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Nasze produkty współpracują z pilotami,
panelami ściennymi oraz routerami ﬁrmy Mi-Light

4-ZONE RGBW

4-ZONE RGB+ CCT

Panel T3/B3 RGBW

Panel T4/B4 RGB+ CCT

Router iBox1

Router iBox2
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http://elegant-led.pl/produkty
Instrukcje, zdjęcia i schematy produktów
są dostępne online.
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Sterownik
świetlik B320

Opis produktu
Świetlik B320 to rozwinięcie modelu B120. Umożliwia sterowanie oświetleniem LED w 24 strefach
(z możliwością nadania im nazw), wybór animowanych efektów, kolorów oraz zapamiętywanie
ulubionych ustawień, jak również automatyczną zmianę oświetlenia według zegara. Dzięki
wbudowanemu akumulatorowi można spacerować z nim po lokalu i obserwować zmiany oświetlenia. Obsługa odbywa przy użyciu ekranu dotykowego (palcem lub rysikiem do ekranów pojemnościowych). Polskie menu zapewnia intuicyjną i przyjazną obsługę a rozbudowane funkcje
pozwolą na stworzenie dowolnych aranżacji oświetlenia. Urządzenie obsługuje piloty ﬁrmy MiLight.

Funkcje świetlika
•
•
•
•

Włączanie / wyłączanie oświetlenia LED
Wybór efektów animowanych lub statycznych
Możliwość nadawania nazw strefom
Płynna regulacja temperatury koloru białego ciepły-zimny

• Płynna zmiana kolorów RGB
• Nasycenie kolorów
• Regulacja jasności
• Auto zmiana kolorów (programy zmieniają się automatycznie)
• Możliwość ustawienia programów cyfrowych (efekty tęczy itp.)
• Programy cyfrowe muzyczne (taśmy reagują w rytm muzyki)
• Obsługa 24-ech niezależnych stref
• Funkcja pamięci - zapamiętywanie ulubionych ustawień
• Sterowanie zegarowe - urządzenie włączy się lub wyłączy o ustawionym
przez nas czasie z wybranym efektem.

Parametry urządzenia
• Ilość obsługiwanych stref: 24
• Wymiary: 135 x 100 x 36 mm
• Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy 7"

• Napięcie zasilania: 9...12V DC
• Gniazdo: 5,5/2,1 mm (plus w środku wtyczki)
• Pobór prądu: 250 mA
• Częstotliwość pracy: 2.4GHz
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Sterownik
świetlik B120

Opis produktu
Świetlik B120 to urządzenie, które umożliwia sterowanie oświetleniem LED w 24 strefach, wybór
animowanych efektów, kolorów oraz zapamiętywanie ulubionych ustawień. Dzięki wbudowanemu
akumulatorowi można spacerować z nim po lokalu i obserwować zmiany oświetlenia. Obsługa
odbywa przy użyciu ekranu dotykowego (palcem lub rysikiem). Polskie menu OSD zapewnia
intuicyjną i przyjazną obsługę a rozbudowane funkcje pozwolą na stworzenie dowolnych aranżacji
oświetlenia. Sterownik posiada rysik obsługujący panel dotykowy z przodu urządzenia.

Funkcje świetlika
•
•
•
•
•

Włączanie / wyłączanie oświetlenia LED
Płynna regulacja temperatury koloru białego ciepły-zimny
Płynna zmiana kolorów RGB
Nasycenie kolorów
Regulacja jasności

• Auto zmiana kolorów (programy zmieniają się automatycznie)
• Możliwość ustawienia programów cyfrowych (efekty tęczy itp.)
• Programy cyfrowe muzyczne (taśmy reagują w rytm muzyki)
• Obsługa 24-ech niezależnych stref
• Funkcja pamięci - zapamiętywanie ulubionych ustawień

Parametry urządzenia
• Ilość obsługiwanych stref: 24
• Wymiary: 135 x 100 x 36 mm
• Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy 3,2"
• Napięcie zasilania: 9...12V DC
• Gniazdo: 5,5/2,1 mm (plus w środku wtyczki)
• Pobór prądu: 250 mA
• Częstotliwość pracy: 2.4GHz
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Sterownik muzyczny
S50-1000M
(mikrofon)

