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Generelt information
EnviroAlert EA200 och EA400 dlr smA centralapparater fdr miljoovervakning. Enheten stdller ut larm
ndr uppmdtt vdrde gAr 6ver eller under de programmerbara vdrdena pA HIGH LIMIT och LOW LlMlT.
Larmsignalema ges pA inbyggda relder som kan kopplas till alla centralapparater for inbroftslarm,
processkontrol lsystem eller liknande utrustni ngar.
All programmering av enheterna gors med hjdilp av tangenterna pA fronten av enheten och LCD-
displayen. Med ikoner ges en enkel och OverskAdlig bild av vad som programmeras. LCD-displayen
hjiilper vid programmering och visar uppmatta vdrden vid normal drift av systemet.
EA200 och EA400 kan mdta miljdpAverkan pA flera kanaler med hjtilp av olika sensorer. EA200 har en
kanal som med hjtilp av en inbyggd temperatursensor mtiter temperatur och en yfterligare kanal for
anslutning av extern sensor som kan mdta temperatur, luftfuktighet eller vattenndrvaro.
EA400 har fyra fria kanaler f6r anslutning av sensorer pd samma sdtt som EA200 har pA kanal 2.

Med de till systemet tillhdrande externa mdtsensorerna kan foljande overvakas:
. Temperatur fran -50o c till 150" c
e Luftfuktighet frAn 5% till 95% RH
r Ndrvaro av vatten

EA200 / EA400 monteras enkelt pA viigg.

EA2OO
Som tidigare beskrivits tir EM00 en tvAkanalsenhet med kanalfdrdelning enligt foljande:

. Kanal 1 - iir alltid programmerad som en temperaturkanal som mdter via en inbyggd sensor.
r Kanal 2 - iir utrustad med en sensoringing fdr att ansluta en extern sensor som kan vara

antingen en temperatursensor, luftfuktighetssensor eller en vattenlarmsensor.

Varje kanal har sitt eget reld med vdxlande funktion som aktiveras ndr grdnsvdrdena ligger utanfor
programmerade vdrden. Dessutom finns ett summalarmsreld som aktiveras ndr nAgon av kanalerna
96r i larmldge. Det reldet kan anvdndas som just.summalarm eller for aft aktivera ett lokalt larmdon
eller liknande.

EA4OO
EA400 dr som tidigare beskrivits en enhet med fyra helt fria kanaler den har alltsA ingen inbyggd
sensor som EA200 har.

. Kanal 1 till 4 - till varje ingAng kan en extern sensor anslutas som kan vara antingen en
temperatursensor, luftfuktig hetssensor eller en vattensensor.

Varje kanal har sitt eget relil med v€lxlande funktion som aktiveras ndir grdnsvdrdena ligger utanfor
programmerade vtirden. Dessutom finns ett summalarmsreld som aktiveras ndr n6gon av kanalerna
gir i larml€ige. Det reliiet kan anvdndas som just summalarm eller fdr att aktivera eft lokalt larmdon
eller liknande.
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Display och ikoner
Bilden nedan visar displayen med alla de olika kan

@
ikoner

o@ @
tecken och

@
visas ddr.

Nr lkon Funktionsbeskrivning
1 ffit Datumldige.

2 AM
PM

Ti dsi nstdl I n i n g sliig e.

3 lD:0lI Tid / Datum / Ar. Vid programmering anvdnds detta ldige f6r att visa Ar och klocka.
4 BB Temperatur / Luftfuktighet. Visar aktuellt temp/luftfuktighetsviirde.
5 fr Visar luftfuktighet. Visar att aktuell kanal mdter luftfuktighet.

6 ' f Visar temperatur. Visar aft aktuell kanal m€iter temperatur.
7 e Kanalvisare.
8 lpl

z,99
to;

- 5 8

Grdnsvdrdesvisare.
Visar hogsta och ldgsta grdnsvdrdet.
Vid temperaturmditning dr maxvdrdet 299 grader och minvdrdet -58 grader, oC / oF.

