
 
 
 

 

КОНТРОЛЛЕР СВІТЛОДІОДНИЙ ПРОГРАМОВАНИЙ DOMINATOR 810 
Інструкція з експлуатації 

 

 
 

Перелік прийнятих скорочень: 
РЕ - керівництво по експлуатації 
КП - контролер програмований 
ПК - персональний комп'ютер 
ПМЗ - програмне забезпечення 
ЛКМ - ліва кнопка мишки 
ПКМ - права кнопка мишки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Даний посібник з експлуатації включає в себе загальні відомості, необхідні для вивчення і 
правильної експлуатації світлодіодного контролера DOMINATOR 810. 
Експлуатацію та введення в роботу виробу повинен проводити фахівець, обізнаний з цією 
інструкцією. 
Зовнішній вигляд КП представлений на малюнку 1. 
 

 
 

Малюнок 1 

1. Опис і робота. 
 

1.1 Призначення. 
 

   КП є приладом для управління світловим обладнанням, таким як світлодіодні модулі, світлодіодні 
табло та інші подібні до них джерела світла, або іншими пристроями на їх основі. КП керують 
освітлювальним обладнанням по заздалегідь підготовленим сценаріями. Сценарії дозволяють 
динамічно змінювати яскравість світіння, колір світіння і час світіння пристроїв відображення 
світлових ефектів. Сценарії роботи для КП можуть бути створені будь-яким користувачем за 
допомогою спеціального програмного забезпечення, що входить в комплект поставки. 
   КП дозволяють здійснювати вибір виконуваного сценарію, зміну яскравості і швидкості 
відтворення світлових ефектів. 
   Область застосування КП поширюється на декоративне підсвічування, святкову ілюмінацію, різні 
табло, а також на широкий спектр індивідуальних завдань кінцевого споживача. 
1.1.1 Контролер світлодіодний програмований (КП) - електронний прилад, призначений для 
управління світлодіодними виробами, і виробами на їх основі в автоматичному режимі. 
1.1.2 Використання КП спільно з ПК і комплектом програмно-математичного забезпечення (ПМО) 
дозволяє користувачеві створювати самостійно сценарії роботи КП. 
1.1.3 Програмування здійснюється через USB порт ПК. КП має 8 роздільних каналів управління 
світлодіодними лініями. 
1.1.3 Умови експлуатації КП: 
- температурний діапазон від мінус 40 ° С до плюс 40 ° С; 
- відносна вологість повітря 90%; 
- атмосферний тиск 630-800 мм рт.ст .; 
1.1.4 Комплектація: 
- контролер програмований 1шт. 
- компакт диск з програмним забезпеченням 1шт. 
- Кабель USB 2.0 AM BM 1.8м 1шт. 



 
 
- Ущільнювач 1шт. 
- Гвинти 4 шт. 
- Тара пакувальна 1 шт. 
- Паспорт 1 шт. 
 
1.2 Технічні характеристики. 
Кількість каналів - 8 
Напруга харчування, вольт + 4 ... 25 
Макс. допустимий струм на канал, Ампер - 10 
Сумарний макс. струм, не більше, Ампер - 40 
Захист від короткого замикання на каналах  - присутній 
Годинник реального часу - присутній 
Кількість циклів програмування - 100 000 
Число градацій яскравості - 128 
Максимально число створюваних кадрів - 65000 
Максимальна кількість сценаріїв - 127 
Тривалість одного кадру, сек. - 1/64 ... 4 
Підтримуваний клас USB - USB 2.0 
Макс. відстань між двома КП, м. - 200 
Габаритні розміри, мм - 115х65х40 
Вага в упаковці, не більше гр. - 330 
Клас захисту - IP65 
 
1.3 Склад КП. 
КП функціонально виконаний у вигляді пластмасового корпусу. Габаритні і установочні розміри 
наведені в Додатку №2. 
Усередині корпусу розміщена друкована плата з встановленими на ній радіоелементами.  
Клеми і роз'єми призначені для підключення: 
- джерела живлення; 
- світлодіодних ліній; 
- USB кабелю (для програмування КП); 
- клеми "Інтерфейс" для підключення додаткових КП; 
- технологічних пристроїв. 
- клеммники натискні для підключення світлодіодних каналів; 
- клеммники гвинтові для підключення живлення; 
Вся плата розташовується в корпусі захищенному від пилу та вологи. 
 
1.4 Маркування. 
На КП нанесено маркування, яке містить такі відомості: 
- товарний знак або найменування організації - виготовлювача; 
- умовне позначення; 
- заводський номер; 
- рік випуску. 
 
1.5 Упаковка, зберігання, транспортування. 
   КП повинні зберігатися і транспортуватися в штатній упаковці, яка захищає їх від механічних 
пошкоджень. 
   Термін зберігання КП 5 років з дня виготовлення. 
1.5.1 КП упаковуються в споживчу тару заводу-виробника. 
1.5.2 КП повинні зберігатися в упаковці заводу-виробника на відстані від опалювальних пристроїв 
не менше 0,5 м, при відсутності в повітрі агресивних домішок. 



 
 
1.5.3 Транспортування КП може проводитися всіма видами транспорту, в критих транспортних 
засобах, при транспортуванні повітряним транспортом в опалювальних герметизованих відсіках. 
Умови транспортування КП в частині впливу механічних навантажень - по групі Л ГОСТ 23216-78, в 
частині впливу кліматичних факторів; 
 - по групі 3 (ОЖ4) ГОСТ15150-69. 
 
2. Використання за призначенням. 
 