Opis produktu
Sterownik S50 umożliwia sterowanie taśmami cyfrowymi (pikselami) w bardzo przyjazny dla użytkownika sposób – za pomocą pilotów/paneli strefowych ﬁrmy MiLight. Sterownik posiada ponad 90
wbudowanych efektów. Dzięki wbudowanemu czujnikowi dźwięku o automatycznej czułości
pozwala uzyskać niespotykane sekwencje dynamiczne oraz animacje działające w rytm muzyki. Na
bieżąco (za pomocą pilota/panelu) możemy korygować kolor, jasność, zmieniać programy lub
skorzystać z trybu auto - programy będą się automatycznie zmieniać co 35 sekund. Odbiornik S50
współpracuje również ze świetlikiem B120/B320.

Funkcje sterownika
•
•
•
•

Wersja z wbudowanym mikrofonem
Automatycznie dostosowuje swoją czułość do głośności
Efekty mogą działać w rytm muzyki
Tryby pracy: tryb paska 1000 pikseli (po 500 na każde wyjście)

Parametry urządzenia
• Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
• Napięcie zasilania: 5...12V (dostępna również wersja 24V)
• Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze DC (5,5/2,1mm): 5A
• Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze śrubowe: 8A
• W przypadku większego zapotrzebowania na prąd zasilanie do LED (np. taśmy)
należy doprowadzić oddzielnie, a do sterownika podłączyć tylko minus LED,
plus zasilania oraz przewody sygnałowe (WYJ1, WYJ2)
• Częstotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
• Obsługiwane układy scalone: WS2811, WS2812S, WS2812B, WS2812D, PD9823,
SK6812, TM1803, TM1804, TM1809, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903,
UCS2909, UCS2912, APA104
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Sterownik
S52T-700M
(do taśm RGBW)

Opis produktu
Sterownik S52T dedykowany do taśm cyfrowych w wersji RGBW (4w1) umożliwia sterowanie taśmami cyfrowymi (pikselami) w bardzo przyjazny dla użytkownika sposób – za pomocą pilotów/paneli
strefowych ﬁrmy MiLight. Sterownik posiada ponad 90 wbudowanych efektów. Dzięki wbudowanemu czujnikowi dźwięku o automatycznej czułości, pozwala uzyskać niespotykane sekwencje
dynamiczne oraz animacje działające w rytm muzyki. Na bieżąco za pomocą pilota/panelu,
możemy korygować kolor, jasność, zmieniać programy lub skorzystać z trybu auto - programy będą
się automatycznie zmieniać co 35 sekund. Odbiornik S52T współpracuje również ze świetlikiem
B120/B320.

Funkcje sterownika
• Wersja z wbudowanym mikrofonem
• Automatycznie dostosowuje swoją czułość do głośności
• Efekty mogą działać w rytm muzyki

Parametry urządzenia
• Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
• Napięcie zasilania: 5...12V (dostępna również wersja 24V)
• Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze DC (5,5/2,1mm): 5A
• Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze śrubowe: 8A
• W przypadku większego zapotrzebowania na prąd zasilanie do LED (np. taśmy) należy
doprowadzić oddzielnie, a do sterownika podłączyć tylko minus LED, plus zasilania
oraz przewody sygnałowe (WYJ1, WYJ2)
• Częstotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
• Obsługiwane układy scalone: TM1814RGBW
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Sterownik S30
(do taśm RGB)

Opis produktu
Sterownik LED S30 umożliwia sterowanie tradycyjnymi taśmami LED RGB z użyciem wygodnego
pilota, panelu strefowego ﬁrmy MiLight lub świetlika. Do jednego pilota/panelu można przypisać
większą ilość odbiorników. Urządzenie oprócz wielu programów posiada innowacyjną funkcję płynnej regulacji temperatury koloru białego (z użyciem taśm na zwykłych diodach RGB SMD5050).
Odbiornik S30 współpracuje również ze świetlikiem B120/B320.

