
STEROWNIK LAMP LED MS-1

V 1.0

Opis techniczny
Instrukcja montażu i eksploatacji

UWAGA!

            Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się
            z instrukcją. Za szkody wywołane nieprawidłowym użyciem urządzenia, bądź
            nieprawidłową instalacją elektryczną potrzebną do zasilania sterownika producent 
            nie odpowiada.
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1 Opis ogólny

Sterownik lamp LED MS-1 służy do automatycznego sterowania oświetleniem w
cyklach dobowych zaprogramowanych przez użytkownika. Sterownik odtwarza naturalne
pory dnia (świt, dzień, zmierzch i noc) płynnie sterując natężeniem oświetlenia zgodnie z
ustalonymi przez użytkownika okresami czasu. Urządzenie umożliwia także ręczne
sterowanie oświetleniem, również w czasie wykonywania programu. Sterownik obsługuje
dwa rodzaje oświetlenia: oświetlenie główne - światło białe oraz oświetlenie podrzędne -
światło niebieskie.

2 Wskazówki bezpieczeństwa

Każda lampa wyposażona jest w mechanizm zabezpieczający przed gwałtowną zmianą
natężenia oświetlenia. Czas pełnej zmiany natężenia oświetlenia
(od 0 do 100% i odwrotnie) nigdy nie będzie krótszy niż 2sekundy.

Każda lampa zaprogramowana jest tak aby w przypadku braku komunikacji ze sterownikiem
(uszkodzenie magistrali komunikacyjnej, uszkodzony bezpiecznik, brak fazy zasilania
sterownika, awaria sterownika) było możliwe „ręczne” włączenia oświetlenia.
W takim przypadku należy odłączyć na min 5s zasilanie lamp. Po ponownym
załączeniu zasilania i upływie 30s lampy rozświetlą się automatycznie.

3 Dane techniczne

Napięcie zasilania 12V DC
Maksymalny prąd 1,25A
Liczba cyfrowych wyjść sterujących 4
Max. prąd obciążenia wyjścia sterującego 300mA
Max. ilość lamp w jednej magistrali 60
Max. długość jednej magistrali 350m
Czas podtrzymania pamięci bez zasilania 3 miesiące
Wymiary zewnętrzne 120x90x50
Stopień szczelności obudowy IP66

4 Montaż i podłączenie

 • Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy koniecznie zapoznać się
   z niniejszą dokumentacją oraz stosować się do jej treści.

 • Sterownik przeznaczony jest do pracy ciągłej i nie posiada wbudowanego 
   wyłącznika zasilania.

 • Obudowa sterownika nie może być otwierana podczas pracy urządzenia

 • Montaż elektryczny należy wykonać zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji
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4.1 Dołączenie zasilania

Aby dołączyć urządzenie do zasilania należy kolejno:

 •  Wprowadzić kabel zasilający do przepustu, który znajduje się w dolnej części obudowy
    (przewody zasilania i przewody komunikacje poprowadzone są w jednym wielożyłowym kablu)
    w celu łatwej identyfikacji kabel posiada numerowane żyły od 1 do 10

 •  Przewody zasilania 12V idące od puszki rozdzielczej podłączyć do odpowiednich
    zacisków na płytce, zgodnie z  oznaczeniami przedstawionymi na rysunku (Rys.1)
    +12V żyła nr 10, -12V żyła nr 9

4.2 Dołączenie komunikacji lamp LED

Aby  dołączyć linie komunikacyjne lamp LED do sterownika należy:

 • Przewody komunikacyjne idące od puszki rozdzielczej podłączyć do odpowiednich
    zacisków na płytce, zgodnie z  oznaczeniami przedstawionymi na rysunku (Rys.1)
    L1-żyła nr 1 i 2, L2-żyła nr 3 i 4, L3-żyła nr 5 i 6, L4-żyła nr 7 i 8

Uwaga !

 • Każde z wyjść pozwala na podłączenie pojedynczej magistrali składającej się
   z maksymalnej liczby 60 lamp
 • Długość pojedynczej magistrali nie może przekraczać 350m
 • Każdą magistralę należy podłączyć do osobnego wyjścia sterującego
 • Należy upewnić się, że lampy są poprawnie podłączone do sieci elektrycznej
   (przewody L, N oraz PE)
 • Po podłączeniu wszystkich przewodów należy sprawdzić czy przewody 
   zostały podłączone poprawnie

Rys. 1: Schemat rozmieszczenia zacisków na płytce sterownika MS-1.
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Rys. 2: Schemat instalacji
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5 Obsługa sterownika

Sterownik został zaprojektowany tak, aby jego obsługa była maksymalnie intuicyjna.

