STEROWNIK LED S51A (DMX)
Sterownik LED S51A umo¿liwia sterowanie cyfrowymi taœmami (pikselami) LED za pomoc¹ systemu DMX. Sterownik
posiada ponad 90 wbudowanych efektów. System DMX u¿ywany jest powszechnie w klubach, teatrach i na scenach
do sterowania rozmaitymi urz¹dzeniami oœwietleniowymi (ruchome g³owy, reflektory, lasery, skanery, œciemniacze itp.).
Wersje sterownika (napisane na obudowie):
S51-1000M wersja muzyczna 1000 pikseli LED (100m taœmy cyfrowej WS2811 lub 33m taœmy WS2812)
UWAGA: Sterownik ma dwa wyjœcia. Znaczy to, ¿e na ka¿dym wyjœciu jest sygna³ dla 500 pikseli.

TABELA KANA£ÓW DMX
kana³ 1
kana³ 2
kana³ 3
kana³ 4
kana³ 5
kana³ 6
kana³ 7
kana³ 8
kana³ 9
kana³ 10
kana³ 11

"shutter" - regulacja jasnoœci od ca³kowitego wy³¹czenia do maksimum
"strobo" - 0: praca normalna 1...255: stroboskop (szybkoœæ)
"red" - ustawianie barwy efektów jednokolorowych (czerwony)
"green" - ustawianie barwy efektów jednokolorowych (zielony)
"blue" - ustawianie barwy efektów jednokolorowych (niebieski)
"program bank" - wybór banku efektów
"program number" - wybór konkretnego efektu z banku
"hue" - ustawianie barwy efektów dwukolorowych
“speed" - szybkoœæ animacji efektów
"color order" - ten kana³ nale¿y tak ustawiæ by rzeczywiste kolory zgadza³y siê z
ustawionymi za pomoc¹ kana³ów 3,4 i 5 (RGB). Regulacja powoduje zmianê kolejnoœci RGB
"microphone off" jeœli na sterowniku za pomoc¹ mikroprze³¹cznika w³¹czony
jest mikrofon to mo¿na go zdalnie wy³¹czyæ ustawiaj¹c na tym kanale wartoœæ wiêksz¹ ni¿ 127

Jeœli nie zostanie wybrany ¿aden efekt (kana³ 6 i 7 ustawione na zero) efekty bêd¹ zmieniaæ siê automatycznie.
Regulacja kana³ami 3,4 i 5 (red/green/blue) dotyczy tylko efektów jednokolorowych. Zestaw kolorów w efektach
dwukolorowych wybiera siê steruj¹c kana³em 9 (hue). Jeœli kana³y RGB (3,4 i 5) bêd¹ ustawione na zero to
efekty jednokolorowe bêd¹ wy³¹czone.

TABELA EFEKTÓW STEROWNIKA
bank 1
bank 2
bank 3
bank 4
bank 5
bank 6
bank 7
bank 8
bank 9
bank 10
bank 11
bank 12
bank 13
bank 14
bank 15
bank 16
bank 17
bank 18
bank 19
bank 20
bank 21
bank 22
bank 23