Vid luftfuktiqhet €ir maxvdrdet 100% RH och minv€irdet 0% RH enheter.
9 A

f

L6st och 6ppet.
Visar status for enheten, vid lAst kan ingen programmering gdras utan enheten visar
endast m€itstatus.

1 0 a Larm.
Vid blink, dr en kanal i larmldige. Vid fast sken, dr en kanal i larmldge, men
programmerad tisfordrojning dr inte slut dn. Ndr tiden gitt ut kommer symbolen att
boria blinka.

1 1 E F6rdrojningstid.
Vid proqrammerinq indikerar denna ikon aft det q6r att ldqqa in en fordroininostid.

1 2 I Reldfunktion.
Ndr pilen visar pA ENERGIZED dr reldfunktionen = NO
Ntir pilen visar pA DE-ENERGIZED iir reldifunktionen = NC

1 3 f Vattenlarm.
Visar att vattenlarmsensor dr ansluten till aktuell kanal.

1 4 RED

ELUE

Temperatursensortyp
Visar vilken sensortyp som anvdnds.
RED viiljs ndr sensortyp Rod (hog-temp) anviinds.
BLUE viilis ndr sensortvp 816 (lAq-temp) anvEinds.

1 5 ASJ Offset-justering.
Visar att det oir att proqrammera ett Offset-vdirde +9 enheter.

Installationsanvisning EnviroAlert 2007-12-15ver  1 .1



@ eEwAToR
A Siemens Business

Tangenter
Tangenterna har foljande funktioner:

Nr Tanqent Beskrivninq
1 6 ALARM

SILENCE
TvAfunktionstangent:
Vid larm: Ett tryck pA tangenten stdnger av AUX-utgAngen (summalarm)
i 10 minuter.
Tryck pA tangenten samtidigt som ENTER-tangenten och enheten lAses
upo / lAses.

1 7 TIME/DATE I programmeringsldiget ger ett tryck tilltriide att stiilla tiden, ndsta tryck
stdnoer moilioheten ioen.

1 8 ZONE I programmeringsldget.ger ett tryck tilltriide till programmering av vald
kanal.
I driftliige ger ett tryck mdjlighet att vdlja kanal som skall visas. Ndsta tryck
qer autovisninqsldqe iqen.

1 9 OFFSET Ett trvck visar valt OFFSET-viirde.
20 INCI-{EASE

DECREASE
Oka och minska tangenter.
Bldiddra mellan valbara funktioner vid programmering.
Oka eller minska vdrdet pA vald parameter.
Vdixla mellan kanaler i programmeringsliige. En kanal vald p6 detta siift
visar sitt vdirde i 10 sekunder.
Genom att hAlla en tanget nedtryckt fAs bliiddring genom alla numeriska
vdrden som kan vdlias fdr aktuell funktion.

2 1 ENTER Vid tryck sparas valt viirde eller funktion. Vid tryck pA ENTER hoppar
Droqrammerinoen till ndsta orooramsteo.

22 ALARM
HISTORY

Vid tryck visas larmhistoriken.
Vid flera larm sker bliiddring mellan larmen med INCREASE och
DECREASE denom hela larmlogqen.
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Installation
Matningsspdnning
Enheten drivs med stabiliserad 11 til l 14 VDC.

Monteringsplats
Enheten skall monteras p6 en for anvrindaren ldmplig plats.
Kablaget fAr inte 6verskrida 300 meter mellan EA200/400 och dess sensorer.
Installera enheten i en miljd som hAller en luftfuktighet mellan 5 till 95% RH, ej kondenserande.
Arbetstemperaturen skall ligga mellan 0o C och 50o C. Enheten f6r inte monteras i frysar eller kylar.
EA2001400 dr endast for inomhusbruk och icke korrosiv milj6.
Montera enheten vtil skyddad mot RF-stdrningar, det giiller bide centralenheten och sensorkablaget.

Anslutningar
Alla anslutningar har jackbara skruvplintar fdr att underldtta installationen.

