
Wstęp

Dziękujemy Pań� stwu za okazańe zaufańie  i  wybo� r  urządzeńia marki Eńterius®.  Od lat dokładamy wszelkich starań� ,  aby ńasze produkty cechowała wysoka
fuńkcjońalńos�c�  oraz ńiezawodńos�c�  w ich działańiu. Wszystkie produkty firmy Eńterius® posiadają ńiezbędńe certyfikaty oraz spełńiają rygorystyczńe ńormy
będące potwierdzeńiem doskońałych parametro� w ńaszych urządzeń� . Warto zwro� cic� uwagę, z&e ńasze produkty są objęte pełną 5-letnią gwarancją, oraz zostały
zaprojektowańe  i  wyprodukowańe  w  Polsce.  Pragńiemy  aby  ńasze  urządzeńia  słuz&yły  Pań� stwu  przez  wiele  lat,  dlatego prosimy  o  dokładńe  przeczytańie
ńińiejszej iństrukcji obsługi oraz stosowańie się do ińformacji w ńiej zawartych.

Opis ogólny oraz obsługa

MD-1 to ńajmńiejszy ńa ryńku, profesjońalńy s�ciemńiacz LED, kto� ry umoz& liwia regulację jasńos�ci tas�m LED (lub podobńych z�ro� deł s�wiatła LED) za pomocą
dowolńego zewńętrzńego przycisku chwilowego (wracającego do stańu początkowego po puszczeńiu).
Obsługa s�ciemńiacza za pomocą jedńego przycisku jest wyjątkowo prosta oraz ińtuicyjńa: 

• Pojedyńcze, kro� tkie wcis�ńięcie włącza lub wyłącza os�wietleńie w sposo� b płyńńy. 
• Wcis�ńięcie i przytrzymańie przycisku w trakcie s�wieceńia powoduje regulację jasńos�ci, kto� ra zmieńia się między maksimum, a mińimum do czasu

puszczeńia przycisku. Aby zmieńic�  kieruńek regulacji jasńos�ci ńalez&y pus�cic�  przycisk ńa ńie dłuz&ej ńiz&  0.5 sekuńdy i wcisńąc�  go pońowńie. Podczas
regulacji  jasńos�ci  mińimum oraz maksimum jest sygńalizowańe zatrzymańiem zmiań jasńos�ci  ńa 1 sekuńdę, dodatkowo osiągńięcie maksymalńej
jasńos�ci jest sygńalizowańe kro� tkim migńięciem. Urządzeńie zapamiętuje ustawiońą jasńos�c�  (tylko do czasu odłączeńia zasilańia) i przywraca ją po
pońowńym załączeńiu. 

• Aby włączyc� os�wietleńie ńa mińimum ńalez&y podczas załączańia przytrzymac� przycisk przez około 1 sekuńdę (lub dłuz&ej w celu płyńńego zwiększeńia
jasńos�ci). 

• Aby załączyc� urządzeńie od razu ńa maksymalńą jasńos�c� ńalez&y wcisńąc� przycisk dwukrotńie w kro� tkich odstępach czasu (dwuklik).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas iństalacji oraz eksploatacji urządzeńia ńalez&y przestrzegac� pońiz& szych zaleceń� :

✔ Przed iństalacją lub uz&yciem wyrobu ńalez&y zapozńac� się z iństrukcją obsługi, kto� rą ńalez&y zachowac� ńa przyszłos�c�.

✔ Urządzeńie  ńie  zawiera  z&adńych  elemeńto� w  moz& liwych  do  serwisowańia  przez  uz&ytkowńika.  W  przypadku  usterki,  ńapraw  moz&e  dokońac�  jedyńie
autoryzowańy serwis wskazańy przez produceńta. Wszelkie samodzielńe pro� by ńaprawy lub modyfikacji urządzeńia będą skutkowac� utratą gwarańcji.

✔ Wyro� b przezńaczońy jest do uz&ycia w pomieszczeńiach zamkńiętych, bez bezpos�redńiej ekspozycji ńa waruńki atmosferyczńe.

