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Opis modu³u
Modu³ przeznaczony jest do sterowania ró¿nokolorowych diod LED. Zastosowanie modu³ów LED (lub taœm) w 
kolorach RGB pozwala w ³atwy sposób uzyskaæ barwy poœrednie. Regulacja jasnoœci œwiecenia wykonywana jest z 
wykorzystaniem PWM. Do sterowania modu³u LED (grupy trzech ró¿nokolorowych diod Power LED) wykorzystany 
zosta³ mikrokontroler. Obs³uga funkcji jest wygodna – gwarantuje to enkoder z wbudowanym przyciskiem. 
Sterownik posiada mo¿liwoœæ pracy w wielu trybach programowych. Do zmiany trybów s³u¿y przycisk MODE, zaœ 
do przeprowadzenia wszelkich regulacji - enkoder ze zintegrowanym przyciskiem. Funkcje enkodera jak i 
zintegrowanego w nim przycisku s¹ zale¿ne od bie¿¹cego trybu pracy sterownika. Listê trybów przedstawiono w 
tab.1.
Wszystkie parametry regulacyjne, ³¹cznie z aktywnym trybem pracy urz¹dzenia, mo¿na zapisaæ w pamiêci uk³adu tak, 
aby po za³¹czeniu zasilania sterownik powróci³ do ostatnio za³¹czonego trybu pracy. Fakt zapamiêtania nastaw 
sygnalizowany jest dwukrotnym migniêciem diody LED bie¿¹cego trybu pracy. Sterownik ma mo¿liwoœæ p³ynnej 
regulacji koloru œwiecenia modu³u LED za pomoc¹ potencjometru. Dziêki tej w³aœciwoœci istnieje mo¿liwoœæ 

• trzy kana³y steruj¹ce

• elementy wykonawcze: tranzystory mocy MOSFET 

• maksymalny pr¹d obci¹¿enia: 5A na kana³

• zadawanie trybu pracy: przycisk + enkoder funkcja rêcznego nastawiania sk³adowych RGB 

• sygnalizacja dzia³ania: diody LED 

• mo¿liwoœæ p³ynnej regulacji koloru œwiecenia modu³u LED za pomoc¹ potencjometru

• zasilanie: 8...18 VDC 



2

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55

AVTMOD02   Sterownik diod RGB

P³ynna regulacja kolorów 
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Nr Cechy trybu pracy
Sygnalizacja 

trybu
Funkcja pokrêt³a  

enkodera
Funkcja zintegrowanego 

przycisku

P³ynna regulacja kolorów 
modu³u LED

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

Zapamiêtanie koloruZmiana koloru

P³ynna, automatyczna  
regulacja kolorów modu³u 

LED

Regulacja czasu zmian 
pomiêdzy kolejnymi 

kolorami [ms]
Zapamiêtanie czasu zmian

Rêczne ustawienie 
sk³adowych RGB modu³u 

LED

Zmiana wartoœci 
poszczególnych 

sk³adowych R, G i B

Prze³¹czenie na regulacjê kolejnej 
sk³adowej. D³u¿sze 

przytrzymanie-zapamiêtanie 
poszczególnych sk³adowych

Brak Brak

Tab.1 Opis trybów pracy sterownika oraz funkcje elementów regulacyjnych

zespolonej regulacji wielu tego rodzaju sterowników za pomoc¹ jednego elementu regulacyjnego. Wspomniana, 
p³ynna zmiana kolorów jest dokonywana zgodnie z modelem RGB w nastêpuj¹cej kolejnoœci: ->czerwony -> 
fioletowy -> niebieski -> turkusowy -> zielony -> ¿ó³ty -> czerwony w 192 krokach dla trybu nr 1 oraz w 1536 
krokach dla trybu nr 2. Ograniczenie liczby poœrednich kroków regulacyjnych wynika z potrzeby zapewnienia 
odpowiedniej ergonomii obs³ugi urz¹dzenia. Zapobiega siê w ten sposób koniecznoœci wielokrotnego przekrêcenia osi 
enkodera dla przejœcia przez ca³y zakres zmiany kolorów. Dla uzyskania zadowalaj¹cego efektu mieszania siê 
kolorów poszczególnych diod LED modu³u, nale¿y je umieœciæ mo¿liwie blisko siebie przymocowane do ma³ego 
radiatora (np.: na planie trójk¹ta). Mo¿na równie¿ zastosowaæ element optyczny rozpraszaj¹cy œwiat³o. W zale¿noœci 
od liczby modu³ów, napiêcia zasilania diod LED, uk³adu ich po³¹czeñ jak i pr¹du obci¹¿enia poszczególnych 
elementów LED, mo¿e siê okazaæ konieczne zastosowanie radiatorów dla ka¿dego z modu³ów LED jak i dla 
tranzystorów mocy IRF1010.  
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