2.1 Експлуатаційні обмеження. 
КП повинен експлуатуватися в кліматичних умовах: 
- температура - 40 ° С + 40 ° С 
- вологість не більше 90% (без конденсації пари) 
- атмосферний тиск 630-800 мм рт.ст. 
 
2.2 Підготовка КП до роботи. 
  КП - складний електронний прилад, що вимагає акуратності при монтажі і підключенні. Якщо КП 
перебував в умовах з низькою температурою повітря, і його принесли в тепле приміщення – 
включати його слід не раніше ніж через одну годину, (час, необхідний для випаровування 
конденсату). 
   При монтажі, експлуатації, обслуговуванні КП повинні виконуватися вимоги "ПТЕ і ПТБ 
електроустановок споживачів". 
 
Підключення напруги живлення. 
 Акуратно зняти верхню кришку, при цьому, не пошкодивши герметизуючої прокладки, 
попередньо відкрутивши чотири кріпильних гвинта. 
Пропустити три дроти через кабельний ввід і підключити їх згідно схеми підключення (ріс.1,2,3 
Додаток №1), дотримуючись полярності підключення. Два дроти підключити до клеми "мінус", 
один до клеми "плюс". 
 
Підключення блоку живлення 
КП підключається до вихідних (низьковольтних) клем блоку живлення за допомогою вхідних в 
комплект поставки проводів перетином 1.5мм2, Малюнок 2. 
 

 
 

Малюнок 2 



 
 

 
Плюсовий провід (як правило, з ізоляцією "теплого" кольору - червоний, коричневий або жовтий) 
підключається до клеми "+ V". 
Мінусовий провід (як правило, з ізоляцією "холодного" кольору - чорний, синій або білий) 
підключається до клеми "-V" або "COM". 
При необхідності можна подовжити низьковольтні дроти живлення максимум до 10 метрів, 
застосовуючи ізольовані гнучкі проводи перерізом не менше 1.5мм2. Не рекомендується 
застосовувати низьковольтні дроти живлення довжиною понад 10 метрів (так як струм 
споживання в 10 ... 20 і більше Ампер може викликати зайве падіння напруги на проводах, що 
може привести до порушень функціонування виробу). 
Блок живлення підключається до мережі змінного струму 220 Вольт трьохдротяним кабелем 
перетином не менше 1,5мм2, що входять в комплект поставки або аналогічним. Для підключення 
фазного проводу і нейтралі використовуються клеми "L" і "N" відповідно. Блок живлення 
обов'язково повинен бути заземлений. Для заземлення використовувати спеціально призначену 
для цієї мети клему на блоці живлення. Як правило, вона маркується знаком "G", "Gnd" або 
стандартними міжнародними знаком заземлення "". 
 
Лінію підводки до мережі змінного струму 220 Вольт бажано оснастити плавким запобіжником 
або автоматичним вимикачем на відповідний номінал струму. Номінальний струм споживання від 
мережі змінного струму 220 Вольт вказано на етикетці, яка знаходиться на блоку живлення. 
При підключенні двох КП, необхідно: 
- пропустити через кабельний ввід, два дроти для підключення лінії інтерфейсу до клем 
"Інтерфейс", порядок підключення проводів до клем не має значення, рекомендується при 
довжині лінії зв'язку більше 3 метрів використовувати екранований провід. При відстані між КП 
більше 3 метрів необхідно встановити термінатор (резистор номіналом 150 Ом). Схема 
підключення термінатора і екранованого проводу приведена на малюнках 2 і 3. 
- підключити лінії світлодіодів до відповідних клем. У разі збільшення навантаження на один канал 
більше 6 Ампер, можна використовувати DOMINATOR 810, що допускає збільшення струму до 10 
Ампер на канал. 
При збільшенні кількості світлодіодний ліній необхідно врахувати, що збільшується струм 
споживання, виходячи з цього блок живлення, що підключається до КП повинен бути відповідної 
потужності.  
 
2.3 Монтаж контролера. 
 
Заходи безпеки 
При проведенні монтажних і пуско-налагоджувальних робіт необхідно дотримуватися: 
 - Правила Техніки Безпеки при роботі з електроустановками напругою до 1000 Вольт, 
- загальних правил безпеки з підйому і переміщення важких речей, 
- правил проведення висотних монтажно-складських робіт. 
Відповідальність за дотримання правил Техніки Безпеки повністю несе сторона, що здійснює 
монтажні та пусконалагоджувальні роботи. 
У разі, коли представник Виробника бере участь в монтажних і пуско-налагоджувальних роботах 
як консультант, він не несе відповідальності за дотриманням правил Техніки Безпеки стороною, 
що здійснює монтажні та пусконалагоджувальні роботи. 
 
Загальні рекомендації 
При монтажі рекомендується: 
- монтаж табло виконувати силами однієї людини, що має кваліфікацію монтажника четвертого 
розряду і електрика четвертого розряду. 



 
 
- положення табло вибирати виходячи з міркувань зручності для огляду його індикаторів; з огляду, 
що індикатори табло мають великий кут огляду, засвітка його лицьової панелі прямим або 
відбитим сонячним світлом може привести до погіршення видимості, що відображається; з огляду 
довжини кабелів. 
 
Максимально допустима довжина кабелю від джерела живлення залежить від його перетину і 
повинна бути: 
- для кабелю з перетином 0,75 мм 2 (AWG 18) - не більше 5 метрів; 
- для кабелю з перетином 1,5 мм 2 (AWG 16) - не більше 10 метрів. 
При перевищенні довжини кабелю від джерела живлення або зменшенні 
його перетину, можливе зменшення яскравості світіння світлодіодів. 
 
