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UWAGA 

Przy montażu sterownika należy uważać  

- na odpowiednie podłączenie przewodów +12 V i -12V odwrotne podłączenie może uszkodzić 

procesor 

- gdy sterownik jest włączony nie wolno dotykać płytki od strony punktów lutowniczych – może to 

doprowadzić do przepięcia i uszkodzenia procesora 

- gdy sterownik jest włączony nie wolno dotykać przewodami po grzbietach elementów pasywnych i 

aktywnych – może to doprowadzić do przepięcia i uszkodzenia procesora 

- do kanałów sterownika oraz gniazd PD, PG, PS nie można podłączać napięcia +12V - może to 

doprowadzić do przepięcia i uszkodzenia procesora 

 

1. Podłącz odpowiednio (+) taśmy led, żarówki led etc. do odpowiedniego kanału 
sterownika schodowego (1 schodek do kanału nr 1; drugi do kanału nr 2 itd.) 

2. Kolejne kolory z taśmy RGB lub RGBW połącz razem a następnie podłącz do sterownika 
RGB lub RGBW  

3. Podłącz odpowiednio zasilacz 230/12V do sterownika schodowego (zwróć uwagę żeby -
12V podłączyć do gniazda -12V, a +12V do gniazda +12V) 

4. Zrób zworę na gnieździe opisanym PS, a następnie podłącz zasilanie 230V– jeżeli 
poprawnie wykonałeś instalację zapalą się wszystkie światła 

5. Wyłącz zasilanie, odłącz zworę PS.  

6. Podłącz czujniki ruchu/zmierzchu  - czujniki najlepiej instalować na wysokości 25-35 
cm nad podłożem, po montażu proszę sprawdzić napięcie dochodzące do czujnika. 
Powinno wynosić minimum 12V najlepiej 12,05V (w przypadku czujników „białych” po 
podłączeniu kabli należy czujnik zamknąć jeżeli będzie otwarty nie będzie działał 
prawidłowo) 

7. Zaprogramować sterownik zgodnie z instrukcją nie pomijając żadnego kroku.  

8. W sterowniku schodowych model RGB-01 i RGBW-R może występować widoczne migotanie  

świecącej taśmy LED. .Efekt ten może występować przy niektórych kolorach oraz przy 

zmniejszonej mocy taśmy poniżej 100%. Np. w trybie stand by przy ustawieniu do świecenia 

skrajnych schodków lub wszystkich z mocami od 5-50%. 

9. Zalecany sterownik kolorów LS-2 MILIGHT 
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Inteligentny sterownik do schodów 

- wersja 5-20 punktów świetlnych RGB(W) 
 
Podstawowe dane techniczne: 
 
Napięcie zasilania: 8-15V DC. Typowo 12V DC. 
Pobór prądu przez sam sterownik: 20mA. 
Pobór mocy przez sam sterownik dla napięcia zasilania  - 12V: 0,25W. 
Obciążalność: do 1A na kanał (stopień). 
Temperatura otoczenia pracy: 5-35 ̊ C. 
 

 
Opis sterownika: 
 

• Klawisze (mikroprzełączniki) „M”, „+”, „-„, „S” – klawisze do 
programowania  

• PS – wejście stałego świecenia (po zwarciu świecą wszystkie 
punkty świetlne) 

• PG – wejście zwarciowe czujnika góra – dół 

• PD – wejście zwarciowe czujnika dół – góra 

• Wejścia 1 – 20 – wejścia kolejnych kanałów  

• „-12V” – wejście „-„ zasilania  

• „+12V” – wejścia „+” zasilania 
 

 
Algorytm (funkcje sterownika): 

• Kontrola ruchu na schodach z górę w dół 

• Kontrola ruchu na schodach z dołu do góry 

• Kontrola ruchu z wzajemnym wchodzeniem na schody (jeden  
użytkownik z góry drugi użytkownik z dołu)  

• Tryb pracy skokowy  

•  Regulacja czasu zapalania punktu świetlnego (od 0,25 sekundy 
do 5 sekund) 

•  Regulacja czasu wygaszania punktów świetlnych (od 10 sekund 
do 3 minut) 

