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OPIS OGÓLNY
Urządzenie przeznaczone jest do sterowania tubami led. Dzięki rozbudowanym funkcjom wyświetla bardzo
zróżnicowane efekty wizualne. Może być ono sterowane poprzez linię DMX-512 lub pracować samodzielnie - tryb
SOLO. Sterownik został tak zaprojektowany, aby można było w łatwy sposób tworzyć wielokolorowe dynamiczne
efekty świetlne. Bardzo krótki czas reakcji i 100 Hz odświeżania daje możliwość wyświetlania bardzo szybkich
obrazów.
Do własnego kreowania obrazu służy aplikacja VISUAL LED działająca na komputerach z Windows
98/XP/VISTA. Pozwala ona na tworzenie własnych programów i animacji oraz na wysłanie ich do pamięci sterownika
poprzez linię DMX. Dokładny opis aplikacji znajduje się w dalszej części instrukcji.

Funkcje urządzenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Możliwość wpisywania do pamięci sterownika własnych programów poprzez aplikację VISUAL LED
Sterowanie poprzez przyciski Program, Speed lub przez linię DMX-512;
Automatyczny zapis numeru programu i prędkości przy braku zasilania;
Automatyczne przejście do trybu SOLO przy braku DMX - numer programu i prędkość pobierane są z wewnętrznej
pamięci;
Dwa tryby regulacji intensywności kolorów RGB: zgrubny - dla programów i dokładny - dla trybu RGB;
Ściemnianie programów oddzielnie dla każdego koloru RGB;
Wyświetlanie kolorów, programów, programów auto;
Zmienna szybkość programów;
Nakładanie efektów strobo na wybrany program;
Zmienna szybkość efektów strobo;
Podział efektu na wybraną liczbę tub (od 1 do 16);
Możliwość sterowania 16 tubami. Dołączone kolejne tuby powielają wyświetlany efekt ( tuba 17 działa identycznie
jak tuba 1 itd.)
Maksymalna liczba programów: 56;
Maksymalna liczba scen dla programów: 880;
Liczba programów Auto: 7;
Liczba kanałów DMX: 8
Maksymalna liczba wpisów programów do pamięci sterownika: 10 000

Parametry techniczne:
– Zasilanie AC 12 lub 24 V - 100mA
– Wymiary 90x70x42mm
– Maksymalna temperatura otoczenia: 400C
– 3 pinowe złącze sygnału DMX
– 4 pinowe złącze sygnału sterującego tubą
– 2 pinowe złącze zasilania
– Waga 200g.

Producent zastrzega możliwość zmiany funkcji sterownika w celu ulepszenia urządzenia.
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PANEL - PRZÓD

Rys.1 Panel - przód
Panel - przód:
1 – Przyciski do zmiany programów
2 – Przyciski do zmiany prędkości programów
3 – Przełączniki do wyboru adresu DMX
4 - Sygnalizacja sygnału DMX
5 - Sygnalizacja zasilania

PANEL - TYŁ

Rys.2 Panel - tył
Panel - tył:
1 - Wejście zasilające
2 - Wyjście sygnału sterującego do tuby led
3 - Wyjście sygnału DMX
4 - Wejście sygnału DMX
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PODŁĄCZENIE STEROWNIKA
Podłączenie sterownika do tub ledowych należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania i zgodnie ze
schematem przedstawionym na rys.5. Schematy wykonania niezbędnych przewodów zamieszczone są na rys. 3 i 4.

`

Rys.3 Schemat przewodu DMX

Rys.4 Schemat przewodu sterującego łączącego sterownik z tubą

Przewód sterujący łączący sterownik z tubą led powinien być możliwie krótki. Parametry przewodu określone są
przez producenta tub.

Rys 5. Połączenie tub led ze sterownikiem
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Praca w trybie SOLO lub DMX
DMX.

–

Sterownik sam rozpoznaje tryb w jakim ma pracować. Jeżeli jest sterowany poprzez
Przy braku sygnału DMX sterownik przechodzi automatycznie na tryb Solo.

DMX,

to działa w trybie

Tryb DMX

Aby uruchomić pracę w trybie DMX należy poprawnie ustawić adres urządzenia i podłączyć je do konsolety
Pulsująca dioda umieszczona przy złączu potwierdza obecność sygnału DMX. Za pomocą konsolety możliwe jest
pełne wykorzystanie funkcji sterownika. Opis tych funkcji umieszczony został w dalszej części instrukcji.
DMX.