Parametry urządzenia
•
•
•
•
•

Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
Napięcie zasilania: 12...24V
Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze DC (5,5/2,1mm): 5A
Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze śrubowe: 9A
Maksymalny prąd LED dla pojedynczego koloru (R,G,B): 5A

• Częstotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
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Sterownik S30M
(do taśm RGB)

Opis produktu
Muzyczny sterownik LED S30M dzięki wbudowanemu mikrofonowi o wysokiej czułości zapewnia
efekty dynamiczne taśm led RGB w rytm muzyki. Do dyspozycji mamy aż 13 programów muzycznych. W dowolnej chwili możemy również wyłączyć mikrofon. Sterownik umożliwia sterowanie
tradycyjnymi taśmami LED RGB z użyciem wygodnego pilota, panelu strefowego ﬁrmy MiLight, lub
świetlika. Do jednego pilota/panelu można przypisać większą ilość odbiorników. Urządzenie oprócz
wielu programów, posiada innowacyjną funkcję płynnej regulacji temperatury koloru białego - od
barwy ciepłej do zimnej (z użyciem taśm na zwykłych diodach RGB SMD5050). Pozostaje oczywiście
możliwość płynnej regulacji koloru z palety tęczy RGB.

Parametry urządzenia
•
•
•
•
•

Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
Napięcie zasilania: 12...24V
Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze DC (5,5/2,1mm): 5A
Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze śrubowe: 9A
Maksymalny prąd LED dla pojedynczego koloru (R,G,B): 5A

• Częstotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
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Sterownik S32
(do taśm RGBW)

Opis produktu
Sterownik LED S32 umożliwia sterowanie tradycyjnymi taśmami LED RGBW z użyciem wygodnego
pilota, panelu strefowego ﬁrmy MiLight, lub świetlika. Do jednego pilota/panelu można przypisać
większą ilość odbiorników. Urządzenie oprócz wielu programów, posiada innowacyjną funkcję płynnej regulacji temperatury koloru białego. Przy współpracy z taśmą LED RGBW+NW 4w1 jest w stanie
wygenerować idealny kolor biały o dowolnej temperaturze w przedziale 2700K-6000K (ciepły, neutralny, zimny). Pozostaje oczywiście możliwość płynnej regulacji koloru z palety tęczy RGB.
Odbiornik S32 współpracuje również ze świetlikiem B120/B320.

Parametry urządzenia
•
•
•
•
•

Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
Napięcie zasilania: 12...24V
Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze DC (5,5/2,1mm): 5A
Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze śrubowe: 9A
Maksymalny prąd LED dla pojedynczego koloru (R,G,B): 5A

• Częstotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
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Sterownik S32M
(do taśm RGBW)

Opis produktu
Muzyczny sterownik LED S32M dzięki wbudowanemu mikrofonowi o wysokiej czułości zapewnia
efekty dynamiczne taśm led RGBW w rytm muzyki. Do dyspozycji mamy aż 13 programów muzycznych. W dowolnej chwili możemy również wyłączyć mikrofon. Sterownik umożliwia sterowanie
tradycyjnymi taśmami LED RGBW z użyciem wygodnego pilota, panelu strefowego ﬁrmy MiLight lub
świetlika. Do jednego pilota/panelu można przypisaś większą ilość odbiorników. Urządzenie oprócz
wielu programów, posiada innowacyjną funkcję płynnej regulacji temperatury koloru białego. Przy
współpracy z taśmą LED RGBW+NW 4w1 jest w stanie wygenerować idealny kolor biały o dowolnej
temperaturze w przedziale 2700K-6000K (ciepły, neutralny, zimny). Pozostaje oczywiście możliwość
płynnej regulacji koloru z palety tęczy RGB.

