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Sterownik oświetlenia
schodów

STX-1791

Sterownik STX-1791 służy do statycznego
sterowania oświetleniem schodów. Działanie jego
polega na powolnym włączaniu oświetlenia całych schodw i po ustalonym czasie, powolnym
wygaszeniu oświetlenia.
Można samodzielnie ustawić pięć parametrów
sterownika: jasność w stanie włączenia, jasność w
stanie wyłączenia (tzw. podświetlenie), szybkość
rozjaśniania (zapalania) schodów, szybkość wygaszania (ściemniania) i czas włączenia oświetlenia.
Przystosowany jest do sterowania taśmami
LED MONO umieszczonymi w stopniach schodów lub punktami (spotami) LED wbudowanymi
w ścianę nad stopniami. Można także sterować
innym oświetleniem schodów np. lampami sufitowymi 12V.
Uruchamianie oświetlenia może odbywać się
w najprostszej wersji przez naciśnięcie podłączonego bezpośrednio do sterownika przycisku na ścianie lub przez zastosowanie (dodatkowo) sensora
(podczerwieni, ruchu, nacisku itp.) wykrywającego moment wejścia osoby na schody. Jeśli w czasie
świecenia schodów zostanie ponownie naciśnięty przycisk lub przyjdzie impuls od czujnika ruchu to
czas świecenia zostanie przedłużony.

Instalacja sterownika:
Sterownik najlepiej umieścić w szafce elektroinstalacyjnej (rozdzielnicy) razem z zasilaczemi ew.
innymi sterownikami. Do zacisków wejściowych WEJ i GND i ew. +5V lub +12V (z przodu sterownika)
należy podłączyć przyciski lub czujniki ruchu, za pomocą których będzie można włączać i wyłączać
oświetlenie schodów. Uwaga: Nie należy stosować wyłącznika bistabilnego takiego, jak w zwykłej
instalacji świetlnej — należy użyć przycisku np. jak do dzwonka lub rolet. Dwa pozostałe zaciski z przodu
sterownika +12V i +5V służą do zasilania czujników ruchu. Nie wolno do nich podłączać zasilacza!
Taśmy LED umieszczone na stopniach podłączamy do zacisków LED i GND, a napięcie zasilania
do zacisku +12V (trzy zaciski z tyłu sterownika).
Ustawianie parametrów należy przeprowadzać tylko w przypadku wyraźnej potrzeby, po dokładnym
zapoznaniu się z rysunkami i opisem.

Oświetlenie LED
STX-1791 może sterować podświetleniem zrealizowanym za pomocą taśm LED lub lampek 12V
(ale nie 230V!). Taśmy LED na ogół montowane są pod stopniem, a lampki z boku stopnia. Należy tylko
sprawdzić w przypadku lampek, czy są one ściemnialne tak jak taśmy. Podłączenie elementów oświetlających pokazują kolejne rysunki.

Taśmy LED
Popularnym sposobem podświetlenia schodów jest użycie taśm LED. W przypadku sterownika
STX-1791 należy użyć taśm jednobarwnych (MONO). Barwa nie ma znaczenia. Do sterowania taśmami
barwnymi (RGB) przeznaczony jest sterownik STX-1793 i STX-1796. Standardowe napięcie zasilania
taśm LED to 12V. Do sterownika można także podłączyć taśmy LED zasilane napięciem 24V, ale ze

Instalacja elektryczna stopni schodów - taśmy LED

względu na układ elektroniczny sterownika napięcia tego nie należy przekraczać.
Taśmy LED są najczęściej umieszczone pod stopniami. Punkty (+) powinny być połączone razem do
jednego przewodu oraz punkty (-) powinny być połączone razem do drugiego przewodu i dwoma przewodami o przekroju 1,5mm2 doprowadzone do sterownika. Można także doprowadzić do sterownika osobno
po jednej parze przewodów o przekroju 0,5mm2 od każdej taśmy LED. Oba rozwizania są równorzędne.