• Różne tryby pracy w stanie spoczynku 
o Tryb  - „nic nie świeci” 
o Tryb – świecą skrajne punkty świetlne 
o Tryb – świecą wszystkie punkty świetlne 
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• Regulacja jasności świecenia punktów świetlnych w stanie 
spoczynku (w zakresie od 0 do 50% mocy źródła światła) 

• Funkcja stałego świecenia 

• Obsługa ruchu z półpiętra (poprzez funkcję stałego świecenia ) 
 
 
Zapalanie po kolei. Gaszenie po kolei. Zanim efekt dojdzie do końca  
i zadziała czujka druga to będzie efekt „z naprzeciwka” i spotkają się dwa 
efekty po drodze (sterownik uzna, że druga osoba weszła na schody z 
naprzeciwka). Jeżeli efekt dojdzie do końca i zadziała druga czujka to 
sterownik uznaje, że osoba opuszcza schody i będzie to sygnał do 
wygaszania w tym samym kierunku co zapalane (jedna osoba była na 
schodach, weszła i opuściła). 
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Programowanie 
 
Wejście w tryb programowania: 
 

1. Wyłącz zasilanie 12V DC do sterownika 
2. Naciśnij mikroprzełącznik „M” i go przytrzymać. 
3. Włącz zasilanie 12V DC sterownika 
4. Przejście w tryb programowania zasygnalizuje trzykrotne 

mrugnięcie diod od 1 do 5 
5. Sterownik przechodzi w tryb programowania pierwszym krokiem 

jest programowanie ilości schodów (punktów świetlnych) 
 
Programowanie ilości schodów (punktów świetlnych) – nie świeci 
żadna dioda 
 

1. Domyślna ilość to 5 punktów świetlnych 
2. Ilość wybranych zostało  punktów świetlnych sygnalizuje dioda nr 

2 (tyle razy ile razy mrugnie tyle jest ustawionych punktów 
świetlnych) 

3. Po wejściu w tryb programowania klawiszami 
(mikroprzełącznikami)  „+” i „-„ wybieramy  oczekiwaną ilość 
punktów świetlnych (schodów). Każdorazowe naciśnięcie klawisza 
wywołuje sekwencję diody należy odczekać na jej zakończenie 
przed kolejnym naciśnięciem klawisza (mikroprzełącznika) 

4. Klawiszem (mikroprzełącznikiem) „S” zatwierdzamy ilość 
schodów (punktów świetlnych) 

5. Po naciśnięciu klawisza „S” przechodzimy w tryb programowania 
trybu pracy 

 
Programowanie trybu pracy (skokowy lub płynny) –  
świeci dioda nr 5 
 

1. Domyślnie ustawiony jest tryb pracy płynnej 
2. Naciśnięcie klawisza (mikroprzełącznika)  „+” wybieramy tryb 

pracy skokowej (wizualizacja diodą nr 1)  
3. Naciśnięcie klawisza (mikroprzełącznika)  „-” wybieramy tryb 

pracy płynnej (wizualizacja diodą nr 1)  
4. Klawiszem (mikroprzełącznikiem) „S” zatwierdzamy tryb pracy 
5. Po naciśnięciu klawisza „S” przechodzimy w tryb programowania 

szybkości rozjaśniania (zapalania) schoda (punktu świetlnego) 
 
 



str. 5 

 

Programowanie szybkości rozjaśniania (zapalania) schoda (punktu 
świetlnego) – świeci dioda nr 4 
 

1. Użytkownik ma możliwość wybrania 20 czasów rozjaśniania 
(zapalania ) od 0,25 sekundy do 5 sekund – każde naciśnięcie 
klawisza „+” lub „-„ zmieni ustawienie o 0,25 sekundy 

2. Naciśnięcie klawisza (mikroprzełącznika)  „+” wydłuża czas 
rozjaśniania (zapalania) schoda (wizualizacja diodą nr 1)  

3. Naciśnięcie klawisza (mikroprzełącznika)  „-” skraca czas 
rozjaśniania (zapalania) schoda (wizualizacja diodą nr 1)  

4. Klawiszem (mikroprzełącznikiem) „S” zatwierdzamy szybkość 
rozjaśniania (zapalania) schoda (punktu świetlnego) 

5. Po naciśnięciu klawisza „S” przechodzimy w tryb programowania 
czasu świecenia schodów (punktów świetlnych) po przejściu 
użytkownika 

 
Programowanie  czasu świecenia schodów (punktów świetlnych) 
po przejściu użytkownika – świecą diody 4 i 5.  
 