Parametry urządzenia
•
•
•
•

Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
Napięcie zasilania: 12...24V
Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze DC (5,5/2,1mm): 5A
Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze śrubowe: 9A

• Maksymalny prąd LED dla pojedynczego koloru (R,G,B): 5A
• Częstotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
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Sterownik muzyczny
S70-800M (mini jack)

Opis produktu
Sterownik S70 mini jack umożliwia sterowanie taśmami cyfrowymi (pikselami) w bardzo przyjazny
dla użytkownika sposób – za pomocą pilotów/paneli strefowych ﬁrmy MiLight. Sterownik posiada
ponad 100 wbudowanych efektów. Dzięki wejściu mini jack, możemy podać sygnał audio z urządzeń
zewnętrznych i uzyskać niespotykane sekwencje dynamiczne oraz animacje działające w rytm
muzyki. Na bieżąco (za pomocą pilota/panelu) możemy korygować kolor, jasność, zmieniać
programy lub skorzystać z trybu auto - programy będą się automatycznie zmieniać co 35 sekund.
Odbiornik S70 współpracuje również ze świetlikiem B120/B320.

Funkcje sterownika
•
•
•
•

Wersja z wejściem mini jack
Automatycznie dostosowuje swoją czułość do głośności
Część efektów reaguje na tony niskie, średnie, wysokie a część na tempo utworu
Tryby pracy: tryb paska 1000 pikseli (po 500 na każde wyjście)

Parametry urządzenia
• Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
• Napięcie zasilania: 5...12V (dostępna również wersja 24V)
• Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze DC (5,5/2,1mm): 5A
• Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze śrubowe: 8A
• W przypadku większego zapotrzebowania na prąd zasilanie do LED (np. taśmy)
należy doprowadzić oddzielnie, a do sterownika podłączyć tylko minus LED,
plus zasilania oraz przewody sygnałowe (WYJ1, WYJ2)
• Częstotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
• Wymagany poziom sygnału na wejściu mini jack od 300mV do 2V RMS
• Impedancja wejścia: 100kOhm
• Obsługiwane układy scalone: WS2811, WS2812S, WS2812B, WS2812D, PD9823,
SK6812, TM1803, TM1804, TM1809, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903,
UCS2909, UCS2912, APA104
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Sterownik
S72T-600M
(do taśm RGBW)

Opis produktu
Sterownik S72T dedykowany do taśm cyfrowych w wersji RGBW (4w1). Sterownik S72 umożliwia
sterowanie taśmami cyfrowymi (pikselami) w bardzo przyjazny dla użytkownika sposób – za
pomocą pilotów/paneli strefowych ﬁrmy MiLight. Sterownik posiada ponad 100 wbudowanych efektów. Dzięki wejściu mini jack możemy podać sygnał audio z urządzeń zewnętrznych i uzyskać
niespotykane sekwencje dynamiczne oraz animacje działające w rytm muzyki. Na bieżąco
(za pomocą pilota/panelu), możemy korygować kolor, jasność, zmieniać programy lub skorzystać
z trybu auto - programy będą się automatycznie zmieniać co 35 sekund. Odbiornik S72T współpracuje również ze świetlikiem B120/B320.

Funkcje sterownika
• Wersja z wejściem mini jack
• Automatycznie dostosowuje swoją czułość do głośności
• Część efektów reaguje na tony niskie, średnie, wysokie, a część na tempo utworu

Parametry urządzenia
• Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
• Napięcie zasilania: 5...12V (dostępna również wersja 24V)
• Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze DC (5,5/2,1mm): 5A
• Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze śrubowe: 9A
• W przypadku większego zapotrzebowania na prąd zasilanie do LED (np. taśmy)
należy doprowadzić oddzielnie, a do sterownika podłączyć tylko minus LED,
plus zasilania oraz przewody sygnałowe (WYJ1, WYJ2)
• Częstotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
• Wymagany poziom sygnału na wejściu mini jack od 300mV do 2V RMS
• Impedancja wejścia 100kOhm
• Obsługiwane układy scalone: TM1814
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Sterownik S60-2048
(na kartę SD)

Opis produktu
Sterownik S60 SD umożliwia sterowanie taśmami cyfrowymi (pikselami) w bardzo przyjazny dla
użytkownika sposób – za pomocą pilotów/paneli strefowych ﬁrmy MiLight. Sterownik posiada
ponad 90 wbudowanych efektów. Dzięki wbudowanemu gniazdu na kartę micro SD możemy
tworzyć i wczytywać własne programy dynamiczne/animacje oraz przełączać je za pomocą pilota.
Na bieżąco (za pomocą pilota/panelu) możemy korygować kolor, jasność, zmieniać programy lub
skorzystać z trybu auto - programy będą się automatycznie zmieniać co 35 sekund. Odbiornik S50
współpracuje również ze świetlikiem B120/B320.