5.1 Widok ogólny

Wyświetlacz

   LED

Przyciski sterujące

Rys. 3: Widok płytki czołowej sterownika

Sterownik wyposażony jest w alfanumeryczny wyświetlacz 2x8 znaków,
1 wielokolorową diodę sygnalizacyjną oraz 3 przyciski sterujące. Na rysunku (Rys. 3) został
przedstawiony widok przedniego panelu sterownika wraz z zaznaczonymi elementami
pozwalającymi na jego obsługę.

5.2 Klawiatura i dioda sygnalizacyjna

Przycisk ON/OF działa na zasadzie klawisza  Enter i Escape, służy do potwierdzania
dokonanych zmian podczas edycji parametrów, oraz do poruszania się po MENU
na zasadzie „dalej -cofnij”,długie przytrzymanie podczas trybu czuwania powoduje
wejście do trybu edycji domyślnych ustawień trybu MANUAL.

Przyciski  + i – służą do zmiany aktualnie edytowanej wartości
oraz do wyboru poszczególnych opcji i funkcji zgodnie z aktualnymi 
wskazaniami na ekranie  wyświetlacza.
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Rys. 4: Widok opisu możliwych kombinacji świecenia diody LED

Aktualny stan pracy sterownika sygnalizowany jest za pomocą wielokolorowej diody LED

Dioda świeci

Oznacza, że włączone jest światło BIAŁE

Oznacza, że włączone jest światło NIEBIESKIE

Oznacza, że żadne światło nie jest włączone, trwa NOC

Oznacza, że sterownik jest w stanie CZUWANIA

Oznacza, że wystąpił błąd w systemie

Dioda Miga
Oznacza, że włączone jest światło BIAŁE
 w trybie AUTO
Oznacza, że włączone jest światło NIEBIESKIE
 w trybie AUTO
Oznacza, że żadne światło nie jest włączone, trwa NOC
w trybie AUTO

Oznacza, że sterownik zapisał dane do pamięci EPROM

5.3 Mapa Menu

    Ekran wygaszony   Przytrzymać <3s

            ON/OFF

  
           USTAW

 AUTO +
 MANUAL -

 START +
 EDYCJA -

 STOP +
 PAUZA -

         STOP
    NIE- TAK+

  MANUAL +
  EDYCJA -

 BIAŁY +
 NIEBI -
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6 Tryby pracy

6.1 Ustawienia

Wejście w tryb ustawień następuje po dłuższym (>3s) przytrzymaniu przycisku ON/OFF
podczas gdy sterownik jest w trybie CZUWANIA

sterownika w trybie MANUAL  oraz pozwalają na ustawienie zegara systemowego.

Sposób zmiany poszczególnych ustawień polega na przechodzeniu  pomiędzy kolejnymi
oknami za pomocą przycisku ON/OFF oraz zmianie wybranego parametru

Ustawienia i funkcje możliwe do zrealizowania

1. ZEGAR – ustawienie aktualnej godziny
2. ROZ / BIAŁ – czas rozjaśniania/ściemniania światła białego od 2s do 60s
3. MOC / BIAŁ – moc do jakiej ma się rozjaśnić światło białe w w/w czasie od 0 do 100%
4. ROZ / NIEB – czas rozjaśniania/ściemniania światła niebieskiego od 2s do 60s
5. MOC / NIEB – moc do jakiej ma się rozjaśnić światło niebieskie w w/w czasie od 0 do 100%

Po ustawieniu ostatniego parametru na ekranie wyświetlacza zostaje wyświetlona informacja
o aktualnej wersji oprogramowania sterownika, następnie przyciskiem ON/OFF 
należy zaakceptować dokonane zmiany.

UWAGA!
Niewykonanie tej czynności w ciągu 5s spowoduje porzucenie dokonanych zmian

bez zapisu do pamięci !

W/w ustawienia są ustawieniami domyślnymi i możemy je modyfikować i ustawiać zgodnie 
z własnymi preferencjami.