Schemat podłączenia sterownika do taśm LED.

Na powyższym schemacie pokazano podłączenie sterownika do schodów składających się z 18
stopni i dwóch poręczy. Wszystkie plusy taśm LED są połączone razem i wszystkie minusy taśm LED
są połączone razem. Plus taśm led jest podłączony do plusa zasilacza, a minus taśm LED do wyjścia
sterownika (LED). Do wejścia sterownika podłączone są przyciski i czujniki ruchu. Można podpiąć także
same przyciski lub same czujniki. Wyjście +12V służy do zasilania czujników. Do sterownika można
podłączyć kilka czujników i kilka przycisków, zależnie od potrzeb i układu schodów.

Sterowanie
Wejście sterownika pracuje na zasadzie zwarcia do masy. Wystarczy do niego podłączyć mechaniczny przycisk (nie przełącznik), aby po jego krótkim naciśnięciu uruchomić sterownik. Jeden kontakt
przycisku należy podłączyć do wejścia sterownika, a drugi do masy (minusa zasilania 12V). Na wszystkich
rysunkach pokazano to rozwiązanie.
Można także uruchamiać sterownik za pomocą innych elementów czy urządzeń, w tym najczęściej
za pomocą czujników ruchu. Czujniki ruchu spotykane są w dwóch wersjach: na napięcie sieciowe 230V
i na napięcie 5 lub 12V. Nie wolno podłączać tych czujników bezpośrednio do wejścia sterownika, gdyż,
zwłaszcza w wypadku czujników 230V, spowoduje to w najlepszym razie błędne działanie sterownika, a
w najgorszym całkowite jego uszkodzenie.

Przed zamontowaniem czujników należy ustawić ich parametry. Najistotniejsza jest długość impulsu
(czasu załączenia czujnika), który powinien być ustawiony na minimum i nie może przekraczać 15 sekund (najlepiej ok. 1-5 sekund — należy to sprawdzić przed zakupem). Drugim parametrem możliwym
do ustawienia w czujniku jest jego czułość lub zasięg. Ten parametr należy ustawić eksperymentalnie
tak, aby włączanie następowało pewnie i we właściwym momencie.
Niektóre czujniki maja do wyboru różne tryby pracy. Należy wyłączyć tryb podtrzymywania (ang.
triggering), gdyż w tym trybie czujnik podtrzymuje impuls przez cały czas obecności osoby w jego zasięgu
i tym samym impuls staje się zbyt długi jak na wymagania sterownika.
Czujniki pracujące w sieci 230V wymagają użycia przekaźników w celu odseparowania obwodu
230V od wejść sterownika. Czujniki niskonapięciowe będą prawie na pewno potrzebowały specjalnego
adaptera dopasowującego sygnał czujnika do wymagań sterownika. Poniższe schematy i opisy wyjaśniają
jak podłączyć najczęściej spotykane na rynku typy czujników. W przypadku konieczności zastosowania
innego typu czujnika, prosimy bezwzględnie o kontakt z producentem w celu uzgodnienia sposobu
podłączenia czujnika.
Zalecamy, mimo zastosowania czujników ruchu, także montaż przycisków (takich jak od
dzwonka) na dole i na górze schodów. Poza pewnym uruchamianiem oświetlenia umożliwią one
ustawianie parametrów sterownika (przycisk dolny) lub włączenie oświetlenia schodów na stałe
(przycisk górny) np. podczas sprzątania.