✔ Urządzeńia ńie wolńo ńaraz&ac�  ńa działańie cieczy ańi duz&ej  wilgotńos�ci,  kto� ra mogłaby doprowadzic�  do skraplańia się wody i  w efekcie  uszkodzeńia
urządzeńia.

✔ Iństalację urządzeńia oraz wszelkie podłączeńia ńalez&y wykońywac� zawsze przy odłączońym ńapięciu zasilańia.

✔ Urządzeńie ńalez&y czys�cic�  spręz&ońym powietrzem lub suchym, miękkim pędzlem. Stosowańie szmatek lub ręczńiko� w papierowych moz&e doprowadzic�  do
uszkodzeńia  delikatńych  elemeńto� w  elektrońiczńych  zamońtowańych  ńa  płytce  PCB.  Czyszczeńie  ńalez&y  bezwzględńie  przeprowadzic�
przy odłączońym ńapięciu zasilańia.

✔ Urządzeńie jest przezńaczońe do wspo� łpracy z  zasilaczami ńapięcia stałego, stabilizowańego posiadającymi zabezpieczeńia przeciwprzepięciowe oraz
przeciwzwarciowe. Zalecamy stosowańie zasilaczy umoz& liwiających podłączeńie uziemieńia (dodatkowa ochrońa przeciwprzepięciowa).

✔ W trakcie burzy lub podczas długiego okresu ńieuz&ytkowańia zalecamy odłączeńie ńapięcia zasilańia.

✔ Urządzeńie  podczas  pracy  z  obciąz&eńiami  bliskimi  maksymalńym  ńagrzewa  się  w  zńaczńym  stopńiu.  Nalez&y  zapewńic�  odpowiedńią  weńtylację
urządzeńia oraz ńie zaleca się iństalowac� go w pobliz&u ińńych z�ro� deł ciepła.

✔ Nalez&y s�cis� le przestrzegac� podańej polaryzacji ńapięcia zasilającego oraz maksymalńych obciąz&eń�  wyjs�c�.

✔ Wszelkie połączeńia elektryczńe ńalez&y  wykońywac�  przewodami o odpowiedńich przekrojach tak, aby ńie dopus�cic�  do powstawańia spadko� w ńapięc�
większych ńiz&  3 %.

✔ Nalez&y bezwzględńie stosowac�  dodatkowe zabezpieczeńia przeciwzwarciowe włas�ciwe dla wykońywańej iństalacji  wykorzystującej system sterowańia
os�wietleńiem LED (zasilacze posiadające ochrońę przeciwzwarciową, dodatkowe bezpieczńiki ńa poszczego� lńych obwodach, itp.).

✔ W  razie  wątpliwos�ci  dotyczących  mońtaz&u,  demońtaz&u  lub  eksploatacji  wyrobu  ńalez&y  zasięgńąc�  porady  u  wykwalifikowańego  elektrońika  lub  w
ńajbliz&szym puńkcie sprzedaz&y. Nalez&y upewńic� się, z&e wyro� b został poprawńie zaiństalowańy.

✔ Wyro� b ńalez&y chrońic� przed dostępem dzieci.

Iństalacji urządzeń�  ńalez&y dokońac�  według wskazo� wek zńajdujących się w ńińiejszej iństrukcji obsługi, s�cis� le przestrzegając podańych schemato� w połączeń� ,
parametro� w techńiczńych oraz aktualńych przepiso� w prawa lub obowiązujących ńorm kraju, ńa tereńie kto� rego urządzeńia są iństalowańe.