–

Tryb SOLO

Tryb SOLO pozwala na pracę bez konsolety DMX. Za pomocą miniaturowych przycisków można wybrać
program i ustawić jego prędkość. Po ponownym włączeniu zasilania, sterownik wróci do ustawionego programu
i wybranej poprzednio prędkości. Można również ustawić liczbę tub - opis działania tej funkcji znajduje się w dalszej
części instrukcji. Za pomocą przełączników adresowych można wybrać liczbę tub i zatwierdzić ją poprzez kolejne
ustawienie dziesiątego przełącznika w pozycji ON i OFF. Taka zmiana położenia przełącznika spowoduje zapis
wybranej liczby tub do wewnętrznej pamięci.

Wybór adresu DMX
Za pomocą przełączników umieszczonych na przednim panelu można ustawić adres DMX. Ponieważ jest on
podawany w postaci liczby dziesiętnej ( od 1 do 512) a sterownik przyjmuje adres jako liczbę w kodzie dwójkowym,
to konieczne jest dokonanie odpowiedniego przekształcenia.
Przykładowe ustawienie przełączników w pozycji ON dla niektórych kanałów:
– 1 kanał
– 1 ON
– 2 kanał
– 2 ON
– 3 kanał
– 1, 2 ON
– 5 kanał
- 1, 3 ON
– 127 kanał
- 1,2,3,4,5,6,7,8 ON
Dostępne są w internecie programy – kalkulatory, które w sposób wizualny pokazują ustawienie przełączników dla
podanego adresu.

Opis kanałów DMX
Intensywność kolorów RGB – kanał: 1 – czerwony, 2 - zielony, 3 – niebieski
Za pomocą kanałów 1,2,3 można sterować intensywnością światła diód odpowiednio dla koloru czerwonego,
zielonego i niebieskiego. Dokonane zmiany intensywności wywołają nowy kolor. Regulacja odbywa się dla wszystkich
tub jednocześnie. Są dwa możliwe tryby sterowania: tryb zgrubny i dokładny.
Tryb zgrubny jest aktywny wówczas, jeżeli w 4 kanale (program) wartość będzie mieściła się w przedziale
0 – 249. W tym trybie możemy regulować nasycenie kolorów. Pozwala to na niezależną kontrolę intensywności
odtwarzania programów w każdym kanale RGB.
Tryb dokładny jest aktywny wtedy gdy w 4 kanale (program) zostanie ustawiona wartość z przedziału
250 – 255. W tym trybie możliwe jest sterowanie natężeniem kolorów RGB z dużą rozdzielczością - pozwala to na
uzyskanie około 16 milionów kolorów. W tym trybie funkcje strobo i liczba tub nie są aktywne.
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Program - kanał 4
Służy do wywoływania programów zdefiniowanych w sterowniku. Programem mogą być statyczne kolory,
dynamiczne programy i przechodzące po sobie programy – auto ( patrz tabela DMX ) . W każdym programie można
dokonać korekcji koloru poprzez kanały RGB ( 1,2,3 kanał ). Na każdy program można również nałożyć jeden
z programów strobo. Możliwe jest także określenie, na ile tub program ma być podzielony ( kanał 8 - patrz tabela
DMX ). Wszystkie opisane powyżej modyfikacje są od siebie niezależne i mogą być wywoływane razem lub osobno
w dowolnej konfiguracji.
Dodatkowo za pomocą tego kanału możemy wywołać tryb dokładny RGB - patrz tabela DMX. W trybie tym wszystkie
tuby świecą tym samym kolorem, regulowanym przez kanały RGB ( 1,2,3 kanał ).

Szybkość programu - kanał 5
Kanał ten jest przeznaczony do regulacji szybkości programów wywoływanych przez kanał 4.

Strobo - kanał 6
Za pomocą tej funkcji można wywołać jeden z kilkudziesięciu programów strobo. Możliwe jest uruchomienie
takich programów jak: efekt węża świetlnego, efekt zapalania kolejnych tub itp.

Szybkość Strobo - kanał 7
Tym kanałem możemy zmieniać szybkość działania programu strobo wywołanego przez kanał 4.