1. Domyślnie ustawione jest 10 sekund. Użytkownik może zmienić 

tę wartość w zakresie od 10 sekund do 3 minut . Sygnalizacja jest 
poprzez diodę nr 1 każde mrugnięcie to 10 dodatkowych sekund 
(od 1- go do 18 – tu mrugnięć) 

2. Naciśnięcie klawisza (mikroprzełącznika)  „+” wydłuża czas 
świecenia (zapalania) schodów po przejściu użytkownika 
(wizualizacja diodą nr 1)  

3. Naciśnięcie klawisza (mikroprzełącznika)  „-” skraca czas 
świecenia (zapalania) schodów po przejściu użytkownika 
(wizualizacja diodą nr 1)  

4. Klawiszem (mikroprzełącznikiem) „S” zatwierdzamy czas 
świecenia schodów (punktów świetlnych) po przejściu użytkownika 

5. Po naciśnięciu klawisza „S” przechodzimy w tryb programowania 
zachowania sterownika z stanie spoczynku (nikt nie porusza się po 
schodach) 
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Programowanie zachowania sterownika z stanie spoczynku (nikt 
nie porusza się po schodach) – świeci dioda nr 3  

 
1. Sterownik wyposażony jest w 3 tryby pracy w stanie spoczynku 

(domyślnie ustawiony tryb „a”) (sygnalizacja diodą nr 1) 
a. Nie świecą żadne punkty świetlne (jedno mrugnięcie diody 

nr 1) 
b. Świecą się wszystkie punkty świetlne (z ustawioną mocą 

źródła światła) (dwa mrugnięcia diody nr 1) 
c. Świecą się skrajne punkty świetlne (z ustawioną mocą 

źródła światła) (trzy mrugnięcia diody nr 1) 
 

2. Naciśnięcie klawisza (mikroprzełącznika)  „+” lub „-„ zmienia tryb 
pracy spoczynkowej 

3. Po naciśnięciu klawisza „S” przechodzimy  
a. w tryb programowania jasności świecenia punktów 

świetlnych w stanie spoczynku (jeżeli zastała wybrana opcja 
„b” lub „c”.  

b. w zakończenie programowania jeżeli wybrano „a” - należy 
wówczas  zakończyć programowanie naciskając klawisz 
(mikroprzełącznik)  „M” ”. Zapisanie do pamięci jest 
sygnalizowane trzykrotnym mrugnięciem wszystkich 
czerwonych diod od 1 do 5 
 

 
Programowanie jasności świecenia punktów świetlnych w stanie 
spoczynku -  świecą diody 3 i 5 
 

1. Wizualizacja jasności świecenia punktów świetlnych odbywa się 
poprzez diodę nr 1  

2. Naciśnięcie klawisza (mikroprzełącznika)  „+” rozjaśnia punkt 
świetlny (wizualizacja diodą nr 1)  

3. Naciśnięcie klawisza (mikroprzełącznika)  „-” ściemnia punkt 
świetlny (wizualizacja diodą nr 1)  

4.  Klawiszem (mikroprzełącznikiem) „S” zatwierdzamy jasność 
świecenia punktów świetlnych w stanie spoczynku 

4. Zakończenie ustawiania programów zostanie zasygnalizowane 
jednokrotnym mrugnięciem wszystkich czerwonych diod od 1 do  

5. Zapamiętanie ustawień i zakończenie  programowania następuje 
poprzez  naciśnięcie klawisza (mikroprzełącznika)  „M”. Zapisanie 
do pamięci jest sygnalizowane trzykrotnym mrugnięciem 
wszystkich czerwonych diod od 1 do 5 
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Podłączenie do bariery RESTAN jednostronnej 
 
Podłącza się odpowiednio  
- zacisk 1 – (- 12V) 
- zacisk 2 – (+ 12V) 
- zacisk 3 (PD lub PG) 
- zacisk 4 – (PD lub PG) 
 
Po każdorazowej regulacji należy zamknąć obudowę i sprawdzić działanie czujnika.  
 

