzykó zapalenia. Zalecamy takz&e regularną kóntrólę
półączen� , gdyz&  luz�ne styki, niedókręcóne s�ruby złącz óraz kórózja mógą negatywnie wpływac� na stan instalacji óraz pówódówac� ryzykó uszkódzen� .

Normy i wymagania prawne

Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2001/95/WE (w sprawie ógó� lnegó bezpieczen� stwa próduktó� w) óraz wymagania zawarte w następujących dyrektywach
UE:

RóHS 2011/65/UE , WEEE 2012/19/UE , EMC 2014/30/UE

Deklaracja zgódnós�ci óraz certyfikat RóHS są dóstępne na strónie internetówej www.enterius.eu

Utylizacja

Uwaga! Wyró� b  nie może znalez�c�  się ws�ró� d ódpadó� w dómówych/kómunalnych. Pó zakón� czeniu ókresu uz&ytkówania sterównik nalez&y
óddac� dó punktu zbió� rki i recyklingu urządzen�  elektrycznych i elektrónicznych!

Usuwając ódpady z próduktu w spósó� b zgódny z przepisami, pómóz&esz uniknąc�  ewentualnych, negatywnych skutkó� w dla s�ródówiska
naturalnegó i  zdrówia  ludzi,  któ� re  mógłyby  nastąpic�  wskutek nieprawidłówegó óbchódzenia  się  z  tymi  ódpadami.  W celu  uzyskania
dalszych infórmacji ódnós�nie recyklingu ódpadó� w z tegó próduktu, skóntaktuj się z władzami kómunalnymi na swóim terenie, z włas�ciwą
słuz&bą usuwania s�mieci lub z dóstawcą wyróbu.

Parametry techniczne
Napięcie zasilania:_____________________________10 - 24 VDC  ±10%
Maksymalny póbó� r prądu:_____________________21 A
Póbó� r prądu bez óbciąz&enia:__________________<50 mA
Zakres temperatur pracy:______________________-15... +55 ºC
Ilós�c� kanałó� w wyjs�ciówych:___________________3
Typ kanałó� w wyjs�ciówych:____________________OC (pódający masę)
Obciąz&alnós�c� prądówa wyjs�c� (ciągła):________3 x 7 A
Rózdzielczós�c� sterówania PWM:______________16 bit

Stópien�  óchróny:_______________________________IP30
Częstótliwós�c� PWM:____________________________~730 Hz
Przekró� j kóstek półączeniówych:_____________2,5 mm2

Wymiary urządzenia (D x S x W):_____________87 x 35 x 59 mm
Masa:____________________________________________60 g
Wersja urządzenia:_____________________________2.1
Gwarancja:______________________________________5 lat

Próducent zastrzega sóbie prawó wprówadzania zmian wyglądu óraz parametró� w technicznych urządzenia bez uprzedzenia.
Niniejsza instrukcja óbsługi jest aktualna w mómencie jej wydania i jest chrónióna prawem autórskim. Bez wyraz�nej, pisemnej zgódy Enterius z&adna częs�c�  tej
instrukcji  nie  móz&e  byc�  w jakimkólwiek  celu  pówielana ani  tez&  udóstępniana publicznie  w z&adnej  fórmie,  elektrónicznej  lub  mechanicznej,  włączając  w  tó
fótókópiówanie lub innegó ródzaju zapis.
Aktualne wersje instrukcji óbsługi, kart katalógówych óraz innej dókumentacji dla urządzen�  Enterius® dóstępne są na strónie https://enterius.eu

 

szczegółowe informacje o EC-133MB

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
https://enterius.eu/
http://www.enterius.eu/
http://www.enterius.eu/

