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Instrukcja obsługi
Miniaturowy driver LED z regulacją jasności

ED-700
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
Driver LED to elektrońiczńy układ mający za zadańie ograńiczacń oraz stabilizowacń prąd pracy podłączońych do ńiego diod LED. Z uwagi ńa specyficzńą budowę
diody LED, ńawet kroń tkotrwałe przekroczeńie ńomińalńego prądu pracy mozż e spowodowacń ńieodwracalńe uszkodzeńia wewńętrzńej struktury diody
drastyczńie obńizż ające jej zż ywotńosń cń. W skrajńych przypadkach przekroczeńie ńomińalńego prądu pracy mozż e całkowicie uszkodzicń diodę LED. Dlatego tak
wazż ńe jest zapewńieńie wszelkim produktom wykorzystującym techńologię LED własń ciwych wartosń ci prądu.
Driver ED-700 jest wysokiej jakosń ci urządzeńiem przezńaczońym do zastosowańń profesjońalńych. Posiada oń dwa bloki zworek przezńaczońych do ustalańia
prądu pracy oraz polaryzacji sygńału PWM sterującego jasńosń cią. Zastosowańie przykręcańych zaciskoń w ńa przewody ułatwia wykońańie połączeńń i elimińuje
końieczńosń cń stosowańia specjalistyczńych ńarzędzi.
Mińiaturowe wymiary urządzeńia pozwalają ńa jego mońtazż w oprawach LED lub ińńych ciasńych przestrzeńiach.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Podczas iństalacji oraz eksploatacji urządzeńia ńalezż y przestrzegacń pońizż szych zaleceńń :
✔ Instalację urządzenia oraz wszelkie podłączenia należy wykonywać zawsze przy odłączonym napięciu zasilania. Nawet minimalne zaiskrzenie na
kostkach + i – może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia, które nie jest objęte gwarancją! W przypadku stosowania
wyłącznika zasilania należy go zamontować po stronie pierwotnej zasilacza (230 VAC) aby unikać iskrzenia po stronie wtórnej.
✔ 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.
✔ Nie wolńo ńarazż acń urządzeńia ńa działańie cieczy lub duzż ej wilgotńosń ci (mogącej spowodowacń skropleńie)
✔ Urządzeńie ńalezż y czysń cicń spręzż ońym powietrzem lub suchym, miękkim pędzlem przy odłączońym zasilańiu. Stosowańie szmatek lub ręczńikoń w
papierowych mozż e doprowadzicń do uszkodzeńia delikatńych elemeńtoń w elektrońiczńych zamońtowańych ńa płytce PCB.
✔ 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 ńieuzż ytkowańia zalecamy odłączeńie ńapięcia zasilańia.
✔ Urządzeńie podczas pracy z obciązż eńiami bliskimi maksymalńym ńagrzewa się w zńaczńym stopńiu. Nalezż y zapewńicń odpowiedńią weńtylację
urządzeńia oraz ńie zaleca się iństalowacń go w poblizż u ińńych zń roń deł ciepła.
✔ Nalezż y sń cisń le przestrzegacń podańej polaryzacji ńapięcia zasilającego oraz maksymalńych obciązż eńń wyjsń cń.
✔ Wszelkie połączeńia elektryczńe ńalezż y wykońywacń przewodami o odpowiedńich przekrojach tak, aby ńie dopusń cicń do powstawańia spadkoń w ńapięcń
większych ńizż 3 %.
✔ Nalezż y bezwzględńie stosowacń dodatkowe zabezpieczeńia przeciwzwarciowe własń ciwe dla wykońywańej iństalacji wykorzystującej system sterowańia
osń wietleńiem LED (zasilacze posiadające ochrońę przeciwzwarciową, dodatkowe bezpieczńiki ńa poszczegoń lńych obwodach, itp.).
✔ 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).
✔ 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.
Ze względu ńa akustyczńy zakres częstotliwosń ci modulacji PWM urządzeńie mozż e podczas pracy z duzż ymi 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 wartosń ci przełączańego prądu. Mogą ńa ńie wpływacń takzż e zbyt małe przekroje przewodoń w oraz błędy w iństalacji osń wietleńia LED.
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Działanie
Driver ED-700 jest precyzyjńym stabilizatorem prądu działającym ńa zasadzie przetworńicy DC/DC. Został zaprojektowańy do dostarczańia prądu o stałej
wartosń ci diodom Power LED. Uzż ytkowńik ma do wyboru 3 wartosń ci prądu: 175, 350 oraz 700 mA. Wyboru dokońuje się odpowiedńią końfiguracją zworek
ozńaczońych jako „mA”. Urządzeńie posiada takzż e wejsń cia pozwalające ńa regulację jasńosń ci za pomocą zewńętrzńego sygńału PWM o dowolńej polaryzacji,
wybierańej za pomocą odpowiedńiej końfiguracji zworek ozńaczońych jako „PWM”. Dzięki tej fuńkcji driver ED-700 wspoń łpracuje z większosń cią sń ciemńiaczy oraz
sterowńikoń w LED dostępńych ńa ryńku.
Driver posiada system tzw. miękkiego startu oraz wbudowańe kompleksowe zabezpieczeńia elektrońiczńe, takie jak: UVLO (praca przy zbyt ńiskim ńapięciu),
termiczńe, przeciw-przeciązż eńiowe, przeciw-zwarciowe oraz przeciw pracy bez obciązż eńia. Dzięki tym wszystkim fuńkcjom driver zapewńia kompleksową
ochrońę podłączońym diodom LED.

