
STEROWNIK SCHODOWY F20A-1000

Parowanie pilota ze sterownikiem (nale¿y wykonaæ).
   
     - pod³¹czyæ do sterownika cyfrowe diody LED
     - w³¹czyæ zasilanie sterownika i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ krótko
       “M”, a potem "I" na dowolnym w³¹czniku strefowym (5.). LED powinny zamigaæ.

Kasowanie pilota z pamiêci sterownika.

     - pod³¹czyæ do sterownika cyfrowe diody LED
     - w³¹czyæ zasilanie sterownika i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ 
       krótko “M”, a potem “0" na dowolnym w³¹czniku strefowym (5.).
       LED powinny zamigaæ.

Kasowanie wszystkich pilotów z pamiêci sterownika.

     - pod³¹czyæ do sterownika cyfrowe diody LED
     - w³¹czyæ zasilanie sterownika i w przeci¹gu 2 sekund od w³¹czenia nacisn¹æ 
       krótko “M”, a potem “0" na w³¹czniku g³ównym  (1.). LED powinny zamigaæ.

1. W³¹czanie oœwietlenia na sta³e.
2. Ko³o kolorów (wybór koloru).
3. Suwak jasnoœci.
4. Przyciski programów (S+ S-). 
5. Regulacja podœwietlenia sta³ego.
6. Suwak nasycenia koloru.
7. Suwak temperatury barwy bia³ej.
8. W³¹cznik koloru bia³ego.

Pamiêæ ustawieñ. Sterownik zapamiêtuje ustawienia po 10 sekundach od ostatniego u¿ycia pilota.

Korzystanie z pilota.

 W³¹cznikiem g³ównym (1.) mo¿emy w³¹czyæ oœwietlenie na sta³e (dotykaj¹c 
“I”), b¹dŸ przejœc w tryb automatyczny sterowany czujnikami ruchu 
(dotykaj¹c “0”).

 Ko³em kolorów (2.) wybieramy w jakim kolorze (lub zestawie kolorów) maj¹ 
byæ tworzone efekty œwietlne. Niektóre efekty (np. têcza) nie  reaguj¹ na 
ko³o kolorów.

Suwakiem jasnoœci (3.) reguluje siê jasnoœæ efektu animacji.

Przyciskami programów (4.) "S-" oraz "S+" wybiera siê potrzebny efekt 
animacji.  

 Przyciskami “I” i “0” w dolnej lewej czêœci pilota (5.) reguluje siê jasnoœæ 
sta³ego podœwietlenia (gdy sterownik jest nieaktywny - to znaczy wtedy, 
kiedy czujniki ruchu nie wykry³y ¿adnych osób). Sta³e podœwietlenie mo¿na 
wy³¹czyæ zupe³nie tylko dla czêœci dostêpnych efektów.

Suwak (6.) - reguluje nasycenie koloru.

Suwak (7.) - zmiana temperatury barwy bia³ej.       

   

  Sterownik schodowy F20A umo¿liwia uzyskanie efektu animowanego (rozwijaj¹cego siê) podœwietlenia korytarza b¹dŸ stopni schodów. Sterownik 
obs³uguje 1000 pikseli LED (100m taœmy cyfrowej WS2811 12V lub 33m taœmy WS2812). Podane d³ugoœci dotycz¹ taœmy 30 diod/m. Sterownik 
wspó³pracuje z odbiciowymi czujnikami ruchu (np. typu FS1), które s³u¿¹ do wykrycia osoby wchodz¹cej po schodach b¹dŸ przechodz¹cej korytarzem. 
Obecnoœæ cz³owieka wyzwala animacjê, która rozwija siê zgodnie z kierunkiem jego poruszania siê. Animacja “zwija siê” po ustawionym czasie. W trybie 
schodowym sterownik pozwala na uzyskanie 64 efektów a w trybie korytarzowym 28 efektów. Istniej¹ filmy prezentuj¹ce konfiguracjê i sposób dzia³ania 
oraz obs³ugi sterownika. Aby je obejrzeæ, nale¿y zeskanowaæ telefonem poni¿szy kod QR. 
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Zeskanuj ten kod 
telefonem 
komórkowym, by 
obejrzeæ filmy na 
YouTube

