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1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia 

1.1. Wymogi ogólne 

o Układ powinien być zainstalowany i skonfigurowany przez osoby, które zapoznały się z 

niniejszą instrukcją użytkowania.  

o Urządzenie należy montować zgodnie z instrukcją. 

o Przy wyborze miejsca montażu sterownika należy kierować się łatwą dostępnością dla 

ewentualnych modyfikacji oraz brakiem wilgoci (brakiem możliwości zalania).  

o Wszystkie kable zasilające oraz sygnałowe nie mogą być uszkodzone. 

 

1.2. Na stanowisku instalacji sterownika zabrania się 

o Dopuszczania osób nieuprawnionych do obsługi urządzenia, w szczególności wykonywania 

zmian w ustawieniach. 

o Niedozwolone jest dokonywanie napraw urządzenia technicznego będącego pod napięciem 

prądu elektrycznego. 

o Niedozwolone jest dokonywanie zmian oraz ingerencje w oprogramowanie przez osoby 

niepowołane. 

 

1.3. Czynności do wykonania przed uruchomieniem urządzenia 

o Sprawdzić kompletność wyposażenia technicznego i poprawność pracy elementów 

składowych systemu (zasilacz, sterownika Stair Lighting Driver, czujniki, włączniki, taśmy 

LED). 

o Upewnić się, że stan okablowania elektrycznego zasilania i stan techniczny urządzenia 

zapewniają bezpieczeństwo pracy, a zwłaszcza ochronę przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 
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2. Opis ogólny 

W dobie rozwoju oświetlenia typu LED stosowanego w domach wychodzimy naprzeciw 

monotonności statycznego oświetlenia. Stair Lighting Driver jest produktem, który pozwoli na 

urozmaicenie codziennego życia w domu czy mieszkaniu, zachwyci twoich gości animacjami 

oświetleniowymi oraz podniesie standard twojego mieszkania. Stair Lighting Driver to sterownik 

oświetlenia LED wyposażony w 20 wyjść 12VDC pod, które podłączone jest bezpośrednio oświetlenie 

LED. Ponadto posiada 4 wejścia wyzwalające animację, dwa z nich to wejścia bezpośrednio pod 

przyciski typu styk a kolejne dwa to wejścia na obwody sterujące 230VAC. Sterownik wyposażono 

został w złącze komunikacyjne pozwalające na proste programowanie z poziomu komputera. Złącze to 

pozwala również na komunikację sterownika np. z sterownikiem PLC. Ustawienie wizualizacji odbywa 

się poprzez bezpłatne i przyjazne oprogramowanie pozwalające na zaprogramowanie dowolnej 

sekwencji wizualizacyjnej.  

Cechy modułu Stair Lighting Driver : 

 

- 20 niezależnych wyjść 12V DC 

- 4 wejścia wyzwalające wizualizację (2 wejścia 230V AC oraz 2 wejścia stykowe) 

- Niezależne ustawienie trybu wizualizacji na każdym wyjściu 

- Programowanie modułu przy pomocy załączonej aplikacji 

- Możliwość dowolnej konfiguracji sekwencji włączania i wyłączania wyjść 

- Interfejs komunikacyjny RS485 pozwalający na współprace z sterownikami PLC (inteligentne domy)    

oraz z komputerem.  

- Zasilanie: 12V DC 

- Maksymalny prąd wyjściowy każdego z wyjść: 1A 
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3. Schemat podłączeniowy 

Poniższy schemat przedstawia schemat podłączeniowy sterownika. Sterownik należy zasilić z 

stabilizowanego zasilacza 12V DC o prądzie odpowiednim co do poboru oświetlenia LED. Do wyjść 

sterownika należy podłączyć diody LED (np. taśmy LED) o maksymalnym prądzie 1A oraz napięciu 

znamionowym 12V DC. Wejścia sterownika można podłączyć do przycisków lub innych urządzeń takich 

jak np. czujniki ruchu, bariery optyczne. Do uruchomienia wejścia można wykorzystać instalację 230V. 

 

Rysunek 1 Schemat połączeniowy sterownika oświetlenia schodowego 
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4. Konfiguracja 

Konfiguracja animacji przebiega przy wykorzystaniu darmowego oprogramowania. Po podłączeniu 

przewodu USB do komputera należy zainstalować domyślne sterowniki.  Po instalacji należy sprawdzić 

pod jakim portem COM zainstalowany został konwerter komunikacyjny. 