   КП встановлюється кабельними вводами вниз (!), на стінах або інших конструкціях приміщення 
захищених від атмосферних опадів, механічних пошкоджень, доступу сторонніх осіб. 
 

 
 

Малюнок 3 
 

Встановіть КП на рівну поверхню, кабельними вводами вниз (!), І закріпіть його за допомогою двох 
саморізів. Підключіть світлодіодні лінії до клем 1, дроти живлення до клем 2, інтерфейсний кабель 
до клем 3 (при необхідності) відповідно до схеми підключення, пропустивши їх через кабельні 
вводи 4, надійно зафіксуйте. 
   Акуратно укладіть ущільнюючу прокладку в паз підстави корпусу. 
   Встановіть кришку і натискайте на неї чотирма гвинтами, не докладаючи великого зусилля. 
   Подайте напруга живлення від блоку живлення. 
   Після цього КП готовий до роботи. 
 
Примітка: Для спільної роботи двох і більше КП потрібно завантажити в них сценарій, і підключити 
один до одного через клемник "інтерфейс". Довжина кабелю може досягати до 100 метрів. В 
цьому випадку КП працюватимуть синхронно. 
 
Всі підключення і відключення з'єднувальних проводів робити тільки при відключеному від 
мережі джерелі живлення. 
Зібрати світлодіодні лінії відповідно до наведеної схеми з'єднання. Можна використовувати готові 
світлодіодні модулі. 
 



 
 

 
 

Малюнок 4 
 

Таблиця 1. Типові номінали резисторів. 
 

Колір світлодіодів Номінал резистора (опір) Потужність резистора 

Червоний, жовтий 270 Ом 0.25 Ватт 

Синій, білий, зелений  150 Ом 0.125 Ватт 

 
Примітка: розрахунок зроблений для стандартних типів світлодіодів з падінням напругою на 
ньому ~ 2.1 вольта для червоних і жовтих світлодіодів, і ~ 3.2 вольта для інших. Струм 0.02 А. 
Напруга живлення 12 вольт. 
Розрахунок максимального числа світлодіодів на один канал здійснюється за формулою: 
 

N = (Imax. / Iled) x 3 
 
де: 
 N - число світлодіодів, 
 Imax - максимальний струм на канал, 
 Iled - струм світлодіодів. 
 
   Підставивши значення Imax і Iled в формулу, отримуємо максимальне число світлодіодів на один 
канал: (6 ./ 0.02) x 3 = 900 штук. 
 
   Розрахунок необхідного блоку живлення здійснюється за формулою: 

 
I = (N / 3) x 0,02 

 
де: 
Nсумарне - сума всіх світлодіодів підключених до КП, 
I - необхідний струм блоку живлення. 
 
   Наприклад: Є 2400 світлодіодів, тоді I = (2400/3) x 0,02 = 16 Ампер. Виберемо з запасом 16,6 
Ампер. Блок живлення вибираємо на 12 вольт і струм не менше 16,6 ампер. 12 x 16,6 ~ 200 Ватт. 
Розрахунок зроблений для схеми підключення світлодіодів по 3 шт. на один канал, при напрузі 
живлення 12 Вольт. 
Крім стандартних ліній світлодіодів до КП можна підключати інші пристрої, такі як світлодіодні 
кластери для систем освітлення: 



 
 
 

 
 

Малюнок 5 
 

 
 

Малюнок 6 
 

 
 

Малюнок 7 
 
При цьому треба враховувати, що кожен з кластерів споживає в середньому приблизно 1вт. 
Таким чином, для розрахунку кількості кластерів підключених до КП розраховується за формулою: 
 

 
 

де: 
- ΣPвт. сумарна споживана потужність всіх каналів (для одного КП), 
- 1вт. потужність, споживана одним кластерним елементом, 
- ххшт. кількість кластерних елементів. 
Так як сумарний струм на всі канали становить не більше 40 Ампер, то сумарна споживана 
потужність становить приблизно 480 Вт (при напрузі живлення 12 Вольт). 
 



 
 
3. Програмне забезпечення. 
 
3.1 Установка програмного забезпечення 
Рекомендована конфігурація комп'ютера, не нижче: 
- Pentium III, RAM> 64 Мб, SVGA, від 1 Мб відеопам'яті, CD / DVD-ROM, маніпулятор типу "миша". 
Програмне забезпечення призначене для роботи в середовищі 32/64 операційних систем: 
Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7. 
 
ПРИМІТКА: для установки програмного забезпечення користувач повинен мати права 
адміністратора. Модуль установки драйвера КП також запускається від імені адміністратора. 
Наступні запуски програми проводиться з правами користувача за замовчуванням. 
 
 Спеціалізоване програмне забезпечення "LED_Controller 1.01", що входить в комплект поставки, 
призначене для програмування і перепрограмування програми роботи КП та інших пристроїв, для 
запису на внутрішню пам'ять КП сценаріїв роботи, а також створення і редагування сценаріїв 
роботи КП. 
 
   Програмне забезпечення поставляється "Як є", без гарантії будь-якого виду, явній або неявній, 
включаючи, але не обмежуючись, гарантіями комерційного використання, придатності для 
приватних цілей і не порушення нормативних актів. 
  Програма "LED_Controller 1.01", забезпечує швидку і зручну настройку інформаційних табло, 
завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу і простим налаштуванням. 
Встановіть в дисковод CD диск з програмним забезпеченням. 
 