Liczba tub - kanał 8
Dla podniesienia wizualnych walorów wybranego programu została dodana funkcja określająca, na ile tub ma
być podzielony ten program . Możliwy zakres zawarty jest w przedziale od 1 do 16.
Przykładowy opis działania dla podłączonych 16 tub:
– Jeżeli zostanie wybrana liczba tub równa 16, to wywołany program zostanie dopasowany do 16 tub.
– Jeżeli zostanie wybrana liczba tub równa 8 to program zostanie skrócony do 8 tub a tuby od 9 do 16 będą
wyświetlały ten sam obraz co tuby od 1 do 8.
– Analogicznie przy wybraniu liczy tub równej 1 program zostanie skrócony do 1 tuby i wszystkie tuby będą
wyświetlały identyczny obraz.
Funkcja ta daje widoczne efekty przy dynamicznych programach i nie ma wpływu na efekty strobo wywoływane przez
6 kanał.
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Tabela kanałów DMX
Kanał 1

Kanał 2

Kanał 3

Intensywność
Red-Czerwony

Intensywność
Green-Zielony

Intensywność
Blue-Niebieski

255

Intensywność
max

255

Intensywność
max

255

Intensywność
max

Kanał 4

Kanał 5

Program

Szybkość
programu

255

Dokładne

255

RGB

248

Auto7

244

Auto6

240

Auto5

236

Auto4

232

Auto3

228

Auto2

224

Auto1

Szybokść
max

Kanał 6

Kanał 7

Kanał 8

Strobo

Szybkość
strobo

Liczba tub

255 Program 22 255

Szybokść
max

255 1 tuba

220 Program 56
216 Program 55
212 Program 54
208 Program 53

.
.
.
108 Program 28

241

1 tuba

225

2 tuby

209

3 tuby

193

4 tuby

177

5 tub

161

6 tub

145

7 tub

129

8 tub

113

9 tub

97

10 tub

81

11 tub

65

12 tub

49

13 tub

33

14 tub

17

15 tub

0

16 tub

104 Program 27
100 Program 26
96 Program 25

0

Intensywność
min

0

Intensywność
min

0

Intensywność
min

92 Program 24

184 Program 22

88 Program 23

176 Program 21

84 Program 22

168 Program 20

80 Program 21

160 Program 19

76 Program 20

152 Program 18

72 Program 19

144 Program 17

68 Program 18

136 Program 16

64 Program 17

128 Program 15

60 Program 16

120 Program 14

56 Program 15

112 Program 13

52 Program 14

104 Program 12

48 Program 13

96 Program 11

44 Program 12

88 Program 10

40 Program 11

80 Program 9

36 Program 10

72 Program 8

32 Program 9

64 Program 7

28 Program 8

56 Program 6

24 Program 7

48 Program 5

20 Program 6

40 Program 4

16 Program 5

32 Program 3

12 Program 4

24 Program 2

8 Program 3

16 Program 1

4 Program 2
0 Program 1
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0

Szybkość min

8 Wyciemnienie
0 Bez strobo

0

Szybkość
min

VISUAL LED
Wprowadzenie
Program VISUAL LED to aplikacja dzięki której można tworzyć obrazy świetlne – sekwencje. Istnieje
również możliwość tworzenia konfiguracji sterownika dostosowanej do potrzeb użytkownika. Taką konfigurację wraz
z programami można wysłać do pamięci sterownika poprzez linię DMX.
Program jest przeznaczony dla komputerów z systemem WINDOWS 98/XP /VISTA
Aplikacja posiada trzy bloki funkcjonalne:
– Tworzenie sekwencji
– Konfiguracja sterownika
– Programowanie sterownika