 

Po uruchomieniu programu należy wybrać port COM pod jakim zainstalował się konwerter USB po 

czym klikamy przycisk „Otwórz”.  
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Po nawiązaniu połączenia przycisk „Odczytaj ustawienia ze sterownika” zmieni swój kolor na 

niebieski, możemy odczytać aktualną konfigurację sterownika klikając na przycisk „Odczytaj 

ustawienia ze sterownika”.  
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W zakładce „Ustawienia wejść” dokonujemy konfiguracji wejść dla wymuszenia wyłączenia lub 

włączenia na stałe wyjść sterownika. Jeśli chcemy np. a by przycisk na ścianie załączał oświetlenie LED 

lub wyłączał je pomimo wejść aktywujących animację należy wybrać podłączone wejście pod przycisk 

wyzwalający ten tryb. Po każdej zmianie jaką chcemy zapisać należy kliknąć klawisz „Zapisz ustawienia 

wejść do sterownika”. 

 

Ustawienie animacji pierwszej odbywa się w zakładce „Animacja 1”. Pozwala ona na ustawienie 

animacji wyzwalanej wejściem pierwszym (12V IN1 lub 230V IN1). Przy ustawieniu animacji ustawiamy 

chwile czasowe w jakich ma zareagować odpowiednie wyjście po aktywacji wejścia.  



 Robert Przystalski                                                     9 | S t r o n a  
 

 

Dodatkowo z prawej strony przy konfigurowanym czasie uruchomienia każdego z wyjść możemy 

wybrać czy animacja zapalania oświetlenia ma odbywać się w sposób płynny czy skokowy. Jeśli 

zapalanie oświetlenia ma odbywać się w sposób płynny należy zaznaczyć okienko „Płynnie”. 

Użytkownik ma również możliwość wyłączenie wyjść, których nie używa. Nie używane wyjście zostanie 

ustawione na czas włączenia równy 0.  

 W ustawieniach „Typ zakończenia animacji” ustawiamy jak ma się zachować animacja po jej 

zakończeniu. Mamy tu do wyboru 4 typy zakończenia animacji włączania oświetlenia.  

- „Wszystkie jednocześnie skokowo” – wszystkie wyjścia wyłączą się natychmiastowo po upływie czasu 

trwania animacji oraz czasu przerwy. 

- „Wszystkie jednocześnie płynnie” – wszystkie wyjścia wyłączą się w sposób płynny po upływie czasu 

trwania animacji oraz czasu przerwy.  

- „W kolejności jak włączano” – wyjścia będą się wyłączać w tej samej kolejności i z tym samym 

sposobem animacji jak zostały włączane po upływie czasu trwania animacji oraz czasu przerwy.  

- „ W kolejności odwrotnej jak włączano” – wyjścia będą wyłączać się odwrotnie niż zostały włączane z 

tym samym sposobem animacji jak przy włączaniu po upływie czasu trwania animacji oraz czasu 

przerwy. 
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Parametr przerwa w animacji oznacza przerwę pomiędzy końcem animacji zapalania oświetlenia a 

typem zakończenia animacji. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk „Zapisz ustawienia”.  

W celu sprawdzenia animacji bez konieczności uruchomiania jej rzeczywistym przyciskiem 

podłączonym do wejścia klikamy przycisk „Uruchom animację”, natomiast w celu jej przerwania 

przycisk „Zatrzymaj animacje”. 

Pod przyciskiem „Zatrzymaj animacje” znajduje się rozsuwana lista, z której możemy wybrać gotowe 

animacje. Po wybraniu animacji z listy, ustawienia parametrów animacji tzn. czasy włączeń 

poszczególnych wyjść oraz typ animacji zapalania zostanie ustawiony automatycznie.  

 

 

Po wybraniu gotowej animacji również należy zapisać ustawienia do sterownika przyciskiem „Zapisz 

ustawienia”. Po wczytaniu animacji w rozsuwanej liście ustawi się automatycznie animacja „Moje 

ustawienie”. Oznacza to, że możemy dokonywać samodzielnych zmian w ustawieniach wybranej 

animacji np. zmiany czasu włączenia wyjścia.  
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W dolnej części każdej z zakładek znajduje się rozsuwany pasek w którym umieszczone są przyciski 

służące do szybkiego sprawdzenia sterownika. Możemy przy pomocy przycisku „Wczytaj ze 

sterownika” wczytać ustawienia jeśli nie jesteśmy pewni, że zostały one wgrane. Przyciskiem „Włącz 

wyjścia” uruchomić wszystkie wyjścia sterownika, natomiast przycisk „Wyłącz wyjścia” wyłącza je. 

Przyciski te przydatne są wtedy, gdy nie jesteśmy pewni, że podłączone oświetlenie działa poprawnie. 

Znajduje się tu również przycisk „Zakończ” wyjścia z programu.  