 
 

Малюнок 8 
 
Установка програмного забезпечення запускається автоматично після установки компакт диска в 
дисковод. Якщо цього не відбулося, то необхідно у вікні "провідника" Windows запустити 
програму "LED_Controller 1.01" .EXE ", при цьому на екрані монітора з'явиться вікно інсталятора 
програми роботи зі сценаріями, і драйверів. Зовнішній вигляд інтерфейсу програми 
представлений на малюнку 9. 
 



 
 

 
 

Малюнок 9 
 
Далі у вікні необхідно вибрати пункт мову інтерфейсу, на якому буде відбуватися установка 
програмного забезпечення. 
Після закінчення вибору необхідно натиснути кнопку "OK" або "Скасувати" для виходу з програми 
установника. 
Далі з'явиться вікно майстра установки програмного забезпечення. 
 

 
 

Малюнок 10 
 
Для установки програмного забезпечення необхідно натиснути "ДАЛІ", в подальшому Вам буде 
запропоновано прочитати і прийняти ліцензійну угоду, в разі відмови подальша установка 
програмного забезпечення буде неможлива. 



 
 

 
 

Малюнок 11 
 
Для підтвердження угоди про ліцензію необхідно натиснути "ЗГОДЕН". 
Далі Вам буде запропоновано каталог установки програмного забезпечення. 
 

 
 

Малюнок 12 
 

У наступному вікні буде виведено інформацію про створення групи в меню "ПУСК" і створення 
"ярлика" програми на робочому столі. Відзначте ці пункти, якщо це необхідно. 



 
 

 
 

Малюнок 13 
 

 
 

Малюнок 14 
 
 



 
 

 
 

Малюнок 15 
 

У наступному вікні буде виведена підсумкова інформація про установку програмного 
забезпечення. 

 

 
 

Малюнок 16 
 
 



 
 

Уважно ознайомтеся з підсумковою інформацією, якщо є необхідність змінити місце 
розташування програми - натисніть кнопку "Назад", і внесіть необхідні зміни. 

При натисканні на кнопку "Встановити" почнеться установка програмного забезпечення на Ваш 
ПК. 

 

 
 

Малюнок 17 
 
 
 

Після закінчення установки з'явиться вікно. 
 
 

 
 

Малюнок 18 
 



 
 

 

Якщо Ви маєте намір відразу ж приступити до роботи з програмою, то натисніть кнопку 
"Завершити", якщо немає, то зніміть галочку біля напису "Запустити програму". Для подальших 
запусків ПО скористайтеся ярликами: на робочому столі / панелі швидкого запуску / з папки з 
встановленою програмою. Рекомендується не підключати КП до USB порту до першого запуску. 

При установці ПО реєструє в операційній системі розширення * .lcsc для сценаріїв, збережених на 
жорсткий диск. При запуску будь-якого файлу з таким розширенням ОС проведе запуск програми 
LED_Controller і відкриє в ній даний сценарій. 

 

 
 

Малюнок 19. Сценарій на жорсткому диску 
 

3.2 Установка драйвера КП 
Після установки програмного забезпечення необхідно провести установку драйвера КП. ПО 

видаватиме запити на установку драйвера від першого запуску ПО після його установки, до 
першого виявлення програмою контролера, підключеного через USB порт. 

 

 
 

Малюнок 20. Вікно установки драйвера 
 
Установку драйвера дозволено виконати в будь-який з таких запусків. Надалі, при необхідності, 

можна зробити переустановку драйвера через Вікно налаштувань програми. 
Підключення КП до комп'ютера здійснювати способом, передбаченим для конкретної моделі КП. 
Підключити КП до ПК за допомогою кабелю USB 2.0 AM BM 

 
 

 
 

Малюнок 21 
 
Рекомендований порядок установки драйвера КП: 



 
 

  - якщо КП підключений до USB порту - витягти його 
  - запустити програму LED_Controller 
  - з'явиться вікно установки драйвера 
  - підключити КП до USB порту 
  - дочекатися закінчення установки драйвера КП (зазвичай не більше хвилини) 
  - при успішній установці з'явиться Вікно успішної установки драйвера КП: 
 

 
 

Малюнок 22. Вікно успішної установки драйвера КП 
 
Зауваження: при появі інших діалогових вікон з помилками рекомендується повторити всю 

процедуру установки драйвера КП з першого пункту. При не вирішенні проблеми, слід звернутися 
до виробника. 

- на деяких ОС на даному етапі допустимо поява вікна запиту на перезавантаження ОС (дана 
вимога носить рекомендаційний характер): 

 
 

 
 

Малюнок 23. Вікно запиту на перезавантаження ОС 
 
  - головне вікно програми змінить вигляд з: 
 



 
 

 
 

Малюнок 24. Головне вікно програми без підключеного КП 
 
на вид: 

 
 

Малюнок 25. Головне вікно програми з підключеним КП 
 

- установка драйвера КП успішно завершена 
 
3.3 Набір і склад вікон програми 
Головне вікно програми 
Дане вікно призначене для переходів між вікнами програми, створення / відкриття / збереження 
сценарію, звернення до підключеним контролерам, завантаження сценарію на контролери. 
 



