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1. Informacje wstępne
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy przeczytać instrukcję obsługi i postępować
zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.
Opis symboli wykorzystanych w instrukcji

Ostrzeżenia, polecenia i nakazy związane z bezpieczeństwem użytkowania.
Ważne informacje i wskazówki.
Ostrzeżenia dotyczące prawidłowego składowania produktu.

2. Przeznaczenie urządzenia
Urządzenie AM-9 jest strefowym sterownikiem DMX. Dzięki niemu można kontrolować odbiorniki
DMX niezależnie w 16 strefach. Przeznaczony jest on głównie do sterowania oświetleniem LED,
LED-RGB, LED-RGBW. Można również sterować innymi urządzeniami wykorzystując do tego
celu suwaki lub przyciski on-off. Szereg rozwiązań w postaci: grup urządzeń, przycisków
z ulubionymi ustawieniami, niezależnej regulacji intensywności i prędkości w strefach pozwalają na
bardzo łatwe i intuicyjne sterowanie instalacją oświetleniową.

3. Gwarancja i odpowiedzialność producenta
Producent udziela 2-letniej gwarancji na urządzenie oraz zapewnia jego serwis pogwarancyjny.
Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne i materiałowe.
Producent zobowiązuje się do przestrzegania umowy gwarancyjnej tylko wtedy, jeżeli spełnione są
następujące warunki:
• urządzenie używane jest zgodnie z przeznaczeniem,
• wszelkie naprawy, zmiany, kalibracje oraz rozszerzenia urządzenia wykonywane są przez
producenta lub autoryzowany serwis,
• instalacja DMX spełnia warunki obowiązujących w tym względzie norm,
• zasilanie urządzenia jest zgodne z podanymi w instrukcji parametrami,
• urządzenie instalowane jest przez wykwalifikowany personel i obsługiwane zgodnie
z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe konsekwencje wynikłe
z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego użytkowania urządzenia, nieprzestrzegania instrukcji
obsługi oraz przeprowadzania napraw poza punktami serwisowymi wskazanymi przez producenta.

W urządzeniu nie ma żadnych elementów regulacyjnych i części, które wolno użytkownikowi
samodzielnie wymieniać.
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4. Bezpieczeństwo użytkowania
Moduł został skonstruowany przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, zgodnie
z najnowszymi trendami w światowej elektronice.
Szczególnie duży nacisk położono na zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa użytkowania oraz
niezawodność urządzenia.
Obudowa urządzenia została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

4.1 Warunki pracy
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w następujących warunkach:
• temperaturze otoczenia od +1°C do +40°C,
• wilgotności względnej od 30% do 75%,

4.2 Warunki przechowywania
Przy przechowywaniu urządzenia należy przestrzegać następujących zasad:
• urządzenie powinno być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których
atmosfera jest wolna od par i środków żrących,
• temperatura otoczenia mieści się w granicach od -30°C do +60°C,
• wilgotność powietrza zawiera się w granicach: 25% do 90% (bez kondensacji)

4.3 Instalacja i użytkowanie
Podczas instalacji sterownika i w czasie jego użytkowania, należy stosować się do
wymienionych zaleceń:
• montażu sterownika może dokonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami,
• podłączenie urządzenia dokonywać przy odłączonym napięciu zasilania,
• nie przeciążać wyjść urządzenia – może to doprowadzić do ich uszkodzenia,
• sterownik może być używany tylko w systemach ze sprawną instalacją uziemiającą,
• nie umieszczać sterownika w pobliżu źródeł ciepła lub szkodliwego promieniowania,
lub w zasięgu dużego pola elektromagnetycznego,
• wskazane jest stosowanie optoizolacji na liniach DMX,
• używanie urządzenia w warunkach dużej wilgotności, może doprowadzić do jego
uszkodzenia,
• obudowę czyścić tylko miękką, zwilżoną ściereczką przy odłączonym zasilaniu.

4.4 Zasilanie
Do zasilania sterownika, należy stosować zasilacz stabilizowany 12V-15V prądu stałego. Moc
zasilacza musi zawierać się w przedziale od 2W do 20W.
Zasilacz nie wchodzi w skład zestawu.

