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E3-DSP

E3-DSP
Zewnêtrzny wy�wietlacz dla 
sterowników trzeciej generacji 

Zewnêtrzny wy�wietlacz do obs³ugi trzeciej 
generacji Corrigo E lub EXOcompact, z 
wbudowanym wy�wietlaczem i przyciskami lub 
bez. E3-DSP oferuje pe³n¹ zewnêtrzn¹ kontrolê 
sterowników zamontowanych wewn¹trz szafy itp.

9    Obs³uguje trzeci¹ generacjê Corrigo E lub 
      EXOcompact
9    Mo¿liwo�æ monta¿u a¿ do 100 m od 
      sterownika
9    Wewnêtrzny i zewnêtrzny wy�wietlacz 
      mog¹ byæ u¿ywane jednocze�nie
9    Obudowa przeznaczona do monta¿u na 
      �cianie, puszce instalacyjnej lub froncie szafy

Funkcja
E3-DSP to zewnętrzna jednostka wyświetlacza 
przeznaczona do współpracy z trzecią generacją EXOcompact 
lub Corrigo E. Dostępna jest z dołączonym przewodem 
podłączeniowym lub bez.

Wska�niki LED
Na froncie znajdują się dwie diody LED:

   - Alarmowa, oznaczona symbolem
- Sygnalizacja zapisu, oznaczona symbolem 
Wskaźniki LED posiadają następujące funkcje:

Oznaczenie Funkcja Kolor

Funkcje wy�wietlacza
E3-DSP ma podświetlany wyświetlacz z 4 rzędami po 20 
znaków każdy. Podświetlenie wyświetlacza jest normalnie 
przyciemnione, ale włącza się po naciśnięciu przycisku. 
Podświetlenie wyświetlacza zostanie ponownie 
przyciemnione po okresie bezczynności.
E3-DSP można podłączyć do kontrolera z wbudowanym 
wyświetlaczem, dzięki czemu oba wyświetlacze mogą być 
używane jednocześnie. System menu wyświetlacza jest 
obsługiwany za pomocą siedmiu przycisków:

% Jeden lub więcej 
niepotwierdzonych alarmów

Migający czerwony

eden lub więcej 
potwierdzonych alarmów

Stały czerwony

! Znajdujesz się w oknie 
dialogowym, w którym można 
przejść do trybu zmiany

Migający żółty

Tryb zmiany Stały żółty
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Dane techniczne
Napięcie zasilania Wewnętrznie przez kabel komunikacyjny z EXOcompact lub Corrigo E
Przewód połączeniowy (Nie dołączany standardowo)

Długość 3 m, 10 m lub użytkownika, max. 100 m
Połączenie 4P4C szybkie podłączenie do EXOcompact lub Corrigo E (patrz diagram połączeń poniżej)
Rodzaj 26AWG

Wyświetlacz Podświetlany na niebiesko, LCD, 4 rzędy po 20 znaków
Wysokość znaków 4.75 mm
Temperatura pracy 5...40°C
Temp. przechowywania -40...+50°C
Wilgotność otoczenia 5...95 % RH
Stopień ochrony IP30
Kolor Signal white RAL 9003

CE
Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Modele przewodów (sprzedawane oddzielnie)
EDSP-K3 3 -metrowy przewód dla Corrigo lub EXOcompact
EDSP-K10 10-metrowy przewód dla Corrigo lub EXOcompact

Przewód
E3-DSP standardowo jest dostarczany bez przewodu 
podłączeniowego. Jednakże przewód może być zamówiony 
oddzielnie. Dostępny jest w dwóch wersjach, 3m lub 10m. 
Jeżeli użytkownik wykorzystuje własny przewód, to jego 
maksymalna skuteczna długość wynosi 100m.

Monta¿
E3-DSP można zamontować na ścianie lub puszce 
urządzenia. Można go również zamontować na froncie 
szafki za pomocą dołączonej taśmy magnetycznej. Paski 
magnetyczne są przyklejone z tyłu urządzenia. Podczas 
korzystania z tego mocowania, kabel należy poprowadzić 
przez alternatywne wyjście w dolnej części. Zobacz 
rysunek 1.

Rysunek 1. Przewód prowadzony przez wyjście

Zaleca się również założenie opaski zgodnie z rysunkiem 
2, aby zapobiec wyrwaniu kabla z wyświetlacza.
E3-DSP może być również używany jako terminal 
ręczny.

Rysunek 2. Kabel najlepiej przymocować za pomocą 
opaski zaciskowej (1)
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Wymiary

Podłączenie przewodu

Dokumentacja produktu
Pełna dokumentacja produktu dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com.
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Wy³¹czne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce

POLTRAF Sp. z o.o. 
ul. Bysewska 26 C 
80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 557 52 07 
fax: +48 58 557 52 39 
e-mail:
info@poltraf.com
www.poltraf.com