 
 

 
 

Малюнок 26. Склад головного вікна програми 
 
Склад вікна: 
 

№ Назначение 

1 Закрыть текущий сценарий, начать новый с чистыми закладками 

2 Открыть сценарий, сохраненный на жестком диске 

3 Сохранить текущий открытый сценарий со всеми закладками на жестком диске 

4 Перейти к окну настроек 

5 
Переключение между режимами запуска “Сценарий повторяется по циклу” и “Сценарий 

запускается по расписанию” 

6 Остановить предпросмотр сценария 

7 Начать/Приостановить предпросмотр сценария 

8 Открывает справку по программе (данный документ) 

9 
Позволяет открыть одну из нескольких схем подключения  одного или нескольких КП к 

нагрузке и блокам питания 

10 Перейти к окну “О программе” 

11 Добавить новую закладку на текущий сценарий 

12 Выбрать инструмент Поставить точку/массив точек 

13 Выбрать инструмент Выделить Область 

14 Выбрать инструмент Яркость точки 

Сценарий_повторяется#_Режим_
Сценарий_запускается#_Режим_
Сценарий_запускается#_Режим_
О_программе%22#_Окно_


 
 

15 Выбрать инструмент Массив точек 

16 Выбрать инструмент Стерка  

17 Выбрать инструмент Карандаш 

18 Задать яркость карандаша 

19 Переключение между закладками 

20 Закрыть (удалить) текущую закладку 

21 Сменить заголовок закладки 

22 Задать количество повторов сценария/время запуска сценария 

23 Задать количество каналов 

24 Задать количество кадров 

25 Задать заголовки каналов 

26 Установить интервал кадра 

27 Регулятор смены интервала кадра 

28 Галка применения интервала кадра ко всем кадрам сценария 

29 Регулятор смены яркости сценария 

30 Регулятор смены общей длительности закладки 

31 Номера кадров сценария 

32 Переключение режима сценария 

33 Один из подключенных контроллеров 

34 Каналы, выбранные для данного подключенного контроллера 

35 Кнопка загрузки всех разрешенных к загрузке подключенных контроллеров 

36 Расставленные на сценарии точки различной яркости 

 
Вікно зміни яскравості 
Запит вікна - при зміні яскравості однієї або більше точок закладки. При роботі з вікном всі внесені 
зміни будуть відображатися на закладці червоним кольором. Зміни оборотні - натискання кнопки 
"закрити" скасує всі вироблені дії. 
 

 
 

Малюнок 27. Склад вікна зміни яскравості 
 

Сценарий_повторяется#_Режим_
Сценарий_запускается#_Режим_


 
 
 

№ Назначение 

1 
Комбинированный список задания направления изменения яркости выбранных точек. 

Варианты: для всех, слева направо, сверху вниз. Не появляется, если выбрана одна точка. 

2 
Взаимосвязанные регулятор и комбинированный список смены яркости начальной 

выбранной точки. 

3 
Взаимосвязанные регулятор и комбинированный список смены яркости конечной 

выбранной точки. Не появляется, если выбрана одна точка. 

4 Применить внесенные изменения к закладке и закрыть окно (Enter) 

5 Закрыть окно без применения изменений к закладке (Escape). 

 
Вікно попереднього перегляду 
Дане вікно надає можливість переглянути сценарій без відправки на контролер. Кожен канал 
сценарію представлений на даному вікні як круглого світлодіода змінного розміру і кольору. 
Величина задається затисненням ЛКМ на світлодіоді і перетягуванням його лівого нижнього кута. 
Для завдання яскравості світлодіода - ПКМ на ньому. 
 

 
 

Малюнок 28. Зміст вікна  
 
Зміст вікна: 
 

№ Назначение 

1 Выбрать *.bmp файл на жестком диске, который будет использован в качестве фона 
данного окна. Удобно разместить в качестве фона фотографию выставки и на ней 
расположить светодиоды так, как они будут расположены в реальных условиях. 

2 Светодиоды разной величины и цвета.  

3 Для расстановки светодиодов полезно знать номер канала, который они представляют. Во 
время предпросмотра удобно отключить этот эффект. Измененные заголовки каналов 
отображаются в качестве всплывающей подсказки при наведении на светодиод. 

 
Вікно автоматично з'являється при початку попереднього перегляду і також автоматично зникає 
при його припиненні. 



 
 
Вікно налаштувань 
Дане вікно містить основні настройки роботи програми. Налаштування читаються з жорсткого 
диска при старті програми і зберігаються на ньому при її закритті. 
 

 
 

Малюнок 29. Зміст вікна налаштувань  
 
Зміст вікна: 
 

№ Назначение 

1 Комбинированный список выбора языка интерфейса программы (уже созданные 
закладки сохраняют свои прежние заголовки на том языке, на каком были введены при 
создании) 

2 Во время предпросмотра сценария появляется окно предпросмотра. Галка в этом поле 
позволяет видеть позицию текущего показанного предпросмотром кадра во всем сценарии. 

3 При вызове смены интервала кадра регулятор смены интервала кадра можно дополнить 
списком значений для большего удобства. 

4 На каждом сценарии все каналы могут быть выделены цветом для удобства определения 
принадлежности их тому или иному подключенному контроллеру. 

5 Определяет цвет выбора во всех контекстных меню и панелях инструментов программы. 
Также этот цвет по умолчанию будет использоваться окном предпросмотра для обрисовки 
канала. 

6 В некоторых случаях может возникнуть необходимость переустановки драйвера КП. Сразу 
после установки программы эта опция не нужна, программа будет вызывать окно установки 
драйвера КП при каждом старте до первого обнаружения устройства. 

7 Сохранить все внесенные изменения и закрыть окно настроек (на жестком диске 
изменения сохраняться только после корректного закрытия программы) 

8 Выйти из окна настроек без сохранения внесенных изменений. 

