Instrukcja obsługi
EPM-153
Trzykanałowy wzmacniacz LED PWM
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
EPM-153 jest 3 kańałowym wzmacńiaczem (ińńe ńazwy: ekspańder, booster) PWM przezńaczońym do wspoń łpracy z dowolńymi sterowńikami
lub sń ciemńiaczami dla LED pracującymi z modulacją PWM. Dzięki specjalńym kańałom wyjsń ciowym o bardzo duzż ej obciązż alńosń ci prądowej
(3x15A) wzmacńiacz umozż liwia podłączeńie odbiorńikoń w LED o mocy maksymalńej azż 1080W (przy ńapięciu 24V), co umozż liwia
budowańie ńawet bardzo duzż ych iństalacji osń wietleńia LED w oparciu o tylko jedeń sterowńik RGB lub sń ciemńiacz. Co więcej, do
jedńego sterowńika mozż ńa podłączycń ńawet kilkańasń cie takich wzmacńiaczy i dzięki temu uzyskacń mozż liwosń cń wysterowańia ńa
prawdę ogromńych mocy.
EPM-153 posiada 3 wejsń cia w pełńi izolowańe galwańiczńie, automatyczńie wykrywające polaryzację pracy podłączońego
urządzeńia sterującego. Dzięki temu wzmacńiacz LED mozż e wspoń łpracowacń tak ze sterowńikami o wspoń lńym plusie jak i
mińusie. Dodatkowo ńa wejsń ciach zostały zastosowańe cyfrowe układy filtrujące zakłoń ceńia oraz poprawiające
przebiegi PWM wchodzące do wzmacńiacza LED, dzięki czemu ńawet przy długich przewodach połączeńiowych oraz
zńiekształceńiach sygńału przez odbiorńiki podłączońe bezposń redńio do sterowńika, ńa wyjsń ciach wzmacńiacza
LED sygńał zostańie zregeńerowańy.
EPM-153 posiada 3 wyjsń cia wysoko-prądowe o obciązż alńosń ci maksymalńej 15A kazż de. Wyjsń cia te mozż ńa łączycń
roń wńolegle (ńa przykład przy wspoń łpracy ze sń ciemńiaczami EC-10D) aby uzyskacń jedeń kańał o obciązż alńosń ci 45A!
Nie zalecamy jednak takiego połączenia ze względu na możliwe problemy z przepięciami i spadkami napięć!
Wzmacńiacz pracuje poprawńie w szerokim zakresie ńapięcń (tak wejsń ciowych jak i zasilających) od 8 do 24VDC. Z uwagi ńa
pracę z modulacją PWM (Pulse Width Modulatioń) jest absolutńie końieczńe stosowańie zasilaczy stabilizowańych o jak
ńajlepszej jakosń ci. Nalezż y roń wńiezż przewidziecń taką lokalizację wzmacńiacza LED aby przewody doprowadzające duzż e prądy do
urządzeńń LED były jak ńajkroń tsze. Nie ńalezż y tych przewodoń w prowadzicń razem z ińńymi iństalacjami z uwagi ńa mozż liwosń cń geńerowańia
zakłoń ceńń . Bardzo istotńe jest odpowiedńie dobrańie przekrojoń w przewodoń w doprowadzających zasilańie między zasilaczem, wzmacńiaczem
EPM-153 a zń roń dłami sń wiatła LED. Przy tak duzż ych prądach wymagańy przekroń j przewodu rosń ńie lawińowo wraz z odległosń cią. Pońizż ej
przedstawiamy przykładowe zalecańe przekroje przewodoń w zasilających dla kilku odległosń ci oraz wartosń ci prądu. Podczas projektowańia iństalacji RGB cztero-przewodowej (wspoń lńy
plus) ńalezż y pamiętacń , zż e przewodem doprowadzającym plus płyńie 3 razy większy prąd, więc jego przekroń j musi bycń odpowiedńio większy.
Odległosń cń LED od zasilacza
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Szczegółowy opis wzmacniacza oraz
dodatkowe schematy połączeń

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.
✔ Urządzeńie ńalezż y czysń cicń spręzż ońym powietrzem lub suchym, miękkim pędzlem. Stosowańie szmatek lub ręczńikoń w papierowych mozż e doprowadzicń do uszkodzeńia delikatńych
elemeńtoń w
elektrońiczńych
zamońtowańych
ńa
płytce
PCB.
Czyszczeńie
ńalezż y
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 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 %.
✔ Należy bezwzględnie stosować dodatkowe zabezpieczenia przeciwzwarciowe właściwe dla mocy poszczególnych obwodów 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.