 

 

 

Identycznych ustawień dokonuje się w zakładce „Animacja 2”. Druga animacja wyzwalana jest 

wejściem drugim (12V IN2 lub 230V IN2) sterownika.  
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Sterownik pozwala na ustawienie maksymalnego natężenia światła dla każdego z wyjść. Ustawione 

natężenie używane jest dla pracy sterownika podczas realizacji animacji. Regulacji tej dokonuje się w 

zakładce „Jasność wyjść”. Przy pomocy suwaków ustawiamy maksymalne natężenie światłą z jakim ma 

pracować podłączone pod wyjście źródło światła. Przy ustawianiu natężenia wyjście automatycznie się 

aktywuje, dzięki czemu będziemy widzieli jakie wyjście regulujemy oraz jaki poziom natężenia 

ustawiono. Po dokonaniu zmian i należy przycisnąć przycisk „Zapisz ustawienia jasności wyjść do 

sterownika”.  

 

 

W zakładce „Zaawansowane” znajduje się przycisk „Reset”, który powoduje przywrócenie sterownika 

do ustawień fabrycznych. Sterownik pozwala na szybką konfiguracje poprzez wpisanie przez 

użytkownika liczby schodów. Po podaniu ilości schodów należy zatwierdzić wybór przyciskiem „Zapisz”. 

Po zapisaniu, zakładki do obsługi animacji będą pozwalały na możliwość ustawienia ilości wyjść równej 

ilości schodów.  
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5. Przykładowa konfiguracja 

 

W tym dziale przedstawiono przykładową konfigurację.  

W mieszkaniu są schody 18 stopniowe, pod każdym stopniem zamontowano samoprzylepne taśmy 

oświetlenia LED. W celu aktywacji oświetlenia schodowego LED zamontowano dwa czujniki ruchu aby 

automatycznie uruchamiały one animację zapalania od góry oraz od dołu schodów. Ponadto klatka 

schodowa wyposażona jest w standardowe oświetlenie 230V AC uruchomiane włącznikami z dołu oraz 

z góry. Włączniki te mają na stałe uruchamiać oświetlenie LED na stałe,  natomiast czujki ruchu mają 

uruchamiać animację.  Czujnik ruchu zamontowany u dołu ma uruchamiać zapalanie oświetlenia LED 

płynnie od dołu natomiast górny czujni oświetlenia ma uruchamiać oświetlenie LED od góry do dołu. 

W każdym przypadku oświetlenie LED ma wyłączać się w sposób przeciwny co do zapalania.  
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Poniżej przedstawiono schemat połączeniowy przedstawionego przykładu. Wykorzystano do realizacji 

zadania następujące elementy: 

- sterownik Stair Lighting Driver produkcji ERAmatic; 

- zasilacz 12V DC o mocy 50W; 

- samoprzylepne paski oświetleniowe LED o długości 1m każdego; 

- czujniki ruchu zasilane napięciem 12V z wyjściem przekaźnikowym; 
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Po zainstalowaniu sterowników do obsługi urządzenia i nawiązaniu połączenia dokonano ustawień 

zamieszczonych w zakładkach poniżej.  

W pierwszej kolejności zdefiniowano w zakładce „Zaawansowane” ilość schodów na 18, po czym 

zapisano zmiany przyciskiem „Zapisz”. 

 

Ustawiono wymuszone włączenie wyjść dla wejścia 230V IN1. Wejście to zostało podłączone pod 

przycisk zgodnie z powyższym schematem. Pozwoli ono na stałe załączenie oświetlenia.  Po wybraniu 

tej opcji zapisano ustawienia przyciskiem „Zapisz ustawienia wejść do sterownika”.  
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Do pierwszego wejścia sterownika podłączono czujnik ruchu znajdujący się na dole klatki schodowej. 

Dlatego w zakładce „Animacja 1” od pierwszego wejścia wybrano animacje z gotowych ustawień „Od 

dołu płynnie” oraz w oknie typu zakończenia animacji wybrano „W kolejności odwrotnej jak włączano”. 

Ustawiono czas przerwy doświadczalnie w zależności od chodu osoby po schodach na 10 sekund.  Po 

zakończeniu ustawień zapisano ustawienie na sterowniku przyciskiem „Zapisz ustawienia”. 
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W zakładce „Animacja 2” z racji tego, że do wejścia drugiego podłączono czujnik ruchu znajdujący się 

u góry wybrano gotowy tryb animacji „Od góry płynnie”. Czas przerwy również ustawiono na 10 

sekund. Po wybraniu ustawień zapisano zmiany przyciskiem „Zapisz ustawienia”. 
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Po wykonaniu tych ustawień można cieszyć się animacją. Należy pamiętać, ze system w każdej chwili 

pozwala na wprowadzenie zmian w sposobie sterowania. Dzięki temu system jest elastyczny i jeśli tylko 

znudzi się nam dany efekt możemy go swobodnie zmienić.   

 

 

 

 

 