Przycisk (8.) - w³¹czenie koloru bia³ego. Kolejne naciœniêcia zmieni¹ temperaturê barwy bia³ej.
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OBS£UGIWANE PILOTY:
Mi-Light / MIBOXER
FUT089, FUT092, FUT096
B3, T3, B4, T4



Konfiguracja sterownika
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Jasnoœæ efektu, wybór efektu, kolor efektu oraz jasnoœæ t³a ustawia siê podczas normalnego u¿ytkowania za pomoc¹ pilota. Wczeœniej jednak 
nale¿y przeprowadziæ konfiguracjê sterownika by dostosowaæ go do konkretnej instalacji (np. iloœæ i d³ugoœæ stopni)

Aby wejœæ w ustawienia konfiguracji nale¿y dotkn¹æ krótko, ka¿dy po dwa razy, przyciski: "S-", potem "M" a nastêpnie "S+". Ogólna zasada jest 
taka, ¿e gdy sterownik jest w trybie konfiguracji przyciskiem "M" zmienia siê poszczególne opcje, które ustawiamy.
W zale¿noœci od tego, w jakim trybie pracuje sterownik s¹ do wyboru nastêpuj¹ce ustawienia (kroki):

1. Ustawienie kolejnoœci kolorów
2. Wybór trybu pracy   (punkty poni¿ej oznaczone A dotycz¹ trybu schodowego, a oznaczone B dotycz¹ trybu korytarzowego)

3-A. D³ugoœæ i liczba stopni
4-A. Sposób u³o¿enia taœmy na stopniach
5-A. Wielkoœæ "zak³adki" podczas animacji
6-A. Szybkoœæ animacji
7-A. Czas, po jakim oœwietlenie jest wygaszane

3-B. D³ugoœæ taœmy LED (np. podœwietlaj¹cej korytarz)
4-B. Szybkoœæ animacji
5-B. Czas, po jakim oœwietlenie jest wygaszane

Krok 1: po wejœciu w tryb konfiguracji powinny zaœwieciæ siê diody na pocz¹tku taœmy LED.  Teraz, dotykaj¹c wielokrotnie "0" na wy³¹czniku 
g³ównym   (na górze pilota) doprowadziæ do tego by pierwsze trzy diody œwieci³y kolejno w kolorach: czerwony, zielony, niebieski.

Krok 2: wybór trybu pracy - sterownik schodowy lub korytarzowy

-nacisn¹æ "M"
-pierwsza sekcja taœmy LED powinna œwieciæ na zielono lub czerwono
-œwiat³o zielone oznacza tryb schodowy, czerwone - tryb korytarzowy
W zale¿noœci od wybranego trybu wykonujemy kolejne ustawienia.

Kolejne ustawienia dla trybu schodowego:

Krok 3-A:
-nacisn¹æ "M"
-Czêœæ taœmy zacznie migaæ. Migaj¹cy fragment oznacza jeden stopieñ.
-przyciskami "S+" i "S-" wybieramy stopieñ, który ustawiamy. W pierwszej kolejnoœci nale¿y ustawiæ stopieñ pierwszy, czyli naciskamy
"S-" tyle razy, nim nie zacznie migaæ pocz¹tek taœmy
-stref¹ 1 (na dole pilota, przyciski "0" i "I", a miêdzy nimi cyfra 1) ustawiamy d³ugoœæ stopnia, co jeden piksel
-stref¹ 2 mo¿emy dodawaæ i odejmowaæ po 10 pikseli
-ustawiamy tak, by migaj¹cy na zielono fragment wype³nia³ w ca³oœci pierwszy stopieñ, ale nie zachodzi³ na kolejny
-naciskamy "S+" aby przejœæ do kolejnego stopnia. Jeœli kolejny stopieñ siê nie wyœwietla to mo¿emy dodaæ go naciskaj¹c "I" na 3 strefie pilota. 3 
strefa ustawia iloœæ stopni
-powinna teraz migaæ na czerwono czêœæ taœmy dotycz¹ca drugiego stopnia. Ponownie ustawiamy tak, by wype³niæ ca³y stopieñ.
-ustawiamy kolejny stopieñ (tym razem znowu na zielono). Powtarzamy czynnoœci a¿ do wype³nienia wszystkich stopni.