4.5 Utylizacja i likwidacja
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Po zakończeniu okresu
użyteczności, produkt należy oddać do specjalnych ośrodków segregujących odpady,
prowadzonych przez władze miejskie lub do sprzedawców zapewniających takie usługi.
Zapewniając prawidłową utylizację, pomagasz chronić środowisko naturalne.
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5. Opis ogólny
Urządzenie AM-9 przeznaczone jest do zdalnego sterowania oświetleniem głównie LED RGB,
RGBW, pracującym w standardzie DMX-512. Sterownik pozwala kontrolować 16 stref, w których
zainstalowano oprawy RGB, RGBW. Urządzenie AM-9 umożliwia sterowanie odbiornikami DMX
typu włącz-wyłącz dzięki czemu można załączać inne obwody oświetleniowe lub sterować
roletami.
Sterownik umożliwia podłączenie dodatkowych zewnętrznych przycisków, przekaźników lub
czujnika ruchu. Urządzeniem można również sterować za pomocą sygnału analogowego 0-10V,
który jest często wykorzystywany w inteligentnym sterowaniu i automatyce budynkowej.
Po podłączeniu zewnętrznych przycisków lub sygnału analogowego, można zmieniać np.: kolor,
intensywność lub program w wybranych strefach.
Szereg rozwiązań w postaci grup urządzeń, przycisków z ulubionymi ustawieniami, niezależnej
regulacji intensywności i prędkości w strefach, pozwalają na bardzo łatwe i intuicyjne sterowanie
instalacją oświetleniową.
Po podłączeniu AM-9 do sieci LAN/Wi-Fi, można sterować oświetleniem z dowolnego urządzenia,
które posiada przeglądarkę internetową np.: tablet, smartfon, komputer. Z jednym sterownikiem
AM-9 może komunikować się kilka mobilnych urządzeń, umożliwiając zmianę oświetlenia kilku
osobom jednocześnie, co ma duże znaczenie w przypadku strefowego systemu oświetlenia.
Urządzenie posiada zestaw metod GET, które poprzez sieć LAN, pozwalają na jego integrację
z systemami inteligentnych budynków (BMS, KNX itp.). Obudowa urządzenia jest przeznaczona
do montażu na szynie montażowej T35.

5.1 Opis wyprowadzeń

Rys.1 Wyprowadzenie złącz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przycisk SET
Złącze zasilania
Złącze Ethernet 10BaseT/100BaseTX
Złącze DMX
Gniazdo karty microSD
Gniazdo REMOTE CONTROL
Dioda POWER
Dioda LAN
Dioda OUT
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5.2 Podłączenie sterownika
Sterownik AM-9, w zależności od wymagań użytkownika, może być podłączony w różnych
konfiguracjach. Może być on podłączony do sieci Ethernet i wówczas sterowanie odbywa się
poprzez urządzenie z przeglądarką www. Dodatkowo do sterownika można podłączyć zewnętrzne
przyciski i sygnał analogowy 0-10V. Sterownik AM-9 jest samodzielnym sterownikiem DMX i nie
jest wymagane stałe utrzymywanie połączenia pomiędzy przeglądarką www a sterownikiem.
Sterownik po skonfigurowaniu, może pracować z odłączonym przewodem LAN i być sterowany
np.: poprzez zewnętrzne przyciski.

Rys.2 Podłączenie AM-9.

Podłączenie urządzeń DMX
Sterownik AM-9 komunikuje się z urządzeniami za pomocą 3-przewodowej linii DMX, której
dokładne parametry definiuje standard EIA-485. Transmisja odbywa się tylko w jedną stronę - od
sterownika - do kolejnych urządzeń. Najwięcej do jednej linii, można podłączyć 32 urządzenia.
Istnieje możliwość podłączenia większej ilości odbiorników do jednego nadajnika (sterownika), ale
wówczas należy zastosować dodatkowe urządzenie – REPEATER lub SPLITTER
Zasada łączenia sterownika i urządzeń DMX jest następująca: kabel sterujący prowadzimy z wyjścia
sterownika do wejścia pierwszego urządzenia, następnie: z jego wyjścia - do wejścia drugiego
urządzenia itd., aż do ostatniego. Po drodze nie należy stosować żadnych rozgałęzień. Gdy wystąpi
potrzeba rozdzielenia sygnału w dwie różne strony, to należy zastosować dodatkowe urządzenie rozdzielacz DMX (SPLITTER). Do wyjścia ostatniego odbiornika, należy wpiąć terminator, czyli
rezystor 120Ω. Do wykonania połączeń DMX należy stosować przewód jednoparowy w ekranie
o impedancji falowej 110Ω lub skrętkę komputerową.
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6. Adres IP
Fabrycznie urządzenie ma ustawiony adres 192.168.2.222. Znajomość tego adresu jest niezbędna
do uruchomienia strony www. Adres ten można zmienić poprzez stronę www z konfiguracją
urządzenia. Istnieje możliwość przywrócenia fabrycznego adresu IP (192.168.2.222), za pomocą
funkcji reset. Więcej na temat procedury resetu urządzenia można znaleźć w rozdziale 7.