Czujniki ruchu na napięcie 230V
Typowy czujnik ruchu na napięcie
230V ma postać modułu o standardowych wymiarach i jest montowany do
puszki instalacyjnej. Posiada elementy
regulacyjne (czas, czułość, itp.) i najczęściej trzy kontakty na przewody.
Dwa podłącza się do sieci 230V, a
trzeci przewód służy do zasilania
odbiornika — lampy i takim symbolem
jest oznaczony. Przed instalacją czujnika należy dokładnie zapoznać się z
jego instrukcją.
Czujnik ruchu na 230V - CRN-5481

Bardziej zaawansowane konstrukcyjnie czujniki ruchu posiadają wbudowany dodatkowy czujnik
zmierzchowy. Sprawia on, że czujnik ruchu, zależnie od ustawienia czułości, może być nieaktywny przy
silnym oświetleniu. Tym samym iluminacja schodów nie włącza się np. w dzień. Może to jednak stwarzać
problemy, jeśli na czujnik zmierzchowy będzie padało światło oświetlenia schodów. Odpowiednio regulując
czułość można spróbować temu zaradzić. Ze swej strony polecamy nasz, odpowiednio zmodyfikowany
do pracy ze sterownikiem, czujnik ruchu na 230V CRN-5491.
Rysunek na następnej stronie przedstawia schemat podłączenia sterownika do typowego czujnika
ruchu działającego pod napięciem 230V. Muszą być zastosowane przekaźniki! Napięcie pracy cewki
przekaźnika musi wynosić 230V, gdyż takie napięcie podawane jest z czujnika ruchu. Do styków przekaźnika NO (normalnie otwarty) i CO (wspólny) należy podłączyć wejście 1 lub 2 i minus zasilania 12V.
Zalecamy bardzo uważny montaż. W przypadku pomyłki w połączeniach sterownik ulegnie zniszczeniu.

Schemat montażowy podłączenia czujników ruchu 230V do sterownika

Przekaźniki służące do odseparowania
obwodu 230V od sterownika mogą być dowolnego typu. Ze swej strony polecamy przekaźniki montowane na szynę T-35 tak, jak sam
sterownik. Ich zastosowanie ułatwia montaż
instalacji. Zdjęcie obok przedstawia nasz produkt STP-4811 - zespół dwóch przekaźników
w jednomodułowej obudowie na szynę T-35.
Zespół ten pozwala odseparować napięcie
230V jednocześnie z dwóch czujników ruchu.

Zespół przekaźników STP-4811

Schemat montażowy podłączenia czujników ruchu CRN-5891 do sterownika
za pośrednictwem zespołu przekaźników STP-4811
UWAGA: Pokrętło „Time” w czujnikach należy ustawić na pozycję minimum!

Montaż czujników ruchu tak, aby
pracowały poprawnie jest bardzo
trudny, ale możliwy. Wizualizacja
obok może pomóc w montażu czujnika.
Zalecamy pochylenie czujnika w
dół tak, aby „widział” tylko fragment
podłogi przd pierwszym stopniem z
jednoczesnym osłonięciem górnej
części soczewki Fresnela materiałem
nieprzeźroczystym.

Czujniki ruchu na napięcie 12V
Można także zastosować miniaturowe czujniki ruchu pracujące przy niskim napięciu zasilania np.
12V. Oferujemy taki czujnik o symbolu CRN-5481. Napięcie zasilania czujnika jest identyczne z napięciem
zasilania diod LED, co znakomicie ułatwia i upraszcza montaż całego systemu.
Wymiary czujnika: płytka: 32,5x23,5 mm, średnica
czaszy: 23mm. Czujnik posiada możliwość regulacji
długości impulsu i czułości.
Czujnik może być bezpośrednio podłączony do
wejścia sterownika. Ważne jest aby czujnik i sam sterownik zostały połączone w prawidłowy sposób, w czym
pomogą poniższe zdjęcia i schematy.

Miniaturowy czujnik ruchu

Z tyłu czujnika znajduje się złącze do podłączenia
przewodów prowadzących do sterownika. Aby ułatwić
montaż, do każdego czujnika dodawana jest wtyk, do
którego należy dolutować przewody. Należy zachowa
właściwą kolejność przewodów zgodnie z opisem na
złączu czujnika.

