
PANEL LED STAR 169
Opis produktu:

  Panel STAR 169 składa się z 169 punktów led w osłonie wykonanej z 
tworzywa sztucznego odpornego na wysoką i niską temperaturę. 
Każdy  z  punktów  matrycy  może  być  niezależnie  sterowany  za  pomocą 
specjalnych kontrolerów lub komputera PC umożliwiając uzyskanie wielu 
dynamicznych  wielokolorowych  efektów  np.  spadającej  wody,  dymu. 
Panele  można  łączyć  ze  sobą  do  3szt.  na  jednej  linii.  Do  sterowania 
większymi  projektami  można  użyć  sterowników  DMX  oraz  DVI.  W 
zależności od wielkości projektu dobiera się odpowiedni sposób sterowania – DMX dla mniejszych 
projektów oraz DVI dla dużych.

Właściwości optyczne zastosowanych diód LED:

Nazwa serii Kolor Długość fali (nm)
STAR Czerwony 619-635

Zielony 512-528
Niebieski 463-475

Dane techniczne:

Parametr Jednostka
Napięcie zasilania 5 V
Pobór mocy 51 W
Temperatura pracy -40 - +60 °C
Stopień ochrony IP IP40
Wymiary 100x100 cm
Czas pracy >=50000 h
Kąt widzenia >=120 °

Wymiary:

100cm

100cm

5V 20A Speakon

XLR 3PIN data in

XLR 3PIN data out



Sposób podłączenia:

Najprostszy sposób za pomocą dedykowanego kontrolera LED, w zależności od 
wersji może być to kontroler który odtwarza gotowe programy  zapisane na kartach SD. 
Programy tworzy się za pomocą oprogramowania na komputery PC. 
Przewody zasilające nie mogą przekraczać 3m. długości, natomiast przewody DMX 5m.



DMX:

Połączenie typu dmx wykonuje się za pomocą kontrolera dmx (najczęściej wieloliniowego 
typu ART-NET) oraz dedykowanych dekoderów dmx. Każdy Panel zajmuję 1 linie DMX. W celu 
zwiększenia ilości paneli musimy dobrać odpowiedni kontroler dmx art-net. Kontrolery możemy 
łączyć tworząc bardziej skomplikowane projekty. Sterowanie odbywa się za pomocą komputera PC 
oraz specjalistycznego oprogramowania np. Madrix w wersji DMX



DVI:
W tej wersji połączenia używamy kontrolera DVI. Połączenie z komputerem odbywa się z 

pomocą dwóch kabli DVI oraz USB. Tym pierwszym przesyłany jest obraz na matrycę, natomiast 
kablem usb przesyłane są parametry konfiguracyjne kontrolera.  Z głównego kontrolera dane są 
przesyłane  do  poszczególnych  urządzeń  odbiorczych.  Każde  urządzenie  odbiorcze  może 
obsługiwać do 2048 puntków LED. Dla zwiększenia powierzchni matrycy urządzenia odbiorcze 
można łączyć szeregowo za pomocą kabli sieciowych. Maksymalnie do sterownika dvi możemy 
podłączyć  do  96  urządzeń  odbiorczych  DVI.  Generowanie  obrazu  odbywa  się  za  pomocą 
oprogramowania PC, możliwa jest także współpraca z oprogamowaniem Madrix w wersji DVI