7. Reset urządzenia
W urządzeniu można dokonać resetu adresu IP lub wykonać reset całego urządzenia, co wiąże się
z usunięciem wszystkich ustawień dokonanych przez użytkownika.

7.1 Reset IP
Procedura resetu IP pozwala przywrócić fabryczny adres IP: 192.168.2.222 oraz maskę:
255.255.255.0. Aby wykonać reset IP, należy, za pomocą cienkiego przedmiotu, wcisnąć i trzymać
przycisk SET, aż do momentu wyłączenia się diody POWER. Procedura resetu IP nie usuwa
konfiguracji użytkownika – zmienia jedynie adres IP oraz maskę.

7.2 Reset fabryczny
Reset fabryczny służy do przywrócenia ustawień fabrycznych. w tym celu należy, za pomocą
cienkiego przedmiotu, wcisnąć i trzymać przycisk SET, aż do momentu wyłączenia i ponownego
włączenia się diody POWER. Po wykonaniu tej operacji, w urządzeniu zostanie przywrócony
fabryczny adres IP: 192.168.2.222, maska: 255.255.255.0 oraz przywrócone zostaną ustawienia
fabryczne. Po tej operacji, bieżąca konfiguracja sterownika zostanie bezpowrotnie usunięta, a na jej
miejsce zostanie przywrócona konfiguracja fabryczna.
Uwaga !!! Reset fabryczny bezpowrotnie usuwa wszelkie ustawienia użytkownika.
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8. Konfiguracja sterownika
Po kliknięciu na głównym ekranie przycisku Setup, zostaną wyświetlone następujące przyciski:

Opis poszczególnych ustawień znajduje się poniżej.

8.1 Ustawienia ogólne

W oknie ustawienia ogólne można zmienić poniższe parametry
•

Nazwa Sterownika.

•

Nazwa suwaka intensywności dla wszystkich stref.

•

Hasło blokujące dostęp do Setup'u.

•

Adres IP i Maska.

•

Czas narastania płynnego ściemniania i rozjaśniania przy funkcjach wł/wył.

•

DMX Refresh – czas odświeżania pakietów DMX. Zmniejszenie czasu odświeżania
znacząco poprawia płynność zmian intensywności lub zmiany kolorów. W przypadku
sterowników niezgodnych ze standardem DMX, mogą się zdarzyć problemy z tak szybką
transmisją. Wówczas zaleca się zwiększenie czasu odświeżania.

•

Autostart urządzenia określa zachowanie sterownika po włączeniu zasilania. Możliwe jest
ustawienie wyciemnienia (blackout) lub wybór jednego z ulubionych programów dla
wszystkich stref.
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•

Ukrycie przycisku Save, ma na celu zabezpieczenie przed niepowołanymi zmianami
ulubionych programów lub konfiguracji grup.

•

Aktywacja grup urządzeń pozwala dostosować indywidualnie wygląd ekranu do potrzeb
użytkownika. Grupy nieużywane można wyłączyć i wówczas nie będą one wyświetlane.

8.2 Konfiguracja urządzeń
Podstawową czynnością podczas konfiguracji sterownika, jest zdefiniowanie urządzeń DMX
(odbiorników DMX) oraz określenie ich adresów DMX.

W tym celu, z rozwijanej listy, należy wybrać typ urządzenia oraz nadać mu własną nazwę.
Dostępne są następujące typy urządzeń:
- DDL-88 – sterownik RGB wersja z 7 kanałami DMX;
- DDL-88 - sterownik RGB wersja z 3 kanałami DMX (R,G,B);
- uniwersalny sterownik RGBW z 4 kanałami DMX (R,G,B,W);
- uniwersalne suwaki z liczbą suwaków od 1 do 8 (od 1 do 8 kanałów DMX);
- uniwersalne przyciski wł./wył. z liczbą przycisków od 1 do 8 (od 1 do 8 kanałów DMX).
Adres DMX jest obliczany automatycznie, jednak można go zmienić, gdy zachodzi taka potrzeba.
Parametr Intensywność globalna określa czy dane urządzenie będzie reagować na zmiany
intensywności globalnej. Kolejny parametr: On/Off definiuje czy dane urządzenie ma reagować na
zmianę przyciskiem On/Off.
Sterownik AM-9 pozwala na zdefiniowanie 16 urządzeń DMX.
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8.3 Konfiguracja wejść
Sterownik AM-9 posiada złącze Remote control, w którym znajdują się 3 wejścia:
•

wejście 1 – wejście logiczne

•

wejście 2 – wejście logiczne

•

wejście 3 – wejście analogowe

Do wejść 1 i 2, można podłączyć łącznik, czujnik ruchu lub styki przekaźnika. Do wejścia 3 można
podłączyć potencjometr lub sygnał 0-10V. Sposób podłączenia przedstawia rysunek 7 w rozdziale
9.5.