Tworzenie sekwencji
Ta część aplikacji przeznaczona jest do tworzenia i edytowania sekwencji. W oknie edytora możemy zmieniać
kolor każdego piksela i tworzyć własne animacje. Do wyboru mamy dwa tryby graficzne: rysowanie – ikona ołówka lub
wypełnianie – ikona pędzla.
W pierwszym trybie kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje zmianę na wybrany kolor tylko pojedynczych
pikseli. Zaś kliknięcie prawym przyciskiem myszy - uruchomienie trybu malowania. Wówczas w ślad za ruchem myszy
podąża zmiana koloru pikseli. Wyłączenie tego trybu następuje po kliknięciu lewym przyciskiem myszy. Tryb
wypełniania pozwala na szybką zmianę wszystkich pikseli tego samego koloru na nowo wybrany kolor.
W prawej części okna umieszczone zostały przyciski do operacji odczytu i zapisu plików z sekwencjami oraz grupa
przycisków pozwalająca na tworzenie scen sekwencji. Dla edytowenej sekwencji możliwy jest wybór jednego z trzech
trybów wyświetlania: normal, fala1 lub fala2. Przyciski Play Stop pozwalają na uruchomianie i zatrzymanie edytowanej
sekwencji.
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Konfiguracja sterownika
W tej części programu możliwe jest przypisanie wybranych programów do konkretnych poziomów DMX.
Za pomocą konsolety DMX można wywołć te programy według własnego przypisania. Zmiana programów realizowana
jest poprzez 4 kanał DMX. Numery programów zostały przypisane konkretnym wartościom DMX – patrz Tabela
kanałów DMX. Aby przypisać daną sekwencję do konkretnego przycisku należy wskazać przycisk i kliknąć na nim
prawym klawiszem myszy. Wówczas pojawi się okno z dostępnymi programami. Należy zaznaczyć wybrany program
i kliknąć przycisk Otwórz.

Kolory przycisków z programami DMX określają ich stan:
– kolor szary: do przycisku nie przypisano żadnego programu
– kolor jasnoniebieski: do przycisku przypisany jest program
– kolor zielony: program został uruchomiony efekty można zobaczyć w oknie edytora
– kolor czerwony: program AUTO został uruchomiony efekty można zobaczyć w oknie edytora
Dolny pasek -

WYKORZYSTANIE PAMIĘCI

pokazuje jaki obszar pamięci w sterowniku jest już zajęty.

W sterowniku możliwe jest połączenie kilku programów w jeden długi program – Auto.
W tym celu należy wybrać jeden z siedmiu programów Auto i określić dla niego:
– Prg Start - program początkowy
– Prg End - program końcowy
– Prg Loop – liczba powtórzeń sekwencji przed przejściem do kolejnego programu
Utworzoną konfigurację wraz z programami można zapisać w postaci pliku korzystając z polecenia Zapisz projekt, zaś
do wczytania zapisanej konfiguracji służy polecenie Otwórz projekt.
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Programowanie sterownika
Aby wysłać programy do sterownika niezbędny jest programator. Programatorem może to być interfejs USB
programu Light Magic albo dedykowany Programator Standard USB. Po wciśnięciu przycisku Wyślij do sterownika
następuje próba nawiązania komunikacji z programatorem.
• Jeżeli nie jest podłączony wymagany programator, wówczas pojawia się okno komunikatu o błędzie.
• W przypadku poprawnego podłączenia wymaganego programatora pojawia się okno programowanie sterownika.

Dane do sterowników wysyłane są poprzez linię DMX. Możliwe jest zaprogramowanie wszystkich
sterowników jednocześnie. Trzeba wówczas zaznaczyć w polu Wybierz sterownik opcję - Wszystkie sterowniki. Chcąc
wysłać dane tylko do wybranego sterownika należy zaznaczyć opcję Sterownik o adresie równym, a w oknie DMX
adres - wpisać adres wybranego sterownika.
W polu Ustawienia trybu solo można zdefiniować jak ma się zachować sterownik po włączeniu zasilania jeżeli
pracuje w trybie solo ( bez DMX ). Ustawienie numeru programu i jego prędkości powoduje, że sterownik po
włączeniu będzie pracował z wybranymi nastawami. Parametr Liczba tub określa na ile tub mają być podzielone
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programy wywoływane w trybie solo.
W polu Wybierz programator należy wybrać programator jaki jest obecnie używany.
Naciśnięcie przycisku Programuj sterownik zainicjalizuje procedurę wysyłania danych do sterownika. Postęp
programowania jest widoczny na dolnym pasku okna. Po odebraniu danych i poprawnej weryfikacji sterownik wysyła
sygnał o zakończonym procesie programowania. Pojawienie się koloru zielonego na wszystkich tubach oznacza
bezbłędne zaprogramowanie sterownika a kolor czerwony oznacza błąd programowania.
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