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PLC-8b

Lighting Controller

Distribútor :

Oravická ulica, P.O.Box 22
028 01 Trstená
++421 847/392 877,393 234
Mobil 0903/535 172



V�eobecné pokyny

Vybalenie 

In�talácia

PLC-8b lighting controller

Umiestnenie 

Napájacie napätie

Sie�ový prívod

Ïal�ie dôle�ité upozornenia

Údr�ba

Servis

je programovate¾ný ovládaè pre svetelné zariadenia.  Výstupom je riadiace napätie 0-
10V, ktorým sú riadené spínacie jednotky (dimmer pack) ako DP5600, DP5600C �

Zariadenie nein�talujte na miesta s mechanickými otrasmi a vibráciami, vysokou 
pra�nos�ou, alebo s vysokou teplotou. V prípade nedodr�ania týchto podmienok mô�e dô
js� k skráteniu �ivotnosti zariadenia, prípadne k jeho po�kodeniu. Zariadenie nevystavujte 
pôsobeniu vody, da�ïa respektíve vlhkosti! Mohlo by dôjs� k úrazu elektrickým prúdom alebo 
k po�iaru!

Nepou�ívajte �iadne iné napájacie napätie ako je uvedené na výrobnom �títku a v 
technických údajoch tohoto návodu. V prípade nedodr�ania napájacieho napätia mô�e dôjs� k 
po�kodeniu zariadenia, alebo k vzniku po�iaru, prípadne k jeho nesprávnej funkcii.

Dbajte na to, aby sie�ový prívod nebol mechanicky po�kodený a aby bol riadne 
pripojený.Prívod nesmie by� nadmerne ohýbaný, vedený cez ostré hrany, ani vystavovaný 
mechanickému pnutiu. Pri vy�ahovaní sie�ového prívodu zo zásuvky nevy�ahujeme za 
prívod, ale za vidlicu. Zariadenie musí by� v�dy zapojené za hlavným vypínaèom. Nedotýkajte 
sasie�ového prvodu mokrými rukami - hrozí úraz elektrickým prúdom.

Dbajte na to, aby do zariadenia nevnikla voda alebo iná kvapalina, ktorá by mohla by� 
príèinou po�iaru alebo úrazu elektrickým prúdom. (V tomto prípade okam�ite zariadenie 
odpojte zo siete.)

Na èistenie zariadenia nepou�ívajte rozpú��adlá a podobné chemikálie, ktoré by 
mohli po�kodi� povrchovú úpravu zariadenia, alebo niektoré jeho èasti.  Nikdy nepou�ívajte 
èistiace prá�ky alebo prostriedky s brúsnym úèinkom. Zariadenie pripojte na elektrickú sie� a� 
po úplnom vysu�ení.

Pri výskyte poruchy sa nikdy nepokú�ajte zariadenie opravova�, rozobera�, alebo na 
òom prevádza� kon�trukèné zmeny. V�dy sa obrá�te na odborný servis (vá�ho predajcu). V 
prípade nedodr�ania tejto zásady by mohlo dôjs� k úrazu elektrickým prúdom.

Vyba¾te zariadenie z krabice a po aklimatizácii odstráòte ochrannú baliacu fóliu. Po 
vybalení skontrolujte zariadenie, èi poèas prepravy nedo�lo k jeho po�kodeniu. Ak do�lo poèas 
prepravy k nejakému po�kodeniu zariadenia (mechanické deformácie, atï.), tak sa obrá�te na 
Vá�ho predajcu a zariadenie v �iadnom prípade nepripájajte do elektrickej siete!

Zariadenie mô�e by� in�talované v ¾ubovo¾nej polohe bez vplyvu na jeho funkciu.  
Vopred sa ale presvedète, èi materiál na ktorý zariadenie upevòujete je dostatoène pevný.



Pripojenie 

Funkcia zariadenia

Servis

Technické informácie

Pripojenie k elektrickej sieti

Pripojenie k DP5600, DP5600C ..

Programovanie PC8.

Zariadenie musí by� v�dy zapojené a� za hlavný vypínaè!
- fázový (�ivý) vodiè sa pripája na svorku oznaèenú písmenom L (hnedý vodiè) 
- nulový vodiè sa pripája na svorku oznaèenú písmenom N (modrý vodiè) 
- zemniaci vodiè sa pripája na svorku oznaèenú symbolom zem

Jednotlivé pripojenia sa prevádzajú cez 5-pin DIN konektor,ktorý ovláda 4 kanály 
spínacej jednotky.