Odpowiednie nastawy parametrów dla poszczególnych linii wejściowych, pozwalają na
dostosowanie działania sterownika do zdarzeń zewnętrznych. W zależności od trybu wejścia
i wybranego zdarzenia, na ekranie pojawiają się dodatkowe parametry. Poniżej znajduje się opis
poszczególnych parametrów.
Tryb wejścia
Dla wejść 1 i 2 parametr Tryb wejścia, pozwala na dostosowanie działania styków wyłącznika lub
przekaźnika do wymaganej konfiguracji
•

OFF – wejście nieaktywne

•

NC – styki w trybie normalnie zwarte

•

NO – styki w trybie normalnie rozwarte

Dla wejścia 3 – parametr Tryb wejścia, pozwala na dostosowanie poziomów napięć na wejściu
analogowym
•

OFF – wejście nieaktywne

•

0-10V – opcja do podłączenia napięcia wejściowego z zakresu 0-10V

•

1-10V – opcja do podłączenia potencjometru elektronicznego

•

PR – opcja do podłączenia potencjometru liniowego
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Zdarzenie
Dla wejść 1 i 2:
•

Favorite – wywołanie programu ulubionego dla wybranej grupy. W zależności od typu
wyzwalania, możliwe są różne sposoby reakcji na zdarzenie.

•

Favorite master – wywołanie programu ulubionego dla wszystkich urządzeń. W zależności
od typu wyzwalania, możliwe są różne sposoby reakcji na zdarzenie.

•

Dimmer set – ustawienie poziomu intensywności w wybranej grupie. W zależności od typu
wyzwalania, możliwe są różne sposoby reakcji na zdarzenie.

•

Dimmer master set – ustawienie poziomu intensywności dla wszystkich urządzeń.
W zależności od typu wyzwalania, możliwe są różne sposoby reakcji na zdarzenie.

•

Dimmer master up – zwiększanie intensywności dla wszystkich urządzeń.

•

Dimmer master down – zmniejszanie intensywności dla wszystkich urządzeń.

•

On Off – wyłączanie urządzeń. W zależności od typu wyzwalania, możliwe są różne
sposoby reakcji na zdarzenie.

•

On Off + Dimmer – wyłączanie urządzeń z funkcją intensywności. Krótkie naciśnięcie
powoduje włączenie lub wyłączenie, a dłuższe przytrzymanie - uruchomienie funkcji
ściemniania lub rozjaśniania. W zależności od typu wyzwalania, możliwe są różne sposoby
reakcji na zdarzenie.

Dla wejścia 3:
•

Favorite – wywołanie programu ulubionego dla wybranej grupy. W zależności od typu
wyzwalania, możliwe są różne sposoby reakcji na zdarzenie.

•

Favorite master – wywołanie programu ulubionego dla wszystkich urządzeń. W zależności
od typu wyzwalania, możliwe są różne sposoby reakcji na zdarzenie.

•

Dimmer – zmiana poziomu intensywności w wybranej grupie.

•

Dimmer master – zmiana poziomu intensywności dla wszystkich urządzeń.

•

Dimmer White – zmiana poziomu intensywności dla koloru białego w wybranej grupie.

•

Kolor set – zmiana barwy oświetlenia RGB/RGBW w wybranej strefie.

Grupa
Parametr ten określa, na jakiej grupie urządzeń będzie wykonane zdarzenie.
Val 1 i Val 2
W zależności od zdarzenia, parametry te oznaczają numery programów ulubionych lub poziom
intensywności.
Typ wyzwalania
•

on – aktywny stan na wejściu powoduje wywołanie parametru Val-1, a stan nieaktywny
wywołanie parametru Val-2. Przykładowo, jeżeli wybrane jest zdarzenie Dimmer set, to po
naciśnięciu przycisku, intensywność będzie równa Val-1 (on), a po puszczeniu przycisku,
intensywność będzie ustawiona zgodnie z parametrem Val-2 (off). Ten typ wyzwalania może
11

być stosowany np.: do czujników ruchu.
•

Toggle – krótka zmiana stanu na wejściu powoduje przełączanie pomiędzy parametrami
Val-1 i Val-2

•

Toggle next – krótka zmiana stanu na wejściu powoduje przejście od parametru Val-1 do
parametru Val-2. Przykładowo, jeżeli wybrane jest zdarzenie favorite master i Val-1 =
Favorite-1, a Val-2 = Favorite-7, to naciskanie przycisków powoduje zmianę ulubionych
programów począwszy od 1, aż do 7. Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do
programu 1 itd.