Anslutning av externa sensorer
Anslut alla externa sensorer enligt dess kopplingsschema. Observera polariteten i de fall det dr
aktuellt. Ndr det gSller temperatursensorerna dr dessa ej polaritetskdnsliga. Ttink pA att kanal 1
aktiverar utg6ng 1 vid larm, och sA vidare. Vissa sensorer behover matningsspdnning och den kan tas
frin plinten miirkt PWR OUT, observera polariteten.

PWR
OUT

SENSOR
l N 1

sffiGF
l$s

Plint Beskrivning
PWR IN Matninqssp€inninq 1 1-14 VDC. OBS! Polariteten.
PWR OUT Anslutningsplint fdr externa sensorer som behover spdnningsmatas t.ex. EA-HA-

lll. Anslut under inga omstdndigheter annan utrustning dn sAdan som beskrivs i
denna manual.

SENSOR IN 1 EA200: Ing6ng fdr kanal 2, extern sensor, temp, luftfuktighet eller vatten.
EA400: lng6ng fdr kanal 1, extern sensor, temp, luftfuktiqhet eller vatten.

SENSOR IN 2-4 EA400: f ng6ng for kanal 24, extern sensor, temp, luftfuktiqhet eller vatten.
AUX OUT V€ixlande reld for summalarm. Aktiveras vid larm pA alla kanaler.
OUTPUT 1 EA200: Vdixlande reldutgAng fOr inbyggd sensor, kanal 1

EA400: Vdxlande reltiutqAnq for kanal 1.
OUTPUT 2 EA200: Vdxlande reldutgdng for extem sensor, kanal 2.

EA400: Vdixlande reldutqAnq for kanal2.
OUTPUT 3-4 EA400: Vdixlande reldutq6nq for kanal 3-4.

T6mp6ratur och
vattensensorot

Lqfttuktighots.
s6nsor

Ador Bnd tab.l illl
S.M. lH + pllfirih,
Adm Sv.n ldb.l dll
3.@r ll{ - olldro.

Atrdd Rod ||b.l
dll Pt{R OUf . prlftn
AnCd Shd tnbd
rlll P1llR OUT - pllN.n

Adil Vllontrgr lbh.l
illl S.@t -plhbh

oEst
[Erlll lib.ledr orden
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Utgingar
trA200/EA400 har en uloafg per kanal. Utgdngen dr ett vdxlande reld som kan programmeras aft vara
antingen NC eller NO. Anslut larmslingan till dnskad kanalutgdng.

T[ Lm.ddu
pl oentq**

S91 en extra utgAng finns AUX OUT. Det dr en summalarmsutgAng som kan anvdndas f6r att
aktivera ett lokalt larmdon eller liknande.
Samtliga utgdngar kan belastas med max 1 A vid 30 VDC.

Programmering
Vid uppstart itr EM001400 redo f6r att programmeras enligt fdljande ordning:

. LAsUOppen
r Datum och tid
r Kanalfunktioner

oBSl Utom ddr det anges sa ?ir EA200 och EA400 lika i programmeringen.'OBSI 
NEir displayen blfnkar vdntar den p6 att valda data skal-i verifieras och sparas med ENTER.

Uppstart och 6ppnande f6r programmering
Anslut matningsspiinningen, alla segment i displayen lyser till kort. LAst symbolen lyser.
Tryck pA bdde ALARM SILENCE och ENTER samtidigi och sldpp. Nu visis Oppen'-symboten.

Tid och iatum
1. IrVq! pa TIME/DATE-knappen. Tidsdisptayen visas:

x

Ange aktuell timme genom
ENTER vid r€itt timme.
Gdr pi samma sdtt med de andra

/
att anvdndi INCREASE eller DECREASE-knappama och tryck2.

3.

I- 
mlnutrr

l:0 |
AM frdrmlddeg) cllcr

f- Pm icfbrmidd;sl

tn

r-
efi s5
n

g- m{nad och dag

,"0 I
I
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Programmering av kanaler
Programmera varje kanal enligt fOljande:
1. Tryck pA ZONE-knappen. Displayen visar kanalen:

2.