Montaż i połączenia
Urządzeńie jest stańdardowo przystosowańe do przykręceńia sń rubami M4 za pomocą 4 otworoń w w płytce PCB. Rozstaw tych otworoń w pasuje roń wńiezż do oferowańych osobńo
podstawek P-12 umozż liwiających mońtazż ńa szyńie DIN (TS-35). W przypadku mońtazż u wzmacńiacza do płaskich powierzchńi ńalezż y zastosowacń podkładki dystańsowe o grubosń ci miń.
2,7 mm aby zapobiec ńapręzż eńiom obudowy.
W przypadku mońtazż u urządzeńia wewńatrz ińńych urządzeńń lub obudoń w mozż ńa usuńącń orygińalńą obudowę i zastosowacń załączońe kołki zatrzaskowe lub ińńy sposoń b mońtazż u
wykorzystujący 4 otwory rozmieszczońe w rogach płytki PCB.
Podczas pracy z obciązż eńiami bliskimi maksymalńych radiatory wzmacńiacza mogą się zńaczńie ńagrzewacń , ńalezż y więc zapewńicń miejsce mońtazż owe z odpowiedńim przepływem
powietrza. Pońadto wzmacńiacz ńie powińień bycń mońtowańy w bezposń redńim sąsiedztwie ińńych zń roń deł ciepła lub materiałoń w wrazż liwych ńa podwyzż szońą temperaturę. wzmacńiacz
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jest przezńaczońy do mońtazż u wewńątrz pomieszczeńń i w przypadku końieczńosń ci jego zastosowańia ńa zewńątrz ńalezż y zastosowacń dodatkową obudowę o szczelńosń ci co ńajmńiej
IP54.
Najbardziej typowy sposoń b podłączeńia wzmacńiacza LED został pokazańy ńa schemacie ńa strońie 2. W szczegoń lńych przypadkach mozż ńa łączycń roń wńolegle tak wejsń cia (1,2,3) jak i
wyjsń cia (1,2,3) urządzeńia, chocń w przypadku duzż ych iństalacji wymagających duzż ej mocy zalecamy wykońańie iństalacji rozproszońej w celu ograńiczeńia płyńących w pojedyńczych
przewodach prądoń w. Pozwoli to roń wńiezż ńa stosowańie przewodoń w o mńiejszych przekrojach oraz ograńiczeńie zakłoń ceńń geńerowańych podczas przełączańia stopńi mocy przy
modulacji PWM.
Uwaga!
W przypadku kiedy wzmacniacz mocy jest jedynym urządzeniem podłączonym do wyjść sterownika LED, w zależności od jego konstrukcji mogą pojawić się problemy z
migotaniem lub nieosiąganiem minimalnej jasnością. W takim przypadku wyjścia sterownika należy obciążyć rezystorami 1.1kΩ dla 12V lub 4.7kΩ dla 24V. Ewentualnie
część oświetlenia podłączyć bezpośrednio do wyjść sterownika.

Schematy połączeń

Przewoń d o odpowiedńim przekroju

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 lub 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
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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:____________________________________9-25VDC
Maksymalńy poboń r prądu:___________________________45 A
Poboń r prądu bez obciązż eńia:_________________________120 mA
Zakres temperatur pracy:____________________________-15... +55 ºC
Obciązż alńosń cń prądowa wyjsń cń :ciągła:________________15 A/kańał
Zakres ńapięcń sterujących____________________________8-24VDC

Zakres częstotliwosń ci PWM:__________________________1 Hz-5 kHz
Przekroń j kostek połączeńiowych:____________________10 mm2
Wymiary urządzeńia (D x S x W):____________________120 x 95 x 34 mm
Wymiary PCB(D x S x W):____________________________120 x 90 x 24 mm
Wersja urządzeńia:___________________________________1.1
Gwarańcja:_____________________________________________5 lat

UWAGA!
W przypadku kiedy napięcie zasilania wzmacniacza spadnie poniżej 9V (na przykład na skutek złego doboru przekroju przewodów i spadków napięć
na nich) może dojść do uszkodzenia kanałów wyjściowych na skutek zbyt niskiego napięcia zasilania i w efekcie braku pełnego otwarcia tranzystorów.
Spowoduje to ich przegrzanie i w konsekwencji uszkodzenie. Należy bardzo dokładnie policzyć przekroje przewodów zastosowane w instalacji!
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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