Funkcje sterownika
• Wersja z wejściem na karty SD

Parametry urządzenia
• Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
• Napięcie zasilania: 5...12V (dostępna również wersja 24V)
• Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze DC (5,5/2,1mm): 5A
• Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze śrubowe: 8A
• W przypadku większego zapotrzebowania na prąd zasilanie do LED (np. taśmy)
należy doprowadzić oddzielnie, a do sterownika podłączyć tylko minus LED,
plus zasilania oraz przewody sygnałowe (WYJ1, WYJ2)
• Częstotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
• Wymagany poziom sygnału na wejściu mini jack: od 300mV do 2V RMS
• Impedancja wejścia: 100kOhm
• Obsługiwane układy scalone: WS2811, WS2812S, WS2812B, WS2812D, PD9823,
SK6812, TM1803, TM1804, TM1809, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903,
UCS2909, UCS2912, APA104
• Obsługiwane karty SD: micro SD oraz SDHC, w formacie FAT32 lub FAT

12

Ściemniacz D10

Opis produktu
Ściemniacz D10 umożliwia regulację oświetlenia zasilanego z sieci 230V z użyciem wygodnego,
radiowego pilota/panelu z dotykowymi przyciskami. Sterownik umożliwia obsługę stref (sterowanie
jednym pilotem niezależnie wielu odbiorników). Urządzenie nadaje się do regulacji jasności przystosowanego do ściemniania oświetlenia (żarówek) LED bądź żarówek tradycyjnych. Jest też możliwość zablokowania funkcji ściemniania - pracy w trybie włącz/wyłącz. Można wtedy sterować
dowolnym oświetleniem, w tym np. świetlówkami kompaktowymi.

Parametry urządzenia
•
•
•
•

Wymiary: 65 x 49 x 28 mm
Napięcie zasilania: 230V AC 50 Hz
Maksymalna moc obciążenia: 250W
Częstotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
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Bramka Art-Net AR62

Opis produktu
Bramki Art-Net służą do podłączenia systemu DMX z komputerem za pomocą sieci LAN. Jest to
profesjonalne rozwiązanie, które nie posiada wad typowych dla interfejsów opartych o złącze USB.
Czytelny wyświetlacz OLED - łatwa konﬁgruacja w menu urządzenia. Z użyciem DARMOWEGO
programu Jinx! można tworzyć na komputerze własne animacje. Bramka współpracuje również
z programem MADRIX i innymi zgodnymi z Art-Net.

Parametry urządzenia
•
•
•
•

Wymiary: 105 x 75 x 30 mm
Napięcie zasilania: 5...12V / 150mA DC (zasilacz w zestawie)
8 wyjść - 2040 lub 1360 pikseli. 12 x DMX512 universe / 8 x DMX512 universe
Dwa tryby pracy:
Tryb pracy WS28xx:
– 2 wyjścia 2 x 1020 pikseli maks. odświeżanie 28Hz (12 universes)
– 8 wyjść 8 x 170 pikseli maks. odświeżanie 43Hz (8 universes)
– 4 wyjścia 4 x 340 pikseli maks. odświeżanie 43Hz (8 universes)
– 1 wyjście 1 x 2040 pikseli maks. odświeżanie 14Hz (12 universes)
Tryb pracy LPD6803:

– 1 wyjście LPD6803 1 x 2040 pikseli maks. odświeżanie 43Hz (12 universes)
• Obsługiwane układy scalone: LPD6803, WS2811, WS2812S, WS2812B, WS2812D,
PD9823, SK6812, TM1803, TM1809, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903,
UCS2909, UCS2912, APA104
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Sterownik S51 DMX

Opis produktu
Sterownik S51 umożliwia sterowanie cyfrowymi taśmami (pikselami) LED za pomocą systemu DMX.
Sterownik posiada ponad 90 wbudowanych efektów. System DMX używany jest powszechnie
w klubach, teatrach i na scenach do sterowania rozmaitymi urządzeniami oświetleniowymi
(ruchome głowy, reﬂektory, lasery, skanery, ściemniacze itp.).