3.

n t r f

Ange vilken kanal som skall programmeras genom att stega med INCREASE eller
DECREASE-knapparna, tryck ENTER vid rdtt kanal.
Ange riitt data enligt bilden nedan, stega med INCREASE eller DECREASE-knapparna och
tryck ENTER vid onskat val.

Fahrenheit skala
Typ Rdd-sensor
vald

Fahrenheit skala
Typ Bli-sensor
vald

Fahrenheit skala
lntern tempglvar€
eller dldre s€Dsor-
typ vald

7 o/o RH skala
[- valdI- Kanal aystangd

n fl cetsius skata
Typ Rod€ensor

.F
RED

-.F
BLUE

f-.F

r

o

Vattenlarms-
sensor vald.E

NED

'f
BLI.E

Celslus skala
Typ Blf,-sensor
Yald

Celslus skala
,� Intern tempgivare
r eller aldre sensor-'f typ vatd

Sensortyp Rdd, Bla eller Intern refererar till kanalprogrammeringen som krdvs fdr alla
olika typer av sensorer.
R6d instiillning anvdnds for termistor temperatursensor EA-WHT.
Bli insttillning anvdnds fdr termistor temperatursensor EA-WLT.
Intern anvdnds fdr dildre temperaturgivare som redan dr installerade. Vid nyinstallation
skall Rod eller 816 sensorer anvdndas. I EA200 anvdnds intern pA kanal 1.

Om en kanal inte anvdnds m6ste den programmeras med NO.
Om en oansluten kanalingAng inte programmeras bort kan det ge storningar och leda
till obefogade larm.

Alla sensorval, utom oansluten, kriiver att en sensor dr ansluten vid programmerings-
tillfiillet.

Beroende pA vald kanalfunktion fortsdtt enligt fdljande:
. Om temperaturmditning eller luftfuktighetsmdtning dr valt som funktion, gA till

steg 5.
. Om vattenlarmsfunktion dr valt, 96 till steg 8.

Ndr displayen visar som nedan avbildats, skall 6vre grdnsvdrdet anges med hjiilp av
INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid dnskat val.
r{r6tr
te0
t.ff

3e
Ange sedan ldgstavdrdet med hjdlp av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck
ENTER vid onskat val.

Niir fdrdrojningstidsikonen visas (E) kan om sA onskas en tidsfdrdrojning i minuter
programmeras. Tidsfdrdrojningen kan anvdndas fdr aft klara exempelvis

4.

5.

6.

7.
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avfrostningssekvenser i frysar eller liknande. Sttill tiden med hjdilp av INCREASE eller
DECREASE-knapparna och tryck ENTER vid onskat val.
Om det inte skall vara n6gon tidsfdrdrojning sdtt v€irdet till 0 och tryck ENTER for att gA vidare.

I ndista programsteg dyker I ikonen upp. Nu skall det vdljas om reldiutg6ngen skall vara
ENERGIZE (NO) eller DE-ENERGIZED (NC). Viil jfunktion med hjii lp av INCREASE eller
DECREASE-knapparna och tryck ENTER ndr pilen stAr 6ver dnskad funktion.

Nu dir kanalprogrammeringen ftirdig. Displayen visar nu de valda vdrdena tillsammans med
aktuellt mdtvdirde.

Upprepa programstegen 1 till 9 for alla kanaler.

Kompensation
Om det dr nddvdindigt finns mojligheten att for temperatur och luftfuktighetsmditningar stdlla in en
kompensering fdr befintlig utrustnings mdtvdrden och EM00/400 enheten. Om befintlig utrustning
visar eft annat vdrde dn EA-enheten kan miitvdrdet kompenseras genom att gora pd fdljande stitt:

OBS! Let enheten vara i drift i minst 15 minuter innan en kompensation gors. Detta for att alla viirden
skall stabiliseras ordentligt.