UWAGA! Nale¿y uwa¿aæ by nie dodaæ wiêcej stopni ni¿ jest w rzeczywistoœci. 
Objawi siê to opóŸnieniem w dzia³aniu górnego czujnika (bêd¹ siê “zapala³y” stopnie, których w 
rzeczywistoœci nie ma)

Krok 4-A:
-nacisn¹æ "M"
-powinny biegaæ czerwone punkty
-naciskaj¹c przyciski 1 strefy ustawiamy tak, by punkty bieg³y w jedn¹ stronê

Krok 5-A:
-nacisn¹æ "M"
-Pierwszy stopieñ zaœwieci siê na bia³o. Teraz przyciskami pierwszej strefy ustawiamy "zak³adkê". Im wiêksza czêœæ drugiego stopnia zaœwieci siê 
na bia³o tym wiêksza jest zak³adka. Wielkoœæ zak³adki oznacza, na ile czasu przed koñcem animacji pierwszego stopnia zacznie siê podœwietlaæ 
nastêpny. Im wiêksza zak³adka tym wiêksze zachodzenie na siebie animacji poszczególnych stopni

Krok 6-A:
-nacisn¹æ "M”, powinna pokazaæ siê animacja na stopniach
-ustawiamy szybkoœæ animacji rozwijania siê schodów przyciskami 1 strefy.

Krok 7-A:
-nacisn¹æ "M"
-ustawiamy czas, po jakim stopnie maj¹ siê wygasiæ. Liczbê sekund oznacza liczba œwiec¹cych siê na pocz¹tku taœmy LED niebieskich sekcji
-iloœæ tych sekcji (sekund) ustawiamy stref¹ 1 (co 1 sek) i stref¹ 2 (co 10sek)

Krok 8-A:
-nacisn¹æ "1" na wy³¹czniku g³ównym (na górze pilota). W ten sposób wyjdziemy z trybu konfiguracji

Kolejne ustawienia dla trybu korytarzowego:

Krok 3-B:
-nacisn¹æ "M"
-ustawiamy d³ugoœæ taœmy LED:
  stref¹ 1 (na dole pilota, przyciski "0" i "I", a miêdzy nimi cyfra 1) ustawiamy d³ugoœæ taœmy, co jeden piksel
  stref¹ 2 mo¿emy dodawaæ i odejmowaæ po 10 pikseli
  nale¿y tak ustawiæ, by œwieci³a siê ca³a taœma, ale nie wiêcej, tzn. nie ustawiamy z zapasem (wiêcej ni¿ trzeba)



Przyk³adowe pod³¹czenie - korytarz.
   

Krok 4-B:
-nacisn¹æ "M"
-ustawiamy szybkoœæ animacji przyciskami 1 strefy.

Krok 5-B:
-nacisn¹æ "M"
-ustawiamy czas, po jakim stopnie maj¹ siê wygasiæ. Liczbê sekund oznacza liczba œwiec¹cych siê na pocz¹tku taœmy LED niebieskich sekcji
-iloœæ tych sekcji (sekund) ustawiamy stref¹ 1 (co 1 sek) i stref¹ 2 (co 10sek)

Krok 6-B:
-nacisn¹æ "1" na wy³¹czniku g³ównym (na górze pilota). W ten sposób wyjdziemy z trybu konfiguracji
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Przyk³adowe pod³¹czenie na schodach -
taœma u³o¿ona w dwóch kierunkach (wê¿ykiem)
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Przyk³adowe pod³¹czenie na schodach -
taœma u³o¿ona w jednym kierunku