Parametry urządzenia
•
•
•
•

Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
Napięcie zasilania: 5...12V (dostępna również wersja 24V)
Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze śrubowe: 8A
W przypadku większego zapotrzebowania na prąd zasilanie do LED (np. taśmy)
należy doprowadzić oddzielnie, a do sterownika podłączyć tylko minus LED,

plus zasilania oraz przewody sygnałowe (WYJ)
• Obsługiwane układy scalone: WS2811, WS2812S, WS2812B, WS2812D, PD9823,
SK6812, TM1803, TM1804, TM1809, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903,
UCS2909, UCS2912, APA104
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Rozwidlacz W104

Opis produktu
Rozwidlacz W104 służy do wzmacniania i rozdzielania sygnałów cyfrowych taśm lub modułów LED.
Rozwidlacz wymaga zasilania. Posiada dwa wejścia, z których każde rozdzielane jest na dwa wyjścia. Dzięki temu można jeden sygnał rozdzielić na cztery bądź dwa sygnały rozdzielić na dwa razy
po dwa.

Parametry urządzenia
• Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
• Napięcie zasilania: 5...24V
• Obsługiwane układy scalone: WS2811, WS2812S, WS2812B, WS2812D, PD9823,
SK6812, TM1803, TM1804, TM1809, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903,
UCS2909, UCS2912, APA104
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Konwerter S11 DMX
do taśmy cyfrowej

Opis produktu
Konwerter S11 umożliwia sterowanie cyfrowymi pikselami LED za pośrednictwem sygnału DMX.
Każdy piksel obsługiwany jest przez 3 kanały DMX. Pierwszy kolor pierwszego piksela posiada adres
ustawiony za pomocą mikro przełącznika. Piksel zajmuje 3 kanały, tak więc kolejny piksel będzie
miał adres większy o 3 od ustawionego.

Parametry urządzenia
•
•
•
•

Wymiary: 84 x 60 x 30 mm
Napięcie zasilania: 5...12V (dostępna również wersja 24V)
Maksymalny prąd LED przy zasilaniu przez złącze śrubowe: 8A
W przypadku większego zapotrzebowania na prąd zasilanie do LED (np. taśmy)
należy doprowadzić oddzielnie, a do sterownika podłączyć tylko minus LED,

plus zasilania oraz przewody sygnałowe (WYJ)
• Obsługiwane układy scalone: WS2811, WS2812S, WS2812B, WS2812D, PD9823,
SK6812, TM1803, TM1804, TM1809, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903,
UCS2909, UCS2912, APA104
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Sterownik internetowy
K110 SIM

Opis produktu
K110 SIM to sterownik internetowy (posiada gniazdo karty SIM), który umożliwia zdalne zarządzanie
animacjami na obiekcie z dowolnego miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową. Otrzymują państwo domenę www.oswietleniecyfrowe.pl/(twoja nazwa). Pod tym adresem znajduje się
strona internetowa, na której można wybierać efekty, kolory, szybkość oraz podglądać aktualny stan
oświetlenia. Urządzenie przygotowujemy pod konkretne zamówienie klienta, stąd możliwość elastycznych zmian w jego funkcjonalności oraz dopasowania interfejsu graﬁcznego. Istnieje możliwość
zdalnej aktualizacji oprogramowania (np. dodanie nowych efektów) bez potrzeby ﬁzycznego
dostępu do urządzenia. Sterownik posiada również funkcję autodiagnostyki - potraﬁ wykryć usterkę
taśmy lub modułów led.