 
Зауваження системного адміністратора: 



 
 
Розширення файлів настройки - * .ini. У момент установки програми, незалежно від обраної папки 
установки, під їх зберігання визначається папка: "C: \ Users \ Public \ Documents \ LED_Controller". 
Дана особливість підтримує безконфліктне звернення до файлів настройки на ОС> = Windows 
Vista. При деінсталяції програми всі її робочі та конфігураційні файли будуть видалені, як з папки 
установки, так і з папки зберігання настроюваних файлів. Створені сценарії (файли) будуть 
залишені на колишніх місцях. 
 
Вікно "Про програму" 
Дане вікно містить основну контактну інформацію про виробника виробу, а також версію 
програми. 
 

 
 

Малюнок 30. Вікно "Про Програму" 
 
3.4 Створення сценарію 
Під сценарієм мається на увазі кінцевий набір закладок, які можна зберегти на жорсткому диску 
одним файлом або одноразово відправити на контролери. Далі представлені складові елементи 
сценарію. 
 
Закладки 
 

 
 

Малюнок 31 
 
Кожна закладка містить таблицю, регулятор яскравості сценарію, регулятор загальної тривалості, 
заголовок закладки, кількість повторів / час запуску. Кожен рядок таблиці являє канали, кожен 
стовпець - кадри. 'У момент відправки на контролер всі закладки склеюються в один сценарій 
особливим порядком і відправляються все за одне завантаження. Контролер оснащений засобами 



 
 
зміни однієї закладки на іншу, коли закінчується її кількість повторів, або коли настає 
астрономічний час початку інший закладок. Синхронізація часу контролера здійснюється при 
кожній відправці на нього сценарію, час відправлення відповідає системному часу на годиннику в 
правому нижньому кутку екрану. 
 
Порядок розташування закладок можна міняти їх фізичним перетягуванням одну на іншу 
(затискання ЛФМ). ПКМ по закладці викличе контекстне меню, що дозволяє додавати / видаляти 
закладки і повністю копіювати вміст однієї закладки на іншу (кількість повторів / час запуску, 
заголовок закладки не буде копіюватися). 
 
 

 
 

Малюнок 32 
 
  
Поки до комп'ютера, на якому запущена програма, буде підключений контролер цієї серії - всі 
закладки крім самої лівої будуть заховані від користувача. При відправці сценарію на контролер 
вони не будуть відправлені на нього. Обмеження пов'язане з технічними особливостями 
контролера даної серії. КП 810 не має ніяких обмежень в роботі програмного забезпечення. 
кадри 

 
 

Малюнок 33 
 
Фрагмент сценарію (закладка) представлений в програмі у вигляді таблиці, де рядки це канали, а 
стовпці (кадри) - шкала часу. 
Під кадром мається на увазі інтервал часу роботи всіх каналів закладки. Можна сказати, що це 
мінімальний крок роботи сценарію. 
 
Інтервал кадру 
 

 
 

Малюнок 34 
 



 
 
Інтервал кадру - час, протягом якого буде виконуватися цей кадр, може тривати від 0.0016 секунд 
до 4 секунд. Поки цей час не минув - канал буде зберігати своє поточне значення без будь-яких 
змін. 
 
Канали 
 

 
 

Малюнок 35 
 
У структурі сценарію під терміном канал мається на увазі рядок таблиці. Фізично, на реальній 
вивісці до одного каналу можуть бути підключені один або кілька світлодіодів або навіть ціла 
композиція. Для більшої зв'язності вашого сценарію з реальною вивіскою скористайтеся 
попереднім переглядом, розставте на ньому світлодіоди гранично наближено до реальних умов. 
 
Точки 
 

 
 

Малюнок 36 
 
Точка - значення яскравості каналу, заданий від 0 (виключений) до 127 (повна яскравість) для 
даного кадру даного каналу. 
Таким чином, точка - елемент таблиці на перехресті кадру і каналу - це час, протягом якого даний 
канал буде зберігати задану яскравість. 
Приклад: Канал 1 змінює яскравість від 1 до 127 за час, що дорівнює 0.5 сек * 8 кадрів = 4 сек. 
 

 
 

Малюнок 37 
 
Це означає, що за 4 секунди згаслий канал загориться на повну яскравість. При цьому візуально 
зміна яскравості буде видно лише кожні півсекунди. 
Красу вивіски визначає плавність її переходів - намагайтеся створювати більше кадрів короткої 
тривалості. 
 
Яскравість сценарію 
 

 
 

Малюнок 38 
 
Дозволяє масштабувати яскравість всіх точок закладки без безповоротних змін їх поточних 
значень. Задається в процентах. 



 
 
Реалізація режиму енергозбереження вивіски: 
Створити закладку, розставити крапки, скопіювати цю закладку в іншу і для скопійованої закладки 
задати яскравість сценарію менше, ніж у вихідної. 
 
Загальна тривалість закладки 
 

 
 

Малюнок 39 
 
У ряді випадків потрібне прискорити / уповільнити час виконання закладки. Але кількість кроків 
цієї зміни залежить від того, які інтервали кадрів вже встановлені на закладці. Якщо є кадр з 
мінімальним інтервалом (0,0016 сек) і є кадр з максимальним інтервалом (4 сек) - цю закладку 
неможливо ні уповільнити, ні прискорити. 
 
Режим сценарію 
Момент переходу контролера з відображення однієї закладки на іншу може бути обумовлений 
такими потребами: 
 - є кілька сценаріїв, наприклад рекламних роликів, які повинні змінювати один одного, кожен з 
них повинен повторюватися кілька разів. 
 - кожен сценарій повинен запускатися свого часу, наприклад вдень один, вночі інший. 
ПО реалізує обидві можливості, але для всіх закладок вибирається тільки один з цих двох режимів. 
 