Ze względu ńa akustyczńy zakres częstotliwos�ci modulacji PWM urządzeńie moz&e podczas pracy z duz&ymi prądami geńerowac�  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 wartos�ci przełączańego prądu. Mogą ńa ńie wpływac� takz&e zbyt małe przekroje przewodo� w oraz błędy w iństalacji os�wietleńia LED.
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Instrukcja obsługi
Miniaturowy ściemniacz LED

□  12 VDC
□  24 VDC
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Użytkowanie

S;ciemńiacz MD-1 jest przezńaczońy do małych iństalacji os�wietleńia LED, gdzie moc pojedyńczego obwodu ńie przekracza 84 W przy ńapięciu 12 VDC, a 72 W dla
wersji 24 VDC. Nie wolńo stosowac� s�ciemńiacza do wspo� łpracy z obciąz&eńiem ińńym ńiz&  z� ro� dła s�wiatła LED. 
Urządzeńia ńie wolńo łączyc� ro� wńolegle z ińńymi od strońy wyjs�c�. Moz&ńa ńatomiast podłączyc� jedeń przycisk do wielu s�ciemńiaczy MD-1 przestrzegając podańej
polaryzacji. W takim przypadku po dłuz& szym okresie uz&ywańia jasńos�c�  poszczego� lńych s�ciemńiaczy moz&e się ro� z&ńic�. Aby zsyńchrońizowac� jasńos�c� ńalez&y wtedy
podczas włączańia wykońac� dwuklik aby ustawic� wszystkie jasńos�ci ńa 100%.
W  celu  uńikńięcia  problemo� w  z  fuńkcjońowańiem  s�ciemńiacza  lub  całego  systemu  os�wietleńia  ńalez&y  zapewńic�  włas�ciwe  przekroje  przewodo� w  oraz
mińimalizowac� długos�ci połączeń� . Nalez&y ro� wńiez&  stosowac� zasilacze wysokiej jakos�ci posiadające zabezpieczeńia przeciw-przepięciowe.
Urządzeńie przezńaczońe jest do mońtaz&u wewńątrz pomieszczeń�  i  ńie jest odporńe ńa waruńki atmosferyczńe. W przypadku mońtaz&u ńa zewńątrz ńalez&y
zastosowac� dodatkową obudowę o odpowiedńim stopńiu ochrońy przed kurzem oraz wodą.

Schemat połączeń

Przechowywanie

Wyro� b ńalez&y magazyńowac� w opakowańiach w suchym i czystym pomieszczeńiu, wolńym od zapyleńia. Nalez&y uńikac� ekspozycji ńa skrajńie wysokie lub ńiskie
temperatury oraz wysoką wilgotńos�c� lub wodę.

Nie uz&ywac� s�rodko� w aktywńych chemiczńie ańi wody do czyszczeńia wyrobu!

Za szkody powstałe w wyńiku uz&ycia ńiezgodńego z przezńaczeńiem oraz iństrukcją obsługi, produceńt ńie pońosi z&adńej odpowiedzialńos�ci, a powstałe w teń
sposo� b szkody ńie mogą byc� podstawą do reklamacji, ńapraw gwarańcyjńych lub roszczeń�  prawńych!

Niedozwolone sposoby użycia

Zabrańia się:
✔ Demońtowańia jakichkolwiek elemeńto� w wyrobu

✔ Dokońywańia samodzielńych ńapraw

✔ Stosowańia  zasilaczy  oraz  obciąz&eńia  ińńych  ńiz&  przewidziańe  przez
produceńta

✔ Mońtaz&u  wyrobu  ńa  zewńątrz  pomieszczeń�  oraz  w  pomieszczeńiach
ńaraz&ońych ńa bezpos�redńie działańie wilgoci i wody

✔ Ińgereńcji w rozwiązańia koństrukcyjńe wyrobu

✔ Podłączańia wyrobu do ńiesprawńej sieci zasilającej i zasilaczy

✔ Stosowańia  wyrobu  do  celo� w  ńiezgodńych  z  jego  przezńaczeńiem  lub
przepisami prawa

✔ Uz&ytkowańia wyrobu w stańie uszkodzońym

Wyro� b ńie posiada z&adńych częs�c�  eksploatacyjńych i podlega ńaprawie wyłączńie u produceńta lub upowaz&ńiońego przedstawiciela. Po okresie gwarańcyjńym
wyro� b moz&e byc� ńaprawiańy przez osoby posiadające odpowiedńie kwalifikacje i uprawńieńia.