ADC min ADC max
Parametry te pozwalają dopasować poziomy napięć wejściowych do całego zakresu regulacji.

8.4 Konfiguracja Import/Export
Import/Export służy do zapisu konfiguracji sterownika w postaci pliku na karcie microSD. Funkcja
ta może być wykorzystywana do wykonania kopii bezpieczeństwa lub do przeniesienia ustawień
z jednego sterownika do drugiego.

9. Sterowanie urządzeniem AM-9
Sterowanie modułem AM-9 może odbywać się z dowolnego urządzenia z przeglądarką www np.:
z komputera, smartfona lub tabletu, za pomocą zewnętrznych przycisków lub poprzez komendy
GET z inteligentnych systemów sterowania (KNX, Fibaro itp.)

Rys.3 Sterowanie AM-9.
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Sterowanie modułem AM-9 poprzez stronę www, pozwala kilku użytkownikom jednocześnie
kontrolować oświetlenie, co ma duże znaczenie w przypadku sterowania strefowego. Wówczas,
każdy z użytkowników może sterować oświetleniem w dowolnej strefie. Sterowanie przez www,
nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, gdyż odbywa się ono poprzez
przeglądarkę internetową. Takie rozwiązanie daje możliwość sterowania modułem AM-9,
z różnych urządzeń mobilnych, bez względu na ich system operacyjny.
Aby uruchomić stronę do sterowania modułem AM-9, należy w pasku adresowym przeglądarki,
wpisać adres urządzenia AM-9 np.: 192.168.2.222. Po załadowaniu, wyświetli się strona z panelem
sterowania. Załadowana strona automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości ekranu
i w różnych przeglądarkach może wyglądać nieco inaczej.
Ekran panela sterowania został podzielony na trzy zasadnicze części:
• Blok główny zawiera regulację intensywności i 8 ulubionych programów dla wszystkich
urządzeń;
• Blok wyboru urządzenia zawiera grupy urządzeń oraz urządzenia;
• Panel sterowania zawiera 8 przycisków z ulubionymi ustawieniami dla każdego urządzenia
oraz elementy do sterowania urządzeniem. W zależności od typu urządzenia, mogą to być
przyciski, suwaki lub elementy do sterowania RGB/RGBW.

1 Blok główny
• Intensywność główna pozwala na regulację intensywności oświetlenia jednocześnie we
wszystkich urządzeniach. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to można dane urządzenie lub dany
kanał odłączyć od regulacji głównej. Operację taką należy wykonać w setupie podczas
13

konfiguracji urządzeń. Wszystkie urządzenia, za wyjątkiem urządzeń typu Switch, mogą być
regulowane za pomocą intensywności głównej.
•

Programy ulubione. W sterowniku znajduje się 8 programów ulubionych głównych oraz
po 8 programów ulubionych oddzielnie dla każdego urządzenia. Pozwalają one na
dostosowanie ustawień dla potrzeb danego użytkownika i na szybki dostęp do najczęściej
wybieranych programów.

Program ulubiony może być dowolnie programowany przez użytkownika na podstawie
bieżących ustawień. W czasie zapisu programów głównych zapisywane są bieżące
ustawienia dla wszystkich urządzeń, natomiast w przypadku programów ulubionych - dla
urządzeń, zapisywane są parametry bieżące danego urządzenia. W przypadku, gdy
zaznaczonych jest kilka urządzeń, to zapisywany jest program ulubiony we wszystkich
zaznaczonych urządzeniach. Aby zapisać program ulubiony należy wcisnąć przycisk Save,
a następnie kliknąć na wybrany przycisk, pod którym chcemy zapisać bieżące ustawienia.
Nazwę ulubionego programu można dowolnie zmieniać podczas zapisu programu.
2 Blok wyboru urządzenia
• Grupy urządzeń służą do szybkiego wyboru urządzeń, którymi chcemy sterować. Po
wyborze grupy urządzeń, można wybrać ulubiony program lub przejść do bardziej
zaawansowanych ustawień. Aby utworzyć grupę urządzeń, należy zaznaczyć urządzenia
i wcisnąć przycisk Save, a następnie kliknąć przycisk z grupą, który chcemy
zaprogramować. Podczas zapisu pojawi się okno, w którym należy wpisać własną nazwę
grupy. W jednej grupie mogą być urządzenia tego samego typu lub urządzenia RGB,
RGBW.
•