jeden kolor, zmieniacz kolorów, p³ynny zmieniacz, rozb³yski kolorem, przejœcia
kolorowa rzeka, têcza, odwrócona têcza, gêsta têcza, gêsta odwrócona têcza, szybka têcza
rozsuwacz jednokolorowy, rozsuwacz dwukolorowy, rozsuwacz wielokolorowy
samochody jednokolorowe, samochody dwukolorowe, samochody wielokolorowe,
strza³y, strza³y dwukolorowe, strza³y wielokolorowe
sk³adanka jednokolorowa, sk³adanka dwukolorowa, sk³adanka wielokolorowa
gwiazdy jednokolorowe, gwiazdy dwukolorowe, gwiazdy wielokolorowe, szum jednokolorowy,
szum dwukolorowy, szum wielokolorowy
p³yn¹ce kreski jednokolorowe, p³yn¹ce kreski dwukolorowe, p³yn¹ce kreski wielokolorowe
odbijak jednokolorowy, odbijak dwukolorowy, odbijak wielokolorowy
bomby jednokolorowe, bomby dwukolorowe, bomby wielokolorowe
s³upki jednokolorowe, s³upki dwukolorowe, s³upki wielokolorowe
d¿d¿ownice jednokolorowe, d¿d¿ownice dwukolorowe, d¿d¿ownice wielokolorowe
spadaczka jednokolorowa, spadaczka dwukolorowa, spadaczka wielokolorowa
rozp³ywacz jednokolorowy, rozp³ywacz dwukolorowy, rozp³ywacz wielokolorowy
sekwencyjne rozb³yski jednokolorowe, sekw. rozb³yski dwukolorowe, sekw. rozb³yski wielokolorowe,
szerokie rozb³yski jednokolorowe, szer. rozb³yski dwukolorowe, szer. rozb³yski wielokolorowe
wagoniki jednokolorowe, wagoniki dwukolorowe, wagoniki wielokolorowe
przepychanka jednokolorowa, przepychanka dwukolorowa, przepychanka wielokolorowa,
przepychanka wielokolorowa 2
bia³e gwiazdy na tle, przep³ywaj¹cy pas, rozlewanie koloru na boki, przemiana kolorów
mrówki jednokolorowe, mrówki dwukolorowe, mrówki wielokolorowe, d³ugie smugi jednokolorowe,
d³ugie smugi dwukolorowe, d³ugie smugi wielokolorowe
statyczne jednokolorowe, statyczne dwukolorowe, statyczne wielokolorowe, p³omienie
jednokolorowe, p³omienie dwukolorowe, p³omienie wielokolorowe
spokojny przep³yw jednokolorowy, spokojny przep³yw dwukolorowy, spokojny przep³yw
wielokolorowy, d³ugie pasy jednokolorowe, d³ugie pasy dwukolorowe, d³ugie pasy wielokolorowe
pulsowanie jednokolorowe, pulsowanie dwukolorowe, pulsowanie wielokolorowe, leniwe kropki
jednokolorowe, leniwe kropki dwukolorowe, leniwe kropki wielokolorowe
biegn¹ce kropki jednokolorowe, biegn¹ce kropki dwukolorowe, biegn¹ce kropki wielokolorowe,
rozlewanie koloru jednokolorowe, rozlewanie koloru dwukolorowe, spokojny przep³yw gêsty
zawracaj¹ce smugi jednokolorowe, zawracaj¹ce smugi dwukolorowe, zawracaj¹ce smugi
wielokolorowe, d³ugie statyczne pasy dwukolorowe, szybkie rozb³yski, d³ugie smugi na przemian
(dwa kolory)

Ustawianie adresu DMX.
Za pomoc¹ mikroprze³¹cznika ("patyków") z boku urz¹dzenia nale¿y ustawiæ adres DMX. Prze³¹czniki od 1 do 9
ustawiaj¹ adres. Przy ka¿dym prze³¹czniku podana jest liczba np. +32. Adres DMX to suma liczb bêd¹cych przy tych
prze³¹cznikach, które ustawione s¹ w dó³ (zgodnie ze strza³k¹). Prze³¹czniki nale¿y ustawiaæ koñcówk¹ d³ugopisu lub
innym cienkim przedmiotem. Ostatni prze³¹cznik (numer 10) odpowiada za dzia³anie mikrofonu. Jeœli jest ustawiony
w dó³ to sterownik bêdzie u¿ywa³ mikrofonu do synchronizacji efektów z muzyk¹.
ADRES DMX

MIKR

Przyk³adowo:
– adres 1: prze³¹cznik 1 – ON
– adres 9: prze³¹cznik 1 i 4 – ON ( 1+8=9)
– adres 249: prze³¹cznik 1,4,5,6,7,8 – ON (1+8+16+32+64+128 = 249)
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Sterowniki reaguj¹ce na muzykê (wersja muzyczna).
Sterownik muzyczny automatycznie wykrywa tempo utworu oraz dostosowuje swoj¹ czu³oœæ do g³oœnoœci. Jakoœæ
synchronizacji z muzyk¹ zale¿y od jej gatunku. Sterownik zoptymalizowany jest pod muzykê dyskotekow¹ / taneczn¹
(z wyraŸnym, regularnym rytmem). Sterownik "s³ucha" basów i z tego powodu nie bêdzie s³ysza³ muzyki odtwarzanej
z ma³ych g³oœników (laptop, telefon).
Niew³aœciwe kolory - ustawienie kolorów.
Cyfrowe taœmy LED, w zale¿noœci od producenta, mog¹ mieæ pozamieniane kolory. Aby rozwi¹zaæ ten problem nale¿y
ustawiæ odpowiednie kolory korzystaj¹c z 10 kana³u DMX. Regulacja tym kana³em powoduje zmianê kolejnoœci RGB.
Parametry sterownika.
-napiêcie zasilania:
Sterownik S51A - 5...24V
Sterownik S51 - 5...12V
-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 œrubowe: 8A
w przypadku wiêkszego zapotrzebowania na pr¹d zasilanie do LED nale¿y doprowadziæ oddzielnie a do sterownika
pod³¹czyæ tylko minus LED, plus zasilania oraz przewody sygna³owe (WYJ1, WYJ2)
-wymiary: 60 x 84 x 30mm
Przyk³adowe pod³¹czenie.
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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
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.