1. Tryck pA OFFSET-knappen. AD.f-ikonen visas.
2. Den blinkande siffran indikerar den kanal som skall kompenseras. Fdr att byta kanal ta hjtilp

av INCREASE eller DECREASE-knapparna och tryck ENTER ndr rdtt kanalvisas.
3. Den blinkande siffran indikerar nu kompensationsvtirdet. Andra vdrdet med hjdlp av

INCREASE eller DECREASE-knapparna (r g skalenheter) och tryck ENTER.
Det mdtta vdrdet plus kompensationen visas nu i displayen. Tillexempel om en extern
termometer visar att uppmditt vdrde dr 35o C och ett kompensationsvdrde dr saft till - 4o C
visar displayen nu 31o C.

Andring av programmeringen
En kanal kan ndr som helst programmeras om. Tryck pA ZONE-knappen och programmera om
vdrdena enligt manualen.

Lis programmeringsliiget
Fdr att l6sa programmeringsldiget tryck pA ALARM SILENCE och ENTER-knapparna samtidigt och
sltipp. Nu skall 8- ikonen lysa.
Fdr att lAsa upp - gor samma sak som ovan beskrivits.

Anvdnda EA2001400 fcir att kontinuerligt <ivervaka miljrin
Ndr enheten driftsiitts kommer den direkt att bdrja visa de olika mdfudrden som tas emot pA dess
kanaler. Enheten bl6ddrar automatiskt mellan kanalerna och visar varje kanal i ungefdr 5 sekunder
innan den bldddrar vidare. For att direkt vtilja en specifik kanal kan manuell bliiddring ske med hjiilp av
INCREASE eller DECREASE-knapparna.

Normal (lnget larm) ldge
Ett exempel pA en display i normalt driftliige som visar temperatur:

'F
a8g

Lfl* . o {

Generellt visar alla normalliiges displayen foljande:
o Uppm€itt v€irde pA visad kanal.
. Inga blinkande data.

A
. Ingen {=l (tarm) ikon.

Installationsanvisning EnviroAlert
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Larmldge
Ett exempel pA en display i larmldge. I exemplet dr uppmdtt vdrde 100o F over det hogsta grdnsvdrdet
88 och diirfdr dir ett larm aktiverat.

flJ0'F Bg
LffnEo 

I
Ett larmldige fdr en kanal ser ut p6 fdljande siitt:

o Blinkande mdtudrde for aktuell kanal.
n

o En {d (larm) ikon som blinkar under larmet och tir fast under eventuell fordrojningstid. Niir
tidsfordrojningen loper ut kommer ikonen borja blinka for att indikera att eft larmrelti €ir
aktiverat.

For att tysta AUX OUT-utg6ngen i 10 minuter, tryck pA ALARM SILENCE.

OBS! Aven om eft larm dr tystat kommer displayen visa larmindikering som vanligt €inda till larmet 6r
Atgiirdat.
OBS! Om ett larm inte ordentligt Stgiirdat och upprepade larm vill undvikas mAste kanalen
programmeras om till oanvdnd (ntr). Se programmeringen.

Larmhistorik
Larmhistoriken lagrar de senaste 8 hdndelserna och de kan ses pA f6ljande siitt:
L Tryck p6 ALARM HISTORY knappen. Displayen visar det senaste larmet genom att bliiddra

mel lan:
r Tiden for larmet, kanal nummer och overskridet grdnsvdrde.
o Datum for larmet, kanal nummer och overskridet grdnsvdrde.

2. Tryck pA DECREASE-knappen for att se fdreg6ende larm. Det larmet presenteras pA samma
sdtt som tidigare.

3. Tryck p6 ALARM HISTORY fdr att AtergA till normalldget pA displayen.

4. Radera larmhistoriken genom att trycka pA och h6lla ALARM HISTORY nedtryck tills
displayen visar E Lr (Clear) och sedan sldppa knappen.

Fels<ikning
Drift eller programmeringsfel visas med blinkande data p6 displayen. Ofta leder en felprogrammering
tillett larm.

abellen visar och beskriver vanliqa fel och dess
Displaven visar Orsak L6sninq
Blinkande kanal siffra och
blinkande temperaturdata pA
-500 c.