Urządzenia. Aby było możliwe sterowanie danym urządzeniem, musi być ono zaznaczone.
Możliwe jest zaznaczanie kilku urządzeń, lecz muszą one być tego samego typu. Dozwolone
jest jednoczesne zaznaczenie urządzeń o różnych typach, ale dotyczy to tylko urządzeń:
DDL-88 (RGB) i RGBW. Zaznaczone urządzenia zmieniają kolor przycisku na
jasnoniebieski, a ostatnio zaznaczone urządzenie - na kolor niebieski o ciemniejszym
zabarwieniu.

3 Panel sterowania. w zależności od typu zaznaczonego urządzenia, panel sterowania
zawiera różne elementy sterujące. Wyświetlane ustawienia na panelu sterowania dotyczą
ostatnio zaznaczonego urządzenia i mogą one być inne dla urządzeń podświetlonych na
kolor jasnoniebieski (wcześniej zaznaczonych).
3.1 Urządzenia RGB/RGBW
•

Pasek wyboru funkcji sterujących pozwala na wyświetlenie lub ukrywanie ich na panelu
sterowania.
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•

Intensywność pozwala na regulację intensywności oświetlenia bez zmiany jego barwy.

•

Zdefiniowane fabrycznie kolory umożliwiają na szybką zmianę barwy światła.

•

Programy (sekwencje świetlne) pozwalają na wywołanie fabrycznie zapisanych programów.
W zależności od uruchomionego programu, kolory mogą się zmieniać płynnie lub skokowo.
Czas przejść pomiędzy kolorami możemy regulować suwakiem Speed.

•

Funkcja Strobe pozwala nałożyć efekt stroboskopu na wybrany kolor lub program.

•

Panel RGB/W umożliwia na precyzyjne ustawienie barwy światła. Za pomocą suwaków
R,G,B, możliwe jest ustawienie ponad 16 milionów kolorów. Dodatkowy suwak W (biały),
pozwala na niezależną regulację koloru białego.
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3.2 Urządzenie z suwakami
Po zaznaczeniu urządzenia typu Slider (suwak), wyświetli się panel z suwakami. Liczbę
suwaków (od 1 do 8) oraz nazwy każdego z suwaków, można zdefiniować podczas
konfiguracji urządzeń. Suwakami można regulować tradycyjne obwody oświetleniowe
podłączone do ściemniaczy DMX lub poprzez konwertery DMX → 0-10V, można
sterować innymi urządzeniami (świetlówki z balastem elektronicznym, elementy
automatyki itp.).

3.3 Urządzenie z przyciskami
Po zaznaczeniu urządzenia typu Switch, wyświetli się panel z przyciskami. Liczbę
przycisków (od 1 do 8) oraz ich nazwy, można zdefiniować podczas konfiguracji
urządzeń. Przyciskami można włączać lub wyłączać obwody oświetleniowe typu włączwyłącz, lub sterować innymi urządzeniami np.: roletami, wentylacją itp.
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9.1 Sterownie strefowe
Sterownik AM-9 pozwala na strefowe sterowanie oświetleniem. Każde z 16 urządzeń może
pracować jako oddzielna strefa - działając niezależnie. Przy zmianie ustawień w jednej strefie,
w jednym urządzeniu, pozostałe urządzenia pracują bez zmian. Każda strefa – urządzenie posiada
zestaw 8 programów ulubionych, które można dowolnie zaprogramować. W przypadku, gdy
w fizycznej strefie (np.: sufit podzielony na kilka części), znajduje się więcej niż jeden sterownik, to
można skorzystać z funkcji grupy urządzeń. Pozwala to na jednoczesną zmianę parametrów
we wszystkich sterownikach jednocześnie. Przykładowo, można tak zaprogramować program
ulubiony dla danej grupy urządzeń, aby po jego naciśnięciu, każdy sterownik miał inną barwę. Dla
podniesienia komfortu obsługi, zaleca się zaprogramowanie przycisków ulubionych dla każdego
urządzenia, w taki sposób, aby użytkownik jednym naciśnięciem przycisku, mógł zmienić
oświetlenie dopasowane do swoich potrzeb.

