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Instrukcja obsługi

EC-4DX
Izolowany

Miniaturowy konwerter
USB – DMX-512

Nieizolowany

WSTĘP
Dziękujemy Pańń stwu za okazańe zaufańie i wyboń r urządzeńia marki Eńterius ®. Od lat dokładamy wszelkich starańń , aby ńasze produkty cechowała wysoka
fuńkcjońalńosń cń oraz ńiezawodńosń cń 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, zż e ńasze produkty są objęte pełną 5-letnią gwarancją, oraz zostały
zaprojektowańe i wyprodukowańe w Polsce. Pragńiemy aby ńasze urządzeńia słuzż yły Pańń stwu przez wiele lat, dlatego prosimy o dokładńe przeczytańie
ńińiejszej iństrukcji obsługi oraz stosowańie się do ińformacji w ńiej zawartych.

OPIS OGÓLNY
EC-4MB jest mińiaturowym końwerterem RS-485/Modbus podłączańym do komputera za pomocą złącza USB. Umozż liwia oń łatwe sterowańie wszystkimi
urządzeńiami zgodńymi z protokołem RS-485 lub Modbus za pomocą komputera z odpowiedńim oprogramowańiem. Urządzeńie jest widoczńe w komputerze
jako szeregowy port komuńikacyjńy COM. Dzięki wykorzystańiu markowego chipu FTDI końwerter jest automatyczńie wykrywańy przez większosń cń ńowych
systemoń w operacyjńych i ńie wymaga iństalowańia dodatkowych sterowńikoń w programowych. W przypadku starszych systemoń w operacyjńych odpowiedńie
sterowńiki programowe mozż ńa sń ciągńącń ze strońy www.eńterius.eu lub ze strońy produceńta chipu pod adresem: www.ftdichip.com
Końwerter EC-4MB występuje w dwoń ch wersjach. Wersja nieizolowana (ńoń-isolated) jest tańń sza ale ńie posiada separacji galwańiczńej między portem USB a
wyjsń ciem RS-485, co w ńiektoń rych przypadkach (duzż e iństalacje, zasilańie z roń zż ńych faz, problemy z przepięciami, itp.) mozż e stwarzacń ryzyko uszkodzeńia
komputera lub urządzeńń w iństalacji. W takich sytuacjach zdecydowańie większe bezpieczeńń stwo zapewńia wersja izolowana (isolated), ktoń ra posiada separację
galwańiczńą portu USB. W obu wersjach końwerter jest zasilańy z portu USB komputera i ńie wymaga dodatkowego zasilacza.

POŁĄCZENIA
Zgodńie ze specyfikacją protokołu RS-485 połączeńia między urządzeńiami powińńy bycń wykońańe ekrańowańym kablem typu skrętka w tak zwańym
„łańń cuchu”, czyli od jedńego urządzeńia do drugiego. Połączeńia w „gwiazdę” ńie są zalecańe i mogą powodowacń problemy z komuńikacją. Oba końń ce magistrali
RS-485 powińńy bycń zakońń czońe „termińatorami” czyli rezystorami 120 Ohm (0.25 W miń.) wpiętymi roń wńolegle do lińii. Pońizż ej zńajduje się przykładowy
schemat połączeńń .
Na jedńej lińii RS-485 mogą pracowacń maksymalńie 32 urządzeńia. W przypadku potrzeby zaiństalowańia większej liczby urządzeńń ńalezż y zastosowacń aktywńy
wzmacńiacz (repeater) sygńału RS-485 lub dodatkowy EC-4DX z osobńą magistralą RS-485.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas iństalacji oraz eksploatacji urządzeńia ńalezż y przestrzegacń pońizż szych zaleceńń :
✔ Przed iństalacją lub uzż yciem wyrobu ńalezż y zapozńacń się z iństrukcją obsługi, ktoń rą ńalezż y zachowacń ńa przyszłosń cń.
✔ Urządzeńie ńie zawiera zż adńych elemeńtoń w mozż liwych do serwisowańia przez uzż ytkowńika. W przypadku usterki, ńapraw mozż e dokońacń jedyńie
autoryzowańy serwis wskazańy przez produceńta. Wszelkie samodzielńe proń by ńaprawy lub modyfikacji urządzeńia będą skutkowacń utratą gwarańcji.
✔ Wyroń b przezńaczońy jest do uzż ycia w pomieszczeńiach zamkńiętych, bez bezposń redńiej ekspozycji ńa waruńki atmosferyczńe.
✔ Urządzeńia ńie wolńo ńarazż acń ńa działańie cieczy ańi duzż ej wilgotńosń ci, ktoń ra mogłaby doprowadzicń do skraplańia się wody i w efekcie uszkodzeńia
urządzeńia.
✔ Iństalację urządzeńia oraz wszelkie podłączeńia ńalezż y wykońywacń zawsze przy odłączońym ńapięciu zasilańia.
✔ Nalezż y zapewńicń zachowańie ogoń lńej czystosń ci wyrobu. Nalezż y zapobiegacń zapyleńiu i osadzańiu się zańieczyszczeńń , mogących pogorszycń pracę wyrobu, w
szczegoń lńosń ci pyłu, mogącego pogorszycń waruńki termiczńe pracy wyrobu i stwarzający poteńcjalńe ryzyko zapaleńia. Obudowę urządzeńia ńalezż y czysń cicń
wilgotńą szmatką. Mozż ńa stosowacń preparaty do czyszczeńia plastikoń w. Nie stosowacń agresywńych sń rodkoń w chemiczńych.
✔ W trakcie burzy lub podczas długiego okresu ńieuzż ytkowańia zalecamy odłączeńie urządzeńia od komputera oraz magistrali RS-485.
✔ Co 2 lata urządzeńia ńalezż y poddacń przeglądowi techńiczńemu i sprawdzicń , czy ńie uległo pogorszeńiu bezpieczeńń stwo uzż ytkowańia. W kazż dym
przypadku stwierdzeńia jakichkolwiek ńieprawidłowosń ci ńalezż y oddacń urządzeńia do ńaprawy (przez wyspecjalizowańy serwis produceńta).
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✔ W razie wątpliwosń ci dotyczących mońtazż u, demońtazż u lub eksploatacji wyrobu ńalezż y zasięgńącń porady u wykwalifikowańego elektrońika lub w
ńajblizż szym puńkcie sprzedazż y. Nalezż y upewńicń się, zż e wyroń b został poprawńie zaiństalowańy.
✔ Wyroń b ńalezż y chrońicń przed dostępem dzieci.
Iństalacji urządzeńń ńalezż y dokońacń według wskazoń wek zńajdujących się w ńińiejszej iństrukcji obsługi, sń cisń 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.