Widok czujnika od strony złącza

Zaleca się użycie barwnych przewodów o możliwie
małym przekroju np. wiązki przewodu telefonicznego.
Prosimy pamiętać, że każda pomyłka w podłączeniu
przewodów, zwłaszcza zasilających może doprowadzić
do uszkodzenia czujnika lub sterownika.
Kąt widzenia czujnika można regulować wyklejając od wewnątrz czaszę czujnika (zdejmuje się) białą
taśmą izolacyjną tak, aby nie widział osób przechodzących mimo.
Gniazdo czujnika i wtyk

Czujnik można zamontować w listwie przypodłogowej lub oprawić uzywając do tego tzw. ramki z
zaślepką. Należy w zaślepce wywiercić otwór o średnicy 23 mm i przełożyć przezeń czaszę czujnika.
W przypadku braku takiej zaślepki mozna użyć np. gniazda TV i je rozwiercić (usuwając je) do średnicy
czaszy czujnika.

Poniższy schemat pokazuje dokładnie cały zestaw wykonany z użyciem czujników ruchu 12V.

Schemat montażowy podłączenia czujników ruchu 12V do sterownika

Przed zamontowaniem czujników należy ustawić ich czas działania i czułość na minimum. W przypadku czujników posiadających zworkę do wybierania trybu pracy z podtrzymywaniem lub bez podtrzymywania (triggering), wybieramy położenie „bez podtrzymywania — non-repeatable trigger”.
Tak przygotowane dwa komplety czujników z adapterami należy zamontować w odpowiednio dobranym otworze z boku pierwszego i ostatniego stopnia.

Ustawianie czujników ruchu
To jedna z trudniejszych operacji, wymaga cierpliwości i dokładności. Przede wszystkim należy
tak wyregulować czułość czujnika, aby skutecznie reagował na wchodzącą na schody osobę. Drugim
problemem do rozwiązania jest to, aby czujnik nie reagował na osobę schodzącą ze schodów — czyli
nie włączał ponownie wygaszających się stopni. Najlepiej zrobić to przysłaniając odpowiednio półkulę
czujnika. Oczywiście samo rozmieszczenie czujników ma duże znaczenie — najczęściej umieszczone
są po prawej stronie schodów patrząc w kierunku ruchu (gdy obowiązuje ruch prawostronny). Niektóre
czujniki mają jeszcze jeden regulowany parametr — tzw. czas martwy. Jest to czas odmierzany po impulsie przez jaki czujnik nie reaguje na kolejne osoby wchodzące w pole jego działania. Odpowiednio
manewrując wymienionymi parametrami można dość dobrze wyregulować czujniki tak, aby ich praca i
włączanie schodów było satysfakcjonujące

Ustawianie parametrów
W sumie jest do zmiany 5 parametrów.
Do ustawiania parametrów służy przycisk SET umieszczony na obudowie sterownika tuz obok
diody sygnalizacyjnej. Aby przejść do regulacji, należy wcisnąć go i prztyrzymać aż dioda zgaśnie. Po
zwolnieniu przycisku rozpocznie się cykl pięciu migotań odpowiadających pięciu parametrom możliwym
do ustawienia. Aby wybrać konkretny parametr do zmiany, należy liczyć migotania i przy odpowiednim
numerze, w trakcie migotania, wcisnąć przycisk i go przytrzymać. Jeśli nie chcemy zmieniać parametru,
należy jego migotanie pominąć bez naciskania przycisku.

Ustawianie pojedynczego parametru

Zasada ustawiania parametrów jest następująca: ustawianie każdego parametru jest sygnalizowane
szybkim migotaniem diody LED. Jeśli w trakcie migotania zostanie wciśnięty i przytrzymany przycisk, to
po chwili, w zależności od parametru, następuje od kilku do kilkudziesięciu wolnych błysków. Ustawienie
parametru polega na zwolnieniu przycisku po określonej ilości błysków lub zaraz po końcu migotania.
Jeśli podczas migotania przycisk nie zostanie wciśnięty, to po krótkiej chwili wygaszenia diody, pojawi
się migotanie poprzedzające następny parametr i tak kolejno aż do końca. Jeśli dane migotanie zostanie
pominięte, to odpowiadajacy mu parametr nie ulegnie zmianie. Pozwala to ustawić np. tylko jeden parametr,
pomijając wszystkie inne. Szczególnym przypadkiem jest wciśnięcie przycisku w trakcie migotania i
puszczenie go zaraz po jego zakończeniu, a przed pierwszym impulsem. Dla większości parametrów
powoduje to ustawienie wartości fabrycznej parametru.