Parametry urządzenia
• Wymiary: 176 x 126 x 58 mm
• Napięcie zasilania: 230V AC
• Obudowa: wykonana z tworzywa ABS, skręcana z uszczelką, wyprowadzenia
przewodów oraz otwór zapobiegający skraplaniu się wody od spodu obudowy
• Klasa szczelności: IP62
• Wyświetlacz: OLED 0,96" monochromatyczny
• Klawiatura: kursory wewnątrz urządzenia
• Możliwość podglądu poziomu sygnału GSM oraz stanu połączenia z serwerem
• Możliwość ustawienia dokładnego metrażu obsługiwanej taśmy cyfrowej
• Wyjścia na taśmę cyfrową: od 1 do 5 wyjść (w zależności od potrzeb klienta)
• Moduł GSM - obsługiwane częstotliwości: Quad Band 850/950/1800/1900 MHz
• Złącze karty SIM: mini SIM
• Zasilanie: sieciowe 230V AC, pobór mocy 2...5W w zależności od aktywności
modułu GSM oraz poziomu sygnału sieci komórkowej
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Sterownik
schodowokorytarzowy
F20

Opis produktu
Dzięki wykorzystaniu sterownika F20 i taśm cyfrowych możemy w prosty sposób wykonać
animowane podświetlenie stopni schodów, korytarza lub klatki schodowej. Sterownik posiada wiele
efektów dynamicznych (płynące kolory, tęcze, rozwijane/zwijane schodki itp.) oraz statycznych
(możemy uzyskać efekt pojedynczo zapalających się stopni). W zestawie ze sterownikiem znajdują
się dwie czujki ruchu FS1, które zamiennie włączają/wyłączają oświetlenie. Główne zalety sterownika F20 to bardzo łatwy montaż (taśma cyfrowa połączona w szeregu + dwie czujki podłączone do
sterownika) oraz bardzo przyjazna konﬁguracja za pomocą dotykowego pilota (ustawiamy szerokość oraz ilość stopni, wybieramy program dynamiczny/statyczny, prędkość, czas działania, kolor,
natężenie oświetlenia).

Parametry urządzenia
• Wymiary: 60 x 84 x 30 mm
• Napięcie zasilania: 5...12V
• Funkcja animowanego podświetlania schodów (rozwijające się stopnie)
• Funkcja animowanego podświetlania korytarzy (rozwijająca się linia)
• obsługa 1000 pikseli RGB (50 metrów taśmy cyfrowej 12V 60diod/metr)
• dostępna wersja dla taśm cyfrowych RGBW
• współpracuje z czujnikami ruchu
• animacja odtwarzana jest zgodnie z kierunkiem poruszania się osoby
• funkcja stałego podświetlenia przy braku ruchu osób
• sterowanie pilotem
• czestotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA
Odbiciowy czujnik ruchu FS1 (2 szt. w zestawie ze sterownikiem)
• wykrywa osoby wchodzące na schody bądź przechodzące korytarzem
• czujnik wykorzystuje niezawodny sensor odbiciowy ﬁrmy Sharp
• regulacja czułości zadziałania (odległości na jaką ma reagować)
• lepsze działanie niż popularny sensor PIR
• napięcie zasilania: 12V
• przystosowany do montażu w puszce instalacyjnej 60mm (na wkręty)
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Sterownik sieciowy
K130

Opis produktu
Sterownik sieciowy K130 umożliwia obsługę cyfrowych taśm lub modułów LED poprzez sieć komputerową. Do kontroli tworzonych efektów można użyć dowolnego urządzenia wyposażonego
w przeglądarkę internetową (komputer, telefon, tablet). Po wejściu na stronę internetową sterownika mamy możliwość wyboru potrzebnych efektów i sterowania nimi (jasność, kolor, szybkość itp.).
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o łatwej integracji z systemami inteligentnych domów
- kontrola odbywa się z użyciem metod GET poprzez protokół HTTP. Sterownik posiada unikalne
funkcje zwiększające możliwości takiej integracji - m.in. sterowanie fragmentami taśmy oddzielnie
od pozostałych jej fragmentów (nietypowa aranżacja oświetleniowa bądź sygnalizowanie sytuacji
alarmowych). Dodatkowo, w urządzeniu istnieje timer pozwalający na automatyczny powrót do
poprzednich ustawień. Jest też możliwość odczytu aktualnych ustawień w postaci łańcucha GET po
wywołaniu odpowiedniej podstrony www. Poza tym, możliwe jest również sterowanie urządzeniem
z poziomu jego wyświetlacza - lokalne menu. Sterownik posiada funkcję aktualizacji oprogramowania przez internet.