Oppen anslutning mellan
sensorn och enhetens
SENSOR lN plint.
Skalad kabeldinde inte
ordentligt ansluten i plint.
Felaktig sensor.

. Kontrollera anslutningama.
Kontrollera alla kabelskarvar.

o Kontrollera att plinten sitter p6
plats ordentligt.

o Byt ut sensorn.

Blinkande kanalsiffra och
blinkande temperaturdata pi
1500 C

o Kortsluten anslutning mellan
sensor och enhetens
SENSOR lN plint.

o Felaktig sensor.

o Kontrollera anslutningarna.
Kontrollera alla kabelskarvar.

r Testa kanalen med en annan
sensor. Byt sensom vid
behov.

Konstant felindikerad
temperatur.

o Fel sensortyp programmerad. o Kontrollera att
programmeringen stdmmer
overrens med sensortvpen.

Displayen visar ERR e EM00i400 har ett internt
kalibrerinqsfel.

o Kontakta leverantdren.

Installationsanvisning EnviroAlert 2O07-12-'15ver 1.1
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Tillbeh<ir
I tabellen nedan under Sensortypsinstdillning dr den korrekta instdillningen som skall anges vid

EA-HA-I I I Luftfu kti g hetssensor
EA-HA-Ill dr en sensor for att miita luftfuktighet och dr tdnkt att anslutas till EA-200 eller EA-400
enheterna.
Enheten mdter den omgivande luftfuktigheten med hjiilp av ett elektroniskt element. Luftfuktighet dir en
komplex enhet att mdita, den kan skilja sig viildigt mycket fr6n eft rum till eft annat och dven i samma
rum kan det vara stora skillnader. FrAn tester gjorda under utvecklingen av EA-HA-lll har det visat sig
att enkla luftfuktighetsm€itare kan skilja sig upp till 30-40% i noggranhet frin denna enhet. Det enda
sdittet att fA ett riktigt vdirde iir att anvdnda en psychrometer och jtimfora vdrdena med EA-HA-lll.
Enhetens nogrannhet stAr i Tekniska data.

Vid programmering av enheten skall det fdrsta viirdet som ldses av anses vara ett basv€irde.
Lit enheten vara aktiv och i drift minst 30 minuter, fdr att enheten skall stabilisera sig
ordentligt, innan ett basvirde ldses av. Om basvdrdet anses acceptabelt kan hdg- och lAgnivA
vdrden programmeras i EA-200/400-enheten. Forsok att sdtta dessa vdirden till ett ganska sndvt
mdtomrAde f6r att fA en snabb och sdiker kontroll av luftfuktigheten. Vdrdena kan justeras efter hand
som dvervakningen fortskrider.
Tdink p6 att ingAngama p6 EA-200/400-enheten iir viildigt snabba och reagerar direkt pA en signal
frAn EA-HA-Ill enheten. Ett snabb fordndring av luftfuktigheten till exempel ndr en ddrr oppnas kan
rdicka for att trigga ett larm. D?irfor rekomenderar vi att en tidsfordrojning programmeras i EA-200/400-
enheten f6r att det inte skall bli obefogade larm.

lnstallation
EA-HA-Ill skall monteras pA en sliit yta typ en vdgg. Sensorn skall installeras ndra ett eventuellt
termostat eller annan styrutrustning fdr miljdkontroll i rummet. Denna montageplats skall vara fri fr6n
drag, vdrmekdillor och direkt solljus. Sensom b6r monteras p6 en innervdgg. Dessutom rekomenderas
det att sesnorn monteras pA en h6jd mellan 120 - 150 cm frSn golvet.