Opis parametrów
Aby przejść do ustawiania parametrów stałych należy nacisnąć na przycisk SET i przytrzymać go
do czasu aż dioda LED zgaśnie. Po chwili dioda będzie kilkakrotnie migotać sygnalizując możliwość
ustawienia parametrów.
Migotanie 1: Ustawianie jasności maksymalnej schodów. Wciśnięcie przycisku podczas pierwszego migotania umożliwi ustawienie wartości maksymalnej. Przycisk należy wcisnąć i przytrzymać,
aż oświetlenie schodów zacznie zmieniać cyklicznie swoją jasność. W tym czasie dioda wolno pulsuje.
Puszczenie przycisku przy odpowiedniej jasności ustawia ją jako stałą jasność maksymalną. Jeśli chcemy
od razu ustawić wartość na maksymalną możliwą, należy przycisk puścić bezpośrednio po zakończeniu
pierwszego migotania. Fabrycznie ustawione na maksimum.

Migotanie 2: Ustawianie jasności minimalnej. Oświetlenie schodów nie musi wygaszać się do zera.
Ze względów bezpieczeństwa, zwłaszcza w nocy, zaleca się ustawienie pewnej wartości minimalnej
oświetlenia schodów. Sterownik umożliwia ustawienie takiej jasności (podświetlenia). Wciskamy przycisk podczas drugiego migotania i trzymamy do czasu, aż jasność światła zacznie się płynnie zmieniać.
Puszczając przycisk w odpowiednim momencie ustawiamy potrzebną stałą jasność minimalną. Jeśli
chcemy, aby światło wyłączało się całkowicie, puszczamy przycisk bezpośrednio po zakończeniu migotania. Fabrycznie ustawione na minimalne podświetlenie schodów.
Migotanie 3: Ustawianie czasu rozjaśniania diód. Wciskamy przycisk podczas tego migotania i trzymamy, aż pojawią się wolne impulsy. Ilość mignięć jest proporcjonalna do czasu zapalania (4 mignięcia
to 1 sek rozjaśniania). Wystarczy przytrzymać przycisk przez odpowiednią ilość błysków Puszczenie
przycisku tuż po końcu migotania, powoduje ustawienie czasu na zero tzn., diody będą zapalać się
natychmiast, bez płynnego rozjaśniania. Fabrycznie ustawione na 1 sek.
Migotanie 4: Ustawianie czasu ściemniania diod. Wciskamy przycisk podczas tego migotania i trzymamy aż pojawią się wolne impulsy. Ilość mignięć jest proporcjonalna do czasu ściemniania (4 mignięcia
to 1 sek rozjaśniania lub ściemniania). Wystarczy przytrzymać przycisk przez odpowiednią ilość błysków
Puszczenie przycisku tuż po końcu migotania powoduje ustawienie czasu na zero tzn., diody będą gasnąć
natychmiast, bez płynnego ściemniania. Fabrycznie ustawione na 4 sekundy.
Migotanie 5: Ustawianie czasu timera. Można tu ustawić czas po jakim schody zostana wygaszone.
Wciskamy przycisk podczas tego migotania i trzymamy aż pojawią się wolne impulsy. Każdy impuls
oznacza jedną sekundę. Puszczenie przycisku np. po 5 impulsach spowoduje, że oświetlenie schodów
wyłączy się po 5 sekundach. Fabrycznie ustawione na 20 sekund.
Po ostatnim procesie sterownik przechodzi bezpośrednio do trybu oczekiwania na impuls wyzwalający.

Dickensa 26, 02-382 Warszawa, tel.: 698 577 588
www.bagram.pl, biuro@bagram.pl