Instalacja
Urządzeńie jest przystosowańe do mońtazż u mechańiczńego za pomocą dwoń ch otworoń w o sń redńicy 4.2 mm pozwalających ńa wykorzystańie popularńych
plastikowych kołkoń w zatrzaskowych. Mozż ńa roń wńiezż przykręcicń urządzeńie za pomocą sń rub ale ńalezż y pamiętacń o zastosowańiu tulejek dystańsowych
uńiemozż liwiających końtakt elemeńtoń w elektrońiczńych z podłozż em.
Urządzeńie jest przezńaczońe do mońtazż u wewnątrz pomieszczeń i w przypadku końieczńosń ci jego zastosowańia ńa zewńątrz lub w waruńkach podwyzż szońej
wilgotńosń ci ńalezż y zastosowacń dodatkową obudowę o szczelńosń ci co ńajmńiej IP65.

Konfiguracja
W celu ustawieńia własń ciwego prądu pracy drivera ńalezż y ustawicń zworkę w sekcji ozńaczońej jako „mA” ńa własń ciwą
pozycję. Zworka zdjęta lub wpięta tylko jedńym pińem (obroń cońa o 90°) ustawi ńajńizż szy mozż liwy prąd o wartosń ci 175
mA. Pozostałe dwie pozycje ustawią urządzeńie ńa wartosń cń 350 mA lub 700 mA.
W przypadku tradycyjńego zastosowańia drivera do pracy bez regulacji
jasńosń ci zworka w sekcji ozńaczońej jako „PWM” powińńa bycń zdjęta lub
wpięta tylko jedńym pińem (obroń cońa o 90°). W przypadku regulacji jasńosń ci
za pomocą sygńału PWM z aktywńym mińusem (wyjsń cia OC sterowńikoń w i
sń ciemńiaczy) ńalezż y załozż ycń zworkę w pozycji „-”. Podczas wspoń łpracy z
sygńałem sterującym PWM z aktywńym plusem ńalezż y zworkę załozż ycń w
pozycji „+”.
Sygńał sterujący PWM ńalezż y podłączycń między wejsń cie PWM + oraz – dla wersji z aktywńym plusem lub między PWM- a
- dla aktywńego mińusa (sterowńiki Eńterius oraz wszystkie z wyjsń ciami OC). Sterowańie plusem jest aktywńe dla ńapięcń
między 3,5 a 24 V ńatomiast sń ciemńiańie mińusem polega ńa zwierańiu wejsń cia PWM - do masy. W trybie sterowańia
mińusem wejsń cie PWM - jest spolaryzowańe ńapięciem zasilańia drivera, a zatem ńie ńadaje się do bezposń redńiej
wspoń łpracy z wyjsń ciami PWM mikrokońtroleroń w.

Połączenia
W zalezż ńosń ci od ńapięcia zasilańia drivera do jego wyjsń cia mozż ńa podłączycń od 1 do 9 diod LED połączońych szeregowo. Zdecydowańie ńie zalecamy
roń wńoległego łączeńia diod LED ńa wyjsń ciu drivera z uwagi ńa ryzyko ńieroń wńomierńego rozpływu prądu i w efekcie uszkodzeńia diod!
Układ do poprawńej pracy wymaga aby ńapięcie zasilańia było co ńajmńiej o 1.2 V wyzż sze ńizż suma ńapięcń podłączońych diod LED. Przykładowo więc jesń li
połączymy szeregowo 3 typowe białe diody LED o prądzie 350 mA i ńapięciu 3.6 V to mińimalńe ńapięcie zasilające musi wyńiesń cń 12 V (3.6+3.6+3.6+1.2=12).
Sprawńosń cń drivera sń cisń le zalezż y od proporcji między ńapięciem zasilańia oraz ilosń cią podłączońych diod (czyli sumą ńapięcń ich pracy). Im roń zż ńica między
ńapięciem wejsń ciowym a wyjsń ciowym blizż sza jest 1.2 V tym większa sprawńosń cń drivera.
Przykładowe efektywńosń ci przy roń zż ńych wartosń ciach ńapięcia zasilańia oraz rozż ńej ilosń ci diod LED zostały pokazańe ńa wykresach pońizż ej:

Schematy połączeń
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Więcej przykładowych schematoń w połączeńń mozż ńa zńalezń cń ńa strońie www.eńterius.eu

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
✔ Stosowańia zasilaczy oraz obciązż eńia ińńych ńizż przewidziańe przez produceńta
✔ 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 sieci zasilającej i zasilaczy
✔ 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.

Konserwacja
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.

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 sterowńik 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:____________________________________9-36 VDC
Poboń r prądu bez obciązż eńia:_________________________2 mA
Prąd wyjsń ciowy LED:_________________________________175/350/700 mA
Zakres temperatur pracy:____________________________-15... +45 ºC
Dokładńosń cń stabilizacji:______________________________+/- 5 %
Sprawńosń cń maksymalńa:_____________________________96 %
Częstotliwosń cń sygńału PWM:_________________________0-1 kHz
Dopuszczalńe ńapięcie ńa wejsń ciu PWM:___________3,5 – 24 VDC
Prąd pracy wejsń cia PWM [+]:_________________________3 – 24 mA
Prąd pracy wejsń cia PWM [-]:_________________________~10 mA
Wymiary urządzeńia (D x S x W):____________________30 x 30 x 15 mm

Wbudowane zabezpieczenia:
• termiczńe: 145o wewńątrz układu
• UVLO (Uńder Voltage Lock Out) zabezpieczeńie przed pracą przy zbyt ńiskim
ńapięciu zasilańia: < 8 V
• przeciw-zwarciowe
• przeciw-przeciązż eńiowe
• miękki start
• przeciw pracy bez obciązż eńia
Wersja urządzeńia:___________________________________1.0
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 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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