Konserwacja

Nalez&y  zapewńic�  zachowańie ogo� lńej czystos�ci  wyrobu. Nalez&y  zapobiegac�  zapyleńiu i  osadzańiu się zańieczyszczeń� ,  mogących pogorszyc�  pracę wyrobu,  w
szczego� lńos�ci pyłu, mogącego pogorszyc� waruńki termiczńe pracy wyrobu i stwarzający poteńcjalńe ryzyko zapaleńia.

Normy i wymagania prawne

Urządzeńie  spełńia  wymagańia  dyrektywy  2001/95/WE  (w  sprawie  ogo� lńego  bezpieczeń� stwa  produkto� 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 zgodńos�ci oraz certyfikat RoHS są dostępńe ńa strońie ińterńetowej www.eńterius.eu

Utylizacja

Uwaga! Wyro� b nie może zńalez�c�  się ws�ro� d odpado� w domowych/komuńalńych. Po zakoń� czeńiu okresu uz&ytkowańia sterowńik ńalez&y
oddac� do puńktu zbio� rki i recyklińgu urządzeń�  elektryczńych i elektrońiczńych!
Usuwając odpady z produktu w sposo� b zgodńy z przepisami, pomoz&esz uńikńąc�  eweńtualńych, ńegatywńych skutko� w dla s�rodowiska
ńaturalńego i zdrowia ludzi, kto� re mogłyby ńastąpic�  wskutek ńieprawidłowego obchodzeńia się z tymi odpadami. W celu uzyskańia
dalszych  ińformacji  odńos�ńie  recyklińgu  odpado� w  z  tego  produktu,  skońtaktuj  się  z  władzami  komuńalńymi  ńa  swoim  tereńie,  z
włas�ciwą słuz&bą usuwańia s�mieci lub z dostawcą wyrobu.
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Parametry techniczne

Napięcie zasilańia:_____________________________12 VDC +/- 10% 
Maksymalńy pobo� r prądu:____________________7 A
Pobo� r prądu bez obciąz&eńia:__________________~30 mA
Pobo� r prądu w trybie us�pieńia:_______________<3 mA
Zakres temperatur pracy:_____________________-15... +55 ºC
Zakres wilgotńos�ci względńej:________________20...85% bez kondensacji
Typ kańało� w wyjs�ciowego:___________________OC (podający masę)
Obciąz&alńos�c� prądowa wyjs�cia ciągła:________7 A

24 VDC +/- 10%
3 A

3 A

Rozdzielczos�c� sterowańia PWM:______________10 bit
Częstotliwos�c� PWM:___________________________550 Hz
Stopień�  ochrońy:_______________________________IP20
Przekro� j kostek połączeńiowych:_____________1,5 mm2

Wymiary urządzeńia (D x S x W):_____________45 x 28 x 18 mm
Wersja urządzeńia:____________________________1.0
Gwarańcja:_____________________________________5 lat

Produceńt zastrzega sobie prawo wprowadzańia zmiań wyglądu oraz parametro� w techńiczńych urządzeńia bez uprzedzeńia.
Nińiejsza iństrukcja obsługi jest aktualńa w momeńcie jej wydańia i jest chrońiońa prawem autorskim. Bez wyraz�ńej, pisemńej zgody Eńterius z&adńa częs�c�  tej
iństrukcji ńie moz&e byc� w jakimkolwiek celu powielańa ańi tez przekazywańa w z&adńej formie, elektrońiczńej lub mechańiczńej, włączając w to fotokopiowańie
lub ińńego rodzaju zapis.
Aktualńe wersje iństrukcji obsługi, kart katalogowych oraz ińńej dokumeńtacji dla urządzeń�  Eńterius® dostępńe są ńa strońie http://  enterius.eu  
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