Podłączenie do bariery TAMAND (dwustronna nadajnik - odbiornik) 

Podłącza się odpowiednio 
 
Zasilanie (-) i (+) 12V do złączy 1,2  
  

gniazdo opisane jako PG do zacisku 6 bariery TAMAND, gniazdo nr 5 bariery do 
masy  (będzie to bariera obsługująca ruch góra - dół) 
 
gniazdo opisane jako PD do zacisku 6 bariery TAMAND, gniazdo nr 5 bariery do 
masy  (będzie to bariera obsługująca ruch dół-góra) 
 
 

Podłączenie czujki PIR 416 
 
Wersja – wzbudzanie zwarcie - czujnik – PIR416 

Dla wersji wzbudzanej 12V przy zastosowaniu czujki ruchu/zmierzchu PIR416.  

Podłączamy odpowiednio wg instrukcji czujki  

- czerwony z czujnika do masy 

- czarny z czujnika do + 12V 

- brązowy (do kanału wzbudzającego sterownik odpowiednio góra  PG/dół PD) 

Najlepiej czujkę wraz z kostką sterującą umieścić razem. 

Czas działania czujki ustawiamy na minimum.  
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Czujnik ruchu – miniaturowy – 12V/15A do zabudowy 

Opis – zastosowanie 

Czujnik 12V/15A z miniaturową soczewka, przeznaczony jest do zabudowy wewnątrz budynków. 

Może służyć do automatycznego załączania oświetlenia z inteligentnymi sterownikami, uniwersalna 

konstrukcja mechaniczno – elektryczna umożliwia stosowanie czujnika jako samodzielnego 

urządzenia wykonawczego.  

Dane techniczne 

Napięcie zasilania 12V DC 

Max obciążenie 15A 

Kąt detekcji 20 stopni 

Czas podtrzymania  Reg. Płynna od impulsu do 5 minut 

Zasięg detekcji Reg płynna od 0,2 m do 3m  

 

Funkcje  

- Regulacja zadziałania w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego  
- Regulacja czasu podtrzymania 
- Regulacja zasięgu detekcji 
 

Ustawienie uruchomienie czujnika  

 

Należy zamontować mini sensor – podłączyć „tylko” żyłę: 
- pod 1 biała 
- pod 2 brązową 
- pod 3 zieloną 
Potencjometrem METER ustawiamy max odległość wykrywania ruchu od czujnika Potencjometrem 

TIME ustawiamy czas podtrzymania przekaźnika (dla sterowników schodowych ustawiamy na 

minimum)         Następnie podłączamy żyle  

- pod 4 żółtą i ustawiamy potencjometrem LUX prób zadziałania w zależności od natężenia 

oświetlenia zewnętrznego. 
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Czujnik ruchu/zmierzchu/zasięgu - 12V/1A 

Opis 

Czujnik - 12V/1A – z miniaturową soczewką przystosowany do montażu wewnątrz budynku. Może 

być uzywany w systemach do automatycznego wzbudzania sterowników schodowych marki RESTAN 

Właściwości 

Napięcie zasilania 12V DC 

Maksymalny prąd 1A 

Kąt „widzenia” 20 stopni 

Czas podptrzymania Płynny od ok.1 sek do 5 min 

Zasi ęg Od - 0.3 m – do2m 

 
Functions 
 
- Czujnik zmierzchu 
- Czas  
- Czujnik zasięgu 
- Czujnik ruchu 
 

Ustawienia czujnika 

 

 

Potentiometer - METER – ustawianie zasięgu czujnika (przy uruchamianiu sterowników schodowych 

na początku ustawić na max.) 

Potentiometer - TIME – czas podtrzymania (dla sterowników schodowych ustawiać na minimum) 

Potentiometer - LUX – regulacja czujnika zmierzchu (przy uruchamianiu sterowników schodowych na 

początku ustawić na min. „słoneczko”) 
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