Vattentdt termistor
sensor (bli)
Art.nr EA-WLT

Noggrannhet i 1o C

Vattentdt termistor h6g-temp
sensor (rod)
Art.nr EA-WHT

Noggrannhet t 1o C

Luftfuktighetssensor HA-l | |
Art.nr EA-HA-Ill

Tekniska data
EA200 / EA400

Matninqsspdinninq 11 til l 14 VDC stabiliserad
St16mforbrukning
Reldutq6nqar 3 s t / S s t S P D T
Relddata 1 A vid 30 VDC
Mili6data 5 til l 95% RH. ei kondenserad. 0" C til l 50" C

lnomhus
Dimensioner 122x152 x 31 mm
vikt 0.25 t0.27 ko
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Anslut sensorn enliqt foliande:
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FOr att kunna montera sensorn m6ste du fdrst ta bort fronten. HSll sensorn med Winland logon liisbar
mot dig. Ta en skruvmejsel och tryck in den i spAret pA sidan av sensorn till dess fronten sldpper. Var
f6rsiktig sA att du inte knticker fronten. Ndr fronten iir borta blir skruvhAlen synliga, ftist sensorn p6
vdggen med de medfoljande skruvarna.

Tlll Power h|Pilt
TIII GilD

Tlll Soorc.

Power input = 12VDC positiv.
GND = 12 VDC negativ.
Sink = Ansluts inte.
Source = Anslut till negativ ingAng pA EA-200/400 sensoring6ngen.

Stoppa inte in overflOdigt kablage under sensorn. Sensorn som sitter i nedre vanstra hornet mAste ha
ostdrt luftfldde for att fungera ordentligt. Siitt tillbaka fronten pA sensorn.

Tekniska data
M€itomAde 5% - 95% RH
Noggrannhet t SVo (1OYo - 90% RH@ 25"C )
RH responstid TC< 12 min
Sensortyp KaPacitiv / lC
Matningsspdnning 12 VDC
Strdmfdrbrukning 10 mA

WEEE Product Recovery/Recycling for EU Gustomers
ln an efiort to imorove waste management in the European Union. the European Union has enacted directive
2bOipend on Waste Electrical ani Electronic Equiprirent (WEEE Directive). According to the WEEE
Directive, Winland Electronics must take back waste elec,tical or electronic equipment covered uMer the
WEEE Directive, at its cost, for all product it puts on the market after July 1' 2006-

Ths Return Process: Contact Wnland via our website at www.winland.com and go to the WEEE link on the
home psge.
To requestadditional information regarding Wnland's RoHS and WEEE compliance initiative and how it might
impac't your business, email customerservice@winland.com.

EnviroAlert Gertification Info
Radlo Frequency Interlerenco Requlrements: This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Opeiation is subject to the following two conditions: (1) This device mey not cause harmtul
interference, and (2) lhis device must acc€pt any interference received, including interference that
may cause undesired operetion.

r Safetv Certlflcatlon: The TUV certmcafion combines electrical safe$ certification for Canada
1f;ll (SCCj, United States (NRTL), and Europe (EU Directives). These products were voluntiarily tested
a!VJ| according to the relevant safety requirernents and mentioned properties pertaining to this
clCts c€rtification mark. Tested according to: CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:20&4; UL 61010-1'29${; EN

61010-1:2001.

CE Marklng and European Unlon Compllance: Products intended for sale within the European
( 6 Union are riarked withihe CE Mark, which indicates compliance to applicable Direc{ives and
\ \ European Norms (EN). Amendments to these Directives or ENs are included:

Appllcable Dlrectlves
Etlirctromagnctic Compatibility Directive 89/336/EEC; Low Volt€ge Directive 73Q3|EEC; RoHS Directive
2OO2l95lEC: WEEE Directive 200296/EC

Aoollcable Standards
Sifety: CnrulCSAC22.2 No. 61010-1:2004; UL 6101S1'2994; EN 61010-1:2001

Statomont of Compllance
Winlard Electronics, Inc. hereby declares that this device is in compliance with all the applicable Directives,
99A36/EEC, 73l23lEEC. A Deilaration of Conformity may be obtained from http:/Aivww.winlsnd.corn/doc/

Installationsanvisning EnviroAlert 2007-12-15vet 1.1