Parametry urządzenia
• Wymiary: 109 x 79 x 31 mm
• Napięcie zasilania: 9...24V / 150 mA DC
• Złącze zasilacza: zaciski śrubowe oraz gniazdo DC 5,5 / 2,1mm
• Obsługiwane układy scalone (diody cyfrowe): LPD6803, WS2811, WS2812S, WS2812B,
WS2812D, WS2813, WS218, PD9823, SK6812, TM1803, TM1804, TM1814, TM1809,
UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, APA104
• Obsługuje cyfrowe LED RGB i RGBW
• Regulacja temperatury barwy białej
• Dostępne wersje z mocowaniem na szynę DIN
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Izolator-wzmacniacz W91

Opis produktu
Izolator-wzmacniacz W91 pozwala na podłączenie sygnałów cyfrowych LED długimi przewodami
(do 100m), w przypadku gdy sterownik jest na tyle daleko od LED, że występują zakłócenia w ich
działaniu. Izolator-wzmacniacz zapewnia elektryczną separację obwodu taśmy cyfrowej od przewodu do sterownika, co znacznie zwiększa odporność na zakłócenia. Urządzenie należy umieszczać
zawsze jak najbliżej taśm LED.

Parametry urządzenia
• Wymiary: 60 x 18 x 15 mm
• Napięcie zasilania: 5-24V DC

Oświetlenie cyfrowe Elegant
Zajmujemy się produkcją, projektowaniem, programowaniem
i dystrybucją sterowników cyfrowych LED. Jesteśmy importerem
taśm, modułów oraz pikseli cyfrowych LED. Oferujemy gotowe
rozwiązania: ekrany, panele i interaktywne systemy oświetleniowe
w cyfrowej technologii LED.
Instrukcje, zdjęcia i schematy produktów
są dostępne online.
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Z pasji do muzyki i światła
Historia ﬁrmy Elegant wiąże się z tworzeniem dedykowanych
urządzeń i rozwiązań ułatwiających obsługę światła i dźwięku.
Nasze realizacje sceniczne są stosowane w klubach muzycznych
i studiach nagraniowych.
Sterowniki cyfrowe LED
Od 2015 roku stworzymy serie sterowników i kontrolerów do taśm
cyfrowych LED (oświetlenie cyfrowe). Produkty te znajdują zastosowanie zarówno w domach np. kina domowe, oświetlenie suﬁtowe
jak i obiektach usługowych np. sale bankietowe i konferencyjne.
Autorskie oprogramowanie
Tworzone przez ﬁrmę Elegant produkty pozwalają w pełni wykorzystać możliwości dostępnych rozwiązań technologicznych i są
odpowiedzią na potrzeby naszych klientów. Wszystkie produkty
zostały opracowane w Polsce i bazują na autorskim oprogramowaniu zapewniając niepowtarzalne efekty.
Innowacyjne rozwiązania
Podejmujemy wyzwania i tworzymy nowe produkty w oparciu o potrzeby klientów. Oprogramowanie do naszych produktów możemy
rozszerzyć o nowe funkcjonalności np. dodatkowe wejścia Audio,
obsługę kart SD i inne.
Zdalne zarządzanie
Dzięki obsłudze kart SIM nasze produkty umożliwiają zdalne
wprowadzanie zmian ustawień, kontrolę nad efektami, automatyczne powiadomienia o awarii, podgląd w czasie rzeczywistym.
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Nasze produkty współpracują z pilotami,
panelami ściennymi oraz routerami ﬁrmy Mi-Light

4-ZONE RGBW

4-ZONE RGB+ CCT

Panel T3/B3 RGBW

Panel T4/B4 RGB+ CCT

Router iBox1

Router iBox2

Twój dystrybutor produktów Elegant:
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