Rys. 4 Sterowanie strefowe

Na rys.4 przedstawiony jest przykładowy podział na strefy. w przykładzie tym wykorzystano
16 sterowników, podzielonych na 8 stref. Do tego celu użyta została funkcja grupy urządzeń. Każda
grupa steruje tylko tymi urządzeniami z danej strefy, które są do niej przypisane.
W strefach (grupach) 1-5 znajdują się urządzenia RGB i RGBW, w strefie (grupie) 6 jest urządzenie
z suwakami np.: do ściemniania tradycyjnego oświetlenia, a w strefach (grupach) 7-8 są urządzenia
typu włącz-wyłącz np.: do sterowania żaluzjami lub do załączania innych urządzeń.
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9.2 Sterowanie za pomocą komputera
Sterowanie modułem AM-9 za pomocą komputera, wymaga prawidłowego podłączenia urządzenia.

Rys.5 Sterowanie za pomocą komputera.

Niezbędna jest również zmiana ustawień karty sieciowej w komputerze. W systemach operacyjnych
Windows 7, w panelu sterowania, odszukujemy Centrum sieci i udostępniania i klikamy na Zmień
ustawienia karty sieciowej.

W nowym oknie wybieramy Połączenie lokalne. Prawym przyciskiem myszy, włączamy menu
i wybieramy Właściwości.
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Następnie zaznaczmy na liście Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IP) i klikamy przycisk
Właściwości.
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W oknie Właściwości, zaznaczamy Użyj następującego adresu IP. W odblokowanych polach Adres
IP, należy wpisać trzy początkowe liczby z adresu urządzenia AM-9. Ostatnia liczba powinna
mieścić się w zakresie od 2 do 254 i musi być różna od ostatniej liczby adresu urządzenia AM-9. Po
zakończeniu należy kliknąć OK.

Przykład:
Adres urządzenia AM-9 to 192.168.2.222, więc w pole Adres IP, należy wpisać 192.168.2.200,
a w pole Maska podsieci - 255.255.255.0
Po ukończeniu konfiguracji karty sieciowej, można uruchomić przeglądarkę internetową i w pasku
adresowym wpisać adres urządzenia AM-9 np.: 192.168.2.222. Po załadowaniu, wyświetli się
strona z panelem do sterowania.
Dla innych systemów z rodziny Windows, należy postępować analogicznie.
W przypadku podłączenia sterownika AM-9 do istniejącej sieci, w której nie można zmienić
ustawień adresów IP, należy najpierw podłączyć AM-9 bezpośrednio do komputera i dostosować
adres IP w urządzeniu AM-9 do istniejącej sieci.
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9.3 Sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych
Sterowanie modułem AM-9 za pomocą urządzeń mobilnych, wymaga prawidłowego podłączenia
AM-9 z access point'em (AP) lub router'em Wi-Fi.

Rys.6 Bezprzewodowe sterowanie AM-9.

Urządzenie AM-9 i AP muszą pracować w tej samej podsieci. Można więc dostosować ustawienia
sieciowe AP do adresu IP AM-9 lub zmienić adres IP w urządzeniu AM-9 tak, aby pracował
z ustawieniami AP.
Fabrycznie, AM-9 ma następujące ustawienia sieciowe:
adres IP:
maska podsieci:
brama domyślna:

192.168.2.222
255.255.255.0
192.168.2.1

Aby zmienić adres IP w AM-9, należy podłączyć go do komputera i uruchomić stronę www
z ustawieniami sieciowymi urządzenia, zgodnie z opisem zwartym w rozdziale 8.1.

9.4 Konfiguracja routera Wi-Fi
Chcąc dostosować ustawienia sieciowe routera Wi-Fi lub AP do statycznego adresu IP w AM-9,
należy uruchomić stronę konfiguracyjną i dokonać niezbędnych ustawień. Poniżej przedstawiona
jest przykładowa konfiguracja routera TL-WR702N. Więcej informacji dotyczących ustawień,
można znaleźć w instrukcjach obsługi tych urządzeń.
Ustawienie trybu pracy urządzenia.
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Ustawienie statycznego adresu IP routera.

Ustawienie sieci WiFi.
W polu SSID, należy wpisać własną nazwę sieci, a w polu Region - wybrać odpowiedni kraj.
Pozostałe parametry mogą być ustawione, zgodnie z przykładem poniżej.
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Ustawienie zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
Zalecamy wybranie jednej z trzech metod zabezpieczenia sieci oraz ustawienie własnego hasła.