6.2 MANUAL- tryb manualny

Tryb MANUAL przeznaczony jest do manualnej / ręcznej zmiany poziomu mocy oraz koloru
światła.

Wejście w ten tryb następuje bezpośrednio z głównego menu za pomocą przycisku „-”,
po wybraniu żądanego koloru światła sterownik realizuje rozjaśnienie światła zgodnie
z domyślnymi ustawieniami (czasu rozjaśniania i mocy docelowej).
Następnie za pomocą przycisku – i + możemy dowolnie regulować moc świecenia lamp.
Wygaszenie lamp następuje po naciśnięciu przycisku ON/OFF.
Podczas rozjaśniania/ściemniania do zadanej w ustawieniach domyślnych mocy na ekranie
ukazuje się ikonka strzałki skierowana do góry lub do dołu. Kierunek strzałki odzwierciedla
aktualny stan pracy sterownika: strzałka do góry- rozjaśnianie, strzałka do dołu- ściemnianie.
Czas ściemniania jest zawsze taki sam jak czas rozjaśniania i wynika z domyślnych ustawień.

Podczas gdy sterownik jest w stanie rozjaśniania lub ściemniania oświetlenia przyciski
funkcyjne + i – nie są aktywnie. 

Ustawienia możliwe do zrealizowania w tym trybie dotyczą domyślnego sposobu działania 

za pomocą przycisków – i +.
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Ustawienia i funkcje możliwe do zrealizowania

1. BIAŁY + wybór białego światła
2. NIEBI  -  wybór niebieskiego światła

Przyciskami  - i + dokonujemy ręcznej  zmiany  mocy wybranego koloru światła
w zakresie od 0 do 100%.

6.3 AUTO – tryb automatyczny

Tryb AUTO przeznaczony jest do automatycznego sterowania oświetleniem zgodnie z
zaprogramowanym przez użytkownika programem.
Zadany program jest powtarzany w pętli na okrągło w cyklach 24 godzinnych. 

Wejście w ten tryb następuje bezpośrednio z głównego menu  za pomocą przycisku „+”,
Po wejściu w tryb AUTO należy najpierw za pomocą opcji EDYCJA ustawić preferowane 
parametry programu.
Uruchomienie trybu AUTO następuje po naciśnięciu przycisku „+”  (START +)

Ustawienia i funkcje możliwe do zrealizowania

EDYCJA

1. DZIEŃ – ustawienie ilości godzin trwania dnia min 1h max 24h
2. CYKL – ustawienie ilości cykli dzień-noc min 1 max 2 cykle
3. NOC – sterownik podaje automatycznie wyliczoną ilość godzin nocy,
                  w stosunku do ilości godzin dnia i ilości cykli
4. ROZ / BIAŁ – czas rozjaśniania/ściemniania światła białego od 2s do 30min
5. MOC / BIAŁ – moc do jakiej ma się rozjaśnić światło białe w w/w czasie od 1 do 100%

Podczas gdy sterownik jest w stanie rozjaśniania, ściemniania, dnia, nocy,  na ekranie
wyświetlane jest okienko z upływającym czasem do przejścia w następną fazę programu.

PAUZA - po wyborze tej funkcji mamy następujące możliwości do wyboru:

EDYCJA' – przejście w tryb edycji programu AUTO w celu zmodyfikowania parametrów
programu podczas jego działania (zmiany zostaną uwzględnione natychmiast
po ich zatwierdzeniu)

MANUAL' – przejście w tryb manualny podczas działania trybu AUTO
(np. w celu chwilowej zmiany koloru światła)

Przejście w tryb MANUAL podczas działania trybu AUTO nie powoduje zatrzymania programu
a jedynie wstrzymuje jego działanie. Po wyjściu z trybu MANUAL' tryb AUTO działa dalej
zgodnie z jego harmonogramem.

START – rozpoczęcie programu – od tego momentu sterownik zlicza każde 24h

STOP – zatrzymanie programu
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Podczas działania trybu MANUAL' w trakcie uruchomionego programu AUTO obowiązują
ustawienia trybu MANUAL' aż do momentu ręcznego wyjścia z tego trybu.

7 Informacje

Dariusz Janiak

05-860 Płochocin

Tel.+48 22 722 59 81

Agropian System

ul.Szeroka 29

E-mail:agropian@agropian.pl
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