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 I. Parametry techniczne. 

1. Zasilanie (3 wersje):  ZNC10-24DC 24 VDC / 2W,  ± 10%,
             ZNC10-24AC 24 VAC / 2W,  ± 10%
             ZNC10-230AC 230 VAC / 2W,  ± 10%
2. Sygnał wyjściowy:    0..10VDC / 10mA
3. Dokładność    1%
3. Wyświetlacz LED:    3 cyfry LED
5. Warunki pracy: 
 - temperatura    -20°C do 55°C,
 - wilgotność    do 90% bez kondensacji,
6. Obudowa sterownika panelowa (tablicowa):
 - materiał    NORYL GFN,
 - wymiar     36x72x107 mm,
 - stopień ochrony    IP20,  IP54 od frontu (z uszczelką).

 II. Obsługa.
 
Zadajnik napięcia cyfrowy ZNC10 jest źródłem napięcia stałego o wartości 
0..10V. Zadajnik ma dwa tryby pracy:
 - praca ręczna - wartość zadaną ustawia się przyciskami ▲/▼
 - praca automatyczna - sygnał z wejścia jest bezpośrednio przekierowany na 
wyjście 

Aby zmienić tryb należy wcisnąć przycisk ESC przez 1 sekundę. Przechodząc z 
pracy automatycznej na pracę ręczną zadajnik zachowuje taką samą wartość 
sygnału wyjściowego (przejście ) .
Tryb pracy oraz wartość zadana są zapisywane, tak że po załączeniu zasilania 
przywracany jest poprzedni stan.
Aby zabezpieczyć się przed przypadkowymi zmianami wartości zadanej, należy 
ustawić parametr P1 = 1. Wtedy zmiana wartości jest możliwa tylko przy 
jednocześnie wciśniętym przycisku SET i ▲/▼.
Wartość napięcia przed wyświetleniem jest przeliczana na zakres określony w 
parametrach P2..P3. Położenie przecinka określone jest w parametrze P4.
W parametrach P5..P6 określone jest ograniczenie zakresu, które zabezpiecza 
przed przekroczeniem bezpiecznych wartości. 

Diody:
 - dioda A/R świeci się na zielono w czasie pracy automatycznej.
 - dioda alarmu świeci się na czerwono w pracy automatycznej, gdy sygnał 
wejściowy przekroczy wartość 10,5V

 KARTA  GWARANCYJNA

   

Zadajnik napięcia cyfrowy  typ:  ZNC10  nr . . . . . . . .  

WARUNKI GWARANCJI:

1. Producent zapewnia dobrą jakość i poprawne działanie układu przez okres  
18 miesięcy od daty sprzedaży,  pod warunkiem podłączenia i eksploatacji 
zgodnie z dołączoną DTR.

2. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane nieodpłatnie przez 
producenta.

3. Producent zobowiązuje się do naprawy gwarancyjnej w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do naprawy.

4. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie do serwisu należycie 
zabezpieczone.

5. Roszczenia gwarancyjne nie zostaną uznane jeśli:  
 - urządzenie wykazuje uszkodzenia mechaniczne,
 - uszkodzenie powstało z winy użytkownika,
 - urządzenie zostało otwarte lub naprawiane przez osoby niepowołane,
 - urządzenie zostało uszkodzone  w skutek działania sił wyższych  lub     

wpływów środowiska (wilgoć, zalanie, wyładowania atmosferyczne,      
przepięcia i awarie sieci zasilającej itp.)

6. Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do obowiązku usunięcia wady 
reklamowanego urządzenia i nie obejmuje innych szkód.

7. Karta gwarancyjna bez pieczęci producenta i daty sprzedaży jest nieważna.  

       ......................................  ............................................... 
  Data sprzedaży          pieczęć firmy i podpis 



 IV. Parametry 

Aby wejść do menu parametrów należy wcisnąć przyciski ▲ i ▼ przez 2 sekundy.

Podłączenie zadajnika
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Parametr Min Max Wartość
domyślna

Opis

P1 Bezpieczna 
zmiana

0 1 0 0 = zmiana przyciskami ▲/▼
1 = zmiana możliwa tylko 
przy wciśniętym SET 

P2 Zakres MIN 0 999 0 Dolna wartość zakresu

P3 Zakres MAX 0 999 999 Górna wartość zakresu

P4 Przecinek 0 2 1 Położenie przecinka

P5 Ograniczenie MIN 0 999 0 Dolne ograniczenie

P6 Ograniczenie MAX 0 999 999 Górne ograniczenie
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 V. Instalacja urządzenia.

W urządzeniu występuje niebezpieczne napięcie, które może spowodować 
śmiertelny wypadek.  Przed przystąpieniem do instalacji należy bezwzględnie 
odłączyć źródło zasilania i wszelkie prace instalacyjne przeprowadzić przy 
odłączonym napięciu zasilania.

Montaż urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją. Podczas 
instalacji należy zastosować wszelkie wymogi ochrony. Na instalatorze spoczywa 
obowiązek montażu zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 
i kompatybilności elektromagnetycznej

Zadajnik ZNC10 przeznaczony jest do montażu w szafie lub na tablicy rozdzielczej. 
Otwór montażowy  wykonać  o  rozmiarach  68x33 mm.

Urządzenie nie jest wyposażone w wewnętrzny bezpiecznik oraz wyłącznik zasilania. 
Należy stosować zewnętrzny bezpiecznik - nie większy niż 0,5 A, oraz wyłącznik 
umieszczony w pobliżu urządzenia. 

Uwaga:
Po montażu urządzenia, przed załączeniem napięcia należy dokładnie 
sprawdzić poprawność  wykonanych połączeń.

 Wraz z zadajnikiem ZNC10 dostarczane są:

 - dwa uchwyty montażowe,

 - złącze śrubowe 10 pin,

 - instrukcja obsługi, karta gwarancyjna. 
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Schemat poglądowy ZNC10
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Widok sterownika - wymiary
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Źródło napięcia
0..10V
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przekaźnik
auto / ręczny

Uwaga: Otwór montażowy
             68x33 mm

230VAC   24VAC  24VDC

           N          L1      GND   

         PE         PE        PE

         .
            L          L2      +24V