Режим запуску "Сценарій повторюється по циклу" 
 

 
 

Малюнок 40 
 
Фрагмент сценарію (закладка) буде повторений вказану кількість разів, після чого контролер 
перейде до наступної закладки (вибірка йде зліва направо по розташуванню закладок в програмі). 
 
Режим запуску "Сценарій запускається за розкладом" 
 

 
Малюнок 41 

 



 
 
Сценарій запуститься тоді, коли настане час і хвилина його запуску. Сценарій, який виконувався на 
контролері до нього, буде негайно припинено. 
 
Попередній (Емулятор) 
 

 
 

Малюнок 42 
 
Процес створення навіть самого невеликого і простого сценарію - заняття, що вимагає постійного 
контролю за правильністю проведених дій. Число циклів перезапису контролера достатній, але 
обмежений. Рекомендується всі проміжні перевірки відповідності сценарію проводити на 
емуляторі. 
Попередній виконується тільки для поточної закладки. Такі параметри, як час запуску і кількість 
повторів не враховуються, вміст закладки програється негайно, по циклу від першого до 
останнього кадру. 
При запуску на вікні попереднього перегляду будуть розставлені крапки (світлодіоди), кількість 
яких відповідає кількості каналів в закладці. Їх загоряння (збільшення розміру) відповідає 
прописаним сценарієм. 
 
Увага: Сценарії з великою кількістю кадрів дуже малої тривалості (нижче 0,056 сек) можуть 
виконуватися на передперегляді повільніше, ніж на реальному контролері. Підвищення 
продуктивності процесора згладжує різницю, але не усуває її повністю, яка б конфігурація 
обладнання не була обрана. Для подібних "швидких" сценаріїв рекомендується відключати опцію 
"Показувати попередній на сценарії" у вікні налаштувань. 
 
Технічна пояснення: тактова частота процесора контролера багато вище квантів часу, що 
виділяються ОС на роботу програми. 
 
Виділена область 
Ряд інструментів по створенню сценарію дозволяє виділяти прямокутні області осередків таблиці 
закладки (точок). Виділену область можна заповнити плавною зміною яскравості, копіювати / 
вирізати / вставити, видалити (встановити всім її точкам значення яскравості 0) звернути. 
 
Інструменти 
Створення сценаріїв може займати значний час при складності поставленого завдання. Для 
спрощення роботи зі сценарієм створений набір корисних інструментів, що спрощують і 
прискорюють цю саму монотонну частину роботи. Панель інструментів розташовується в лівій 
частині головного вікна програми, виконана в повній аналогії з популярними графічними 
редакторами. 
 
Поставити крапку / масив точок 

 

 
Малюнок 43 

 
Даний інструмент задіяний за замовчуванням. ЛФМ розставляє / прибирає точки повної 
яскравості. ПКМ - виділяє початкову точку і кінцеву точки, між якими буде виділена область точок. 
ЛФМ не прибирає точки, яскравості яких не рівні максимальної (127). 



 
 
 
Виділити область 

 
  

Малюнок 44 
 
Виділяти прямокутні області в довільному місці таблиці закладки. 
 
Яскравість точки 
 

 
Малюнок 45 

 
Звернутися до однієї точки, отримати / змінити її яскравість. 
 
Масив точок 
 

 
Малюнок 46 

Клік миші виділяє початкову точку і кінцеву точки, між якими буде виділена область точок. 

Ластик 

 

Малюнок 47 

ЛКМ / рух миші з затиснутою ЛКМ встановлює яскравості всіх порушених точок в мінімальне 

значення (0). Призначено для очищення великого числа точок сценарію від яскравості. 

Олівець 

 

Малюнок 48 

ЛКМ / рух миші з затиснутою ЛКМ встановлює яскравості всіх порушених точок в значення 

яскравості, заданий в поле яскравості олівця. Призначено для заповнення великої кількості точок 

сценарію яркостей заданою яскравістю. 

Яскравість олівця 

 

Малюнок 49 

Числове значення від 0 до 127, що визначає яскравість, що була розставлена олівцем. 

 

 



 
 
3.5 Завантаження сценарію на КП 

Коли сценарій готовий і налагоджений необхідно завантажити його на контролер. Один сценарій 

може виконуватися 1 - 4 контролерами, синхронізованими один з одним. 

Поки до комп'ютера, на якому запущена програма, буде підключений контролер цієї серії - всі 

контролери, після другого в списку підключених контролерів, будуть недоступні для прошивки 

(сіра маска на зображенні контролера). Обмеження пов'язане з технічними особливостями 

контролера даної серії. 

 КП 810 не має ніяких обмежень в роботі програмного забезпечення. 

Порядок завантаження сценарію на контролер (и): 

- створити сценарій 

- підключити контролери, які необхідно завантажити 

- для кожного підключеного контролера вибрати відправляються на нього канали (можна 

залишити за замовчуванням). 

- Натиснути кнопку "Завантажити всі контролери" (правий нижній кут головного вікна програми) 

Зауваження: не забувайте, що при завантаженні одного сценарію на кілька контролерів необхідно 

синхронізувати всіх контролерів. 

Кожен контролер отримує тільки 8 каналів роботи сценарію. Які це будуть канали - визначає 

користувач. ПКМ на підключеному контролері викличе контекстне меню: 

 

Малюнок 50. Контекстне меню підключеного контролера 

У цьому меню можна вибрати які 8 каналів будуть відправлені на даний пристрій, завантажити 

частиною сценарію тільки цей контролер (не рекомендується). Також можна визначити - хто з 

фізично підключених контролерів відповідає контролеру в списку підключених контролерів 

(замигають світлодіоди обраного контролера, світлодіоди інших згаснуть на деякий час). 