Ustawienie zakresów adresów IP, przyznawanych przez DHCP.

Po ukończeniu konfiguracji routera Wi-Fi lub AP i połączeniu się z siecią Wi-Fi, można uruchomić
przeglądarkę internetową. W pasku adresowym przeglądarki, należy wpisać adres urządzenia
AM-9 np.: 192.168.2.222. Po załadowaniu, wyświetli się strona z panelem do sterowania.

Sterowanie modułem AM-9 poprzez sieć Wi-Fi, nie wymaga dostępu do internetu.
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9.5 Sterowanie za pomocą zewnętrznych przycisków
Sterownik posiada złącze Remote control, do którego można podłączyć: zewnętrzne przyciski, styki
przekaźnika lub sygnał analogowy 0-10V. W złączu Remote control, wyprowadzone są 3 wejścia.
Wejście 1 i wejście 2 są typu włącz-wyłącz i pozwalają na podłączenie np.: styków wyłącznika,
przekaźnika lub czujnika ruchu.
Wejście 3 – analogowe 0-10V, pozwala na podłączenie sygnału 0-10V np.: z automatyki
budynkowej lub potencjometru 1kΩ.
Każde wejście można dowolnie konfigurować (patrz rozdz. 8.3 Konfiguracja wejść), co pozwala na
dopasowanie sposobu reakcji sterownika do potrzeb użytkownika.

Rys.7 Schemat wyprowadzeń złącza Remote control.

W sterowniku, port Remote control występuje w postaci złącza, do którego można podłączyć taśmę
wielożyłową o rastrze 1,27mm AWG28 (0,32mm) lub AWG26 (0,4mm).
Na rys.8 przedstawiono sposób zaciskania taśmy w złączu wielopinowym. W punkcie 2 - do
ściskania złącza, można zastosować narzędzie do zaciskania lub małe imadło.

Rys.8 Sposób zaciskania taśmy
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10. Aktualizacja oprogramowania
W celu wykonania aktualizacji oprogramowania, należy wykonać następujące czynności:
1. Ze strony internetowej producenta pobrać plik z aktualizacją;
2. Przekopiować plik na kartę microSD;
3. Włożyć kartę do urządzenia (urządzenie musi być odłączone od zasilania);
4. Włączyć zasilanie. W czasie zapisu pamięci na panelu frontowym, zaczną się kolejno
włączać diody LED. Po zakończeniu zapisu pamięci, wszystkie diody włączą się
jednocześnie.
5. Odłączyć zasilanie i wyjąć kartę z urządzenia.
Aktualizacja oprogramowania usuwa bezpowrotnie konfigurację urządzenia.
Aby zachować ustawienia należy, przed wykonaniem aktualizacji, zapisać ustawienia na kartę
microSD, a po aktualizacji, przywrócić zapisane ustawienia. Więcej informacji znajduje się
w rozdziale 8.4 Konfiguracja Import/Export.

11. Zmiana efektów metodami GET
Urządzenie AM-9 umożliwia zmianę wszystkich parametrów, jakie można zmienić na stronie www,
poprzez metody GET. Rozwiązanie to pozwala zintegrować, poprzez sieć Ethernet, sterownik
AM-9 z innym systemem sterowania (np.: BMS, KNX, FIBARO itp.). Dokładny opis i format
danych znajduje się w osobnym dokumencie.
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12. Dane techniczne
Liczba portów Ethernet 10BaseT/100BaseTX
Liczba wyjść DMX
Liczba kanałów DMX
Liczba obsługiwanych urządzeń DMX
Liczba kanałów DMX dla jednego urządzenia
Grupy urządzeń
Liczba programów ulubionych – głównych
Liczba programów ulubionych – dla każdego urządzenia
Regulacja intensywności
Regulacja prędkości programów
Wbudowany serwer www
Zmiana ustawień przez zewnętrzne przyciski, www, metody GET
Obsługa kilku mobilnych urządzeń jednocześnie
Obsługa kart microSD do 32GB
Pamięć ustawień po zaniku zasilania
Łatwa integracja z systemami: BMS, KNX, FIBARO itp.
Wyjmowane złącza ułatwiające montaż
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilacza
Zabezpieczenia przepięciowe portów DMX
Zasilanie
Pobór mocy
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Wymiary (SxWxG) [mm]
Masa
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1
1
128
16
1–8
8
8
8
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
12-15V DC
1,5W
45oC
53 x 101 x 65
(szerokość: 3 moduły)
110g

13. Wymiary

Rys.9 Wymiary
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