PODSTAWOWE CECHY INTERFEJSU
•

gńiazdo mińi-USB do podłączeńia komputera (zgodńosń cń z USB 2.0)

•

dwie diody LED sygńalizujące stań pracy: zielońa – odbioń r [rx], czerwońa- ńadawańie [tx]

•

zakręcańe kostki połączeńiowe dla lińii RS-485/Modbus z mozż liwosń cią odłączeńia

•

oparty ńa markowym chipie FTDI

•

zgodńy z systemami Windows, Linux, Mac OS oraz Android

•

wspoń łpracuje z większosń cią oprogramowańia do obsługi RS-485/Modbus

•

mozż liwosń cń podłączeńia wielu EC-4MB do jedńego komputera

•

dostępńe dwie wersje: ńieizolowańa oraz izolowańa z pełńą separacja galwańiczńą portu USB

PRZECHOWYWANIE
Wyroń b ńalezż y magazyńowacń w opakowańiach w suchym i czystym pomieszczeńiu, wolńym od zapyleńia. Nalezż y uńikacń ekspozycji ńa skrajńie wysokie lub ńiskie
temperatury oraz wysoką wilgotńosń cń lub wodę.
Nie uzż ywacń sń rodkoń w aktywńych chemiczńie ańi wody do czyszczeńia wyrobu!
Za szkody powstałe w wyńiku uzż ycia ńiezgodńego z przezńaczeńiem oraz iństrukcją obsługi, produceńt ńie pońosi zż adńej odpowiedzialńosń ci, 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
✔ Mońtazż u wyrobu ńa zewńątrz pomieszczeńń oraz w pomieszczeńiach ńarazż ońych ńa bezposń redńie działańie wilgoci i wody
✔ Ińgereńcji w rozwiązańia koństrukcyjńe wyrobu
✔ Podłączańia wyrobu do ńiesprawńej iństalacji lub ńie posiadającej ochrońy przeciwprzepięciowej
✔ Stosowańia wyrobu do celoń w ńiezgodńych z jego przezńaczeńiem lub przepisami prawa
✔ Uzż ytkowańia wyrobu w stańie uszkodzońym
Wyroń b ńie posiada zż adńych częsń cń eksploatacyjńych i podlega ńaprawie wyłączńie u produceńta lub upowazż ńiońego przedstawiciela. Po okresie gwarańcyjńym
wyroń b mozż e bycń ńaprawiańy przez osoby posiadające odpowiedńie kwalifikacje i uprawńieńia.

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 zgodńosń ci oraz certyfikat RoHS są dostępńe ńa strońie ińterńetowej www.eńterius.eu

UTYLIZACJA
Uwaga! Wyroń b nie może zńalezń cń się wsń roń d odpadoń w domowych/komuńalńych. Po zakońń czeńiu okresu uzż ytkowańia urządzeńie ńalezż y
oddacń do puńktu zbioń rki i recyklińgu urządzeńń elektryczńych i elektrońiczńych!
Usuwając odpady z produktu w sposoń b zgodńy z przepisami, pomozż esz uńikńącń eweńtualńych, ńegatywńych skutkoń w dla sń rodowiska
ńaturalńego i zdrowia ludzi, ktoń re mogłyby ńastąpicń wskutek ńieprawidłowego obchodzeńia się z tymi odpadami. W celu uzyskańia
dalszych ińformacji odńosń ńie recyklińgu odpadoń w z tego produktu, skońtaktuj się z władzami komuńalńymi ńa swoim tereńie, z
własń ciwą słuzż bą usuwańia sń mieci lub z dostawcą wyrobu.

PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie zasilańia:____________________________________5 VDC z portu USB
Poboń r prądu w trybie stańdby:_______________________<6 mA / 55 mA*
SŚ redńi poboń r prądu w czasie pracy:_________________~10 mA / 65 mA*
Maksymalńy poboń r prądu:___________________________<20 mA / 80 mA*
Gńiazdo USB:__________________________________________mińiUSB 2.0
Wyjsń cie:________________________________________________RS-485

Zakres temperatur pracy:____________________________-15... +50 ºC
Stopieńń ochrońy:______________________________________IP40
Wymiary urządzeńia (D x S x W):____________________62 x 33 x 16 mm
Wersja urządzeńia:___________________________________1.0
Gwarańcja:_____________________________________________5 lat

* - wersja: nieizolowana / izolowana
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 wyrazń ńej, pisemńej zgody Eńterius zż adńa częsń cń tej
iństrukcji ńie mozż e bycń w jakimkolwiek celu powielańa ańi tez przekazywańa w zż adńej 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
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