Як випливає з вищесказаного, кілька контролерів можуть бути завантажені однієї і тією ж 

частиною сценарію. У ряді випадків це зручно і значно полегшує завантаження. 

Підключення контролери 

Цей перелік містить всі контролери, які зараз підключені до комп'ютера: 



 
 

 

Малюнок 51. Список підключених контролерів 

Кожен з них можна перевірити, прошити своєю частиною сценарію. Список оновлюється по мірі 

підключення / вилучення контролерів. 

Зауваження: поки процес завантаження сценарію не завершився, не слід витягати / підключати 

контролери. 

4.Технічні обслуговування. 

  Всі роботи, пов'язані з підключенням і монтажем повинні проводитися фахівцями. 

  Роботи з технічного обслуговування проводяться працівником обслуговуючої організації і 

включають: 

- перевірку зовнішнього стану КП; 

- перевірку надійності кріплення КП, стану зовнішніх монтажних проводів, контактних з'єднань. 

4.1. Заходи безпеки. 

   Конструкція КП задовольняє вимоги електропожежної безпеки. КП не має ланцюгів, що 

знаходяться під небезпечним для життя напругою. 

   Монтаж, установку, технічне обслуговування здійснювати при відключеному джерелі живлення. 

   Оператори по обслуговуванню КП, повинні пройти інструктаж з техніки безпеки і вивчити даний 

документ. 

При несправності КП необхідно припинити роботу, відключити від мережі і не включати до 

приходу фахівця. 

   Перед допуском до роботи з КП обслуговуючий персонал повинен пройти навчання, інструктаж 

відповідно до вимог «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ) і« Правил 

техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів (ПТБ). 

4.2. Обслуговування. 



 
 
   Під час експлуатації КП не вимагає спеціального технічного обслуговування. 

   Технічне обслуговування повинен проходити кожен КП, починаючи з моменту введення в 

експлуатацію. Роботи з технічного обслуговування проводяться споживачем або представником 

організації виробника, які мають договір зі споживачем на виробництво цих робіт, за рахунок 

споживача. 

   Гарантійний ремонт здійснює підприємство-виробник чи спеціалізована організація, що має 

договір з організацією виробника, за рахунок організації виробника. Ремонт в післягарантійний 

термін проводиться споживачем або спеціалізованою організацією за заявкою споживача і за його 

рахунок. 

   У разі виведення з ладу КП під час гарантійного терміну експлуатації з вини споживача, ремонт 

(заміна) несправного КП проводиться за рахунок споживача. 

  Якщо КП вийшов з ладу не з вини споживача, то споживач має право вимагати ремонт (заміни) 

несправного КП від організації виробника. 

  Обслуговування КП полягає в огляді цілісності і надійності фіксації сполучних проводів в клемних 

з’єднаннях. 

5. Можливі несправності. 

5.1 Перелік можливих несправностей і способи їх усунення вказані в таблиці: 

Внешнее проявление Неисправность Методы устранения 

Нарушение 
функционирования 
контроллера. 
 
 
 
Не устойчивая синхронизация 
работы двух и более КП 

Плохое подсоединение провода в 
проводном контакте. 
 
 
 
Не установлен терминатор. 
Экран не подключен к клеммнику “-“ . 

Переподключите провода. 
Проверить полярность 

подключения КП 
 
Установить терминатор 

(резистор). 
Подключить экран к 

клеме “-“ . 
 

 

6. Гарантія виробника. 

Організація-виробник гарантує безвідмовну роботу КП протягом 12 місяців з дня його придбання, 

за умови дотримання користувачем правил техніки безпеки і цієї інструкції з експлуатації. 

При виявленні дефектів, пов'язаних з порушенням правил техніки безпеки, в цьому посібнику, 

механічних пошкоджень, порушення цілісності КП, підприємство-виробник залишає за собою 

право не проводити гарантійний ремонт або заміну виробу. 

Якщо протягом гарантійного терміну експлуатації на експлуатується КП, виявлені відмови в роботі 

або несправності, безкоштовно замінюється або ремонтується організацією-виробником. В період 

гарантійного терміну заміна або ремонт несправного КП проводиться тільки в разі дотримання 

споживачем вимог цієї настанови. 



 
 
   Гарантійний ремонт не проводиться у разі: 

1.За закінчення гарантійного терміну експлуатації. 

2. Недотримання умов експлуатації, зберігання, зазначених в керівництві по експлуатації. 

3. Самостійної зміни програмного забезпечення, як на комп'ютері, так і / або на КП. 

4.Пошкодження, викликані потраплянням всередину вологи, і агресивних речовин і рідин. 

5. Неправильного підключення КП. 

6. Перевищення максимальних електричних параметрів, зазначених в пункті 1.2 

7. При наявності слідів механічних впливів на КП і друкованій платі .. 

8. При наявності слідів і самостійної заміни деталей, модифікації КП. 

9.Стертий, відсутній або не збережений серійний номер з прописаним номером в пам'яті КП. 

З усіх питань, пов'язаних з роботою КП можна зв'язатися з регіональним дилером, що продав вам 

виріб або звернутися в ТОВ "ВРС". 

7. Додатки. 

Додаток №1. Варіанти схем підключення КП. 

 

 

Мал.1 Один контролер один блок живлення 



 
 

 

Мал.2 Два контролера і один блок живлення 



 
 

 

 

Мал.3 Два контролера і два блоки живлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток №2. 

 

 

Мал.1 Габаритні розміри корпусу контролера (розміри наведені для довідки). 

 