Przyk³adowe pod³¹czenie na schodach -
taœma u³o¿ona w jednym kierunku,
przewody zasilaj¹ce po jednej stronie
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Wymagane warunki przechowywania urz¹dzenia: 
-jedynie w pomieszczeniach zamkniêtych,w których atmosfera jest  wolna od par i œrodków ¿r¹cych.
-temperatura otoczenia -30°C do +40°C, wilgotnoœæ powietrza: 30% do 90% (bez kondensacji)
Utylizacja urz¹dzenia: urz¹dzenia nie wolno wyrzucaæ do zwyk³ych pojemników na odpady. Niepotrzebny lub zu¿yty produkt nale¿y oddaæ do specjalnych 
oœrodków segreguj¹cych odpady, prowadzonych przez w³adze miejskie.

  Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za mo¿liwe konsekwencje wynik³e z nieprawid³owej instalacji, niew³aœciwego u¿ytkowania urz¹dzenia, 
nieprzestrzegania instrukcji obs³ugi oraz samodzielnego przeprowadzania napraw.

Wymagane warunki pracy urz¹dzenia:
-temperatura otoczenia od +1°C do +40°C 
-wilgotnoœæ wzglêdna od 30% do 75%
-monta¿u urz¹dzenia mo¿e dokonaæ jedynie osoba z 
   odpowiednimi uprawnieniami 
-przewód steruj¹cy taœm¹ LED (pod³¹czony do wyjœcia urz¹dzenia) nie powinien byæ d³u¿szy ni¿ 10cm. Jeœli potrzebne jest d³u¿sze okablowanie to 
   sygna³ steruj¹cy nale¿y poprowadziæ przewodem ekranowanym (koncentrycznym). Obowi¹zek doboru przewodu oraz odpowiedzialnoœæ za 
   ewentualne zak³ócenia radiowe powodowane niew³aœciwym okablowaniem spoczywa na instalatorze urz¹dzenia. 
-pod³¹czona cyfrowa taœma LED lub cyfrowe modu³y LED musz¹ spe³niaæ obowi¹zuj¹ce normy kompatybilnoœci elektromagnetycznej
-pod³¹czenie urz¹dzenia wykonywaæ przy od³¹czonym napiêciu zasilania
-praca urz¹dzenia nie jest mo¿liwa w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a lub szkodliwego promieniowania oraz w zasiêgu silnego pola elektromagnetycznego
-obudowê czyœciæ zwil¿on¹ œcierk¹, przy od³¹czonym zasilaniu    -jeœli urz¹dzenie posiada widoczne uszkodzenia to nie wolno
 pod³¹czaæ do niego zasilania   -urz¹dzenie nale¿y chroniæ przed kontaktem z wod¹ i innymi p³ynami
  

Parametry sterownika.
   -napiêcie zasilania: 
       Sterownik F20A-1000 - 5...24V
       Sterownik F20-1000   - 5...12V 
              
   -wejœcia na czujniki: aktywny stan niski, wejœcia s¹ podci¹gane do plusa zasilania rezystorami 3,6kOhm wewn¹trz sterownika
   -obs³ugiwane uk³ady scalone (diody cyfrowe): WS2811, WS2812S, WS2812B, WS2812D,WS2813, WS2815, WS2818, 
        PD9823, SK6812, TM1803, TM1804, TM1809, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, APA104
   -maksymalny pr¹d LED przy zasilaniu poprzez 
      z³¹cze DC (5,5/2,1mm): 5A
   -maksymalny pr¹d LED przy zasilaniu poprzez 
        z³¹cze œrubowe: 8A
   -wymiary: 60 x 84 x 30mm
   -czêstotliwoœæ pracy pilota: 2.4GHz, zasilany 
         bateriami 2 x AAA

   

Przyk³adowe pod³¹czenie przycisków dzwonkowych (monostabilnych) zamiast czujników ruchu
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