PLC-8b lighting controller mô�e pracova� v 3 re�imoch :
- vopred naprogramované kombinácie 8 kanálov sa menia v závislosti na 

akastickom tlaku prostredia. Re�im je zapnutý pri stlaèení tlaèidla SOUND (LED svieti)
- (LED Manual svieti) v tomto re�ime sa manuálne vyberajú jednotlivé 

kanály stláèaním kanálových tlaèidiel. Indikácia vybraného kanálu je rie�ená LED diódou 
umiestnenou na ka�dom kanálovom tlaèidle 

- pri vypnutom tlaèidle SOUND a MANUAL sa automaticky vykonáva 
naprogramovaná postupnos�, ktorej rýchlos� je nastavite¾ná potenciometrom SPEED.

Pri v�etkých re�imoch je mo�né poèas vykonávania naprogramovanej 
postupnosti zapnú� alebo vypnú� jednotlivý kanál.

Prepínaèom a si vyberte, ktorý program a skupinu chcete 
programova�. Vypnite v�etky kanálové tlaèidlá. Stlaète kanálové tlaèidlo  (dióda 
svieti). Stlaète kanálové tlaèidlo, ktoré má by� v danom okam�iku zopnuté(vypnuté). Stlaète 
kanálové tlaèidlo  (vykoná sa zapamätanie danej informácie). Takto pokraèujte 
dovtedy, kým nemáte naprogramovanú celú postupnos� zopínania(vypínania) jednotlivých 
kanálov. Po ukonèení stlaète kanálové tlaèidlo (dióda nesvieti). Týmto je PC8 pre 
danú skupinu a program naprogramovaný. Mô�te si vybra�, v ktorom re�ime má PC8 
pracova�.
Naprogramované informácie ostávajú zachované v pämati aj po odpojení od siete.

 Maximálny poèet pre 1 program je 16 postupností !!!

Pri výskyte poruchy sa nikdy nepokú�ajte zariadenie opravova�, rozobera�, alebo na òom 
prevádza� kon�trukèné zmeny. V�dy sa obrá�te na odborný servis (vá�
ho predajcu). Ak nedodr�íte túto zásadu, mô�e dôjs� ku vá�nemu úrazu elektrickým 
prúdom.Poistky nahradzujte iba poistkami rovnakej hodnoty.

Napájacie napätie 230V/50Hz
Príkon 10 VA
Poistka T63mA  5x20mm
Hmotnos� 2 kg
Rozmery (mm) 482 x 89 x 105 mm
Výstup 2x 5-pin DIN konektor

0V - off, +10V - on

1)SOUND re�im

2)MANUAL re�im

3)Automatický re�im

Uprozornenie : 

PROGRAM GROUP 
WRITE

ENTER

WRITE 

Upozornenie :

Konektor 1

1-4 kanal

Konektor 2

5-8 kanal



Popis zariadenia

1 - kanálové tlaèidlá pre 1 a� 8 kanál
2 - tlaèidlo Manual, slú�i pre aktiváciu manual módu
3 - tlaèidlo Write, slú�i  pre programovanie jednotlivých
     programov a skupín  u�ivate¾om
4 - tlaèidlo Enter, slú�i na potvrdzovanie jednotlivých krokov

        pri programovaní programov a skupín
5 - potenciometer Speed ,slú�i 
     na nastavenie èasu pri vykoná-
     vaní jednotlivých krokov
6 - tlaèidlo Sound, slú�i na aktiváciu
     Sound módu,tj.jednotlivé kroky
     sa budú vykonáva� pod¾a prichá-
     zvukových impulzov
7 - polohovate¾ný prepínaè, slú�i
     na výber u� naprogramovaného
     programu
8 - polohovate¾ný prepínaè,slú�i
     na výber u� naprogramovanej
     Skupiny
9 - Mikrofón zachytáva okolité
     zvukové imlulzy, pod¾a ktorých
     sa vykonávajú jednotlivé kroky
     (Podmienkou je aktivácia Sound
     Modu)
10 - prepínaè na urèenie vstupu 

      audio  signálu (mikrofón-ext.)
11 - Externý vstup audio signálu
     max.10V
12 - 5-pin DIN konektor na výstup
     riadiaceho signálu 0-10V pre
     kanály 1-4
13- 5-pin DIN konektor na výstup
     riadiaceho signálu 0-10V pre
     kanály 5-8
14 - poistka
15 - sie�ový prívod
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