
Byggbeskrivning styrning.

Detta förväntas du hitta i din byggsats:
1st Kretskort
3st Motstånd R1,R2,R3
1st Spänningsregulator 78L05
1st Diod D1
2st Kondensatorer C1,C2
2st Switch S1,S2
3st Effekttransistorer
1st IC-hållare
1st IC-krets

Börja med diod D1 samt kondensatorer C1 och 
C2. Kondensatorerna kvittar hur ni vänder men 
dioden måste monteras med det silvriga strecket 
uppåt enligt bild. Det är avbildat på kretskortet 
ochså.

Vänd kortet och löd fast komponenterna. Klipp 
av benen efter lödningen.

Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar.



MotståndenR1, R2 och R3 bockas och löds 
fast. Det spelar ingen roll hur de är vända.

För att hålla komponenterna på plats när man 
vänder och skall löda kan man bocka ut benen 
lite grann.

Spänningsregulatorns ben skall bockas enligt 
bilden.

Löd fast spänningsregulatorn.
Den flata delen skall alltså vara nedåt mot 
kretskortet.



Switch S1 samt S2 löds fast. Det spelar ingen 
roll hur de är vända.

Om du skall ha styrningen på ett ställe som 
vibrerar bör du inte ha någon hållare utan löda 
fast ic-kretsen direkt på kretskortet.

IC-hållaren löds fast, det är ett litet jack på 
hållaren som skall vara till höger på kortet.

Nu skall de 3 effekttransistorerna lödas fast.

Vänd kretskortet om.
Kretskortets lödöar är förtennda men det 
underlättar om du lägger på en smula extra 
lödtenn på dessa 9 lödöar.

Lägg dit transistorn, håll den på plats med en 
skruvmejsel eller dylikt.
Lägg emot lödkolven så det underliggande 
lödtennet smälter. Gör så på alla 3 benen.



För säkerhets skull kan du lägga på lite extra 
lödtenn när den väl sitter på plats.
Gör likadant på alla 3 transistorer.

Tryck dit ic-kretsen i sin hållare.
Observera riktningen på ic-kretsen.

GRATTIS! Nu är själva styrningen färdigbyggd.

Inkopplad till en 
powerled med 
gemensam +
(Finns tyvärr för 
närvarande bara 
hemtagen som test)



5-24vdc. Motstånden till R,G coh B måste 
anpassas för den spänning du matar 
kretsen med. Internt så regleras den ner till 
5v för PIC-kretsen men ut till lysdioderna 
krämas det på vad du matar den med.

Osv. Upp till 10st RGB-
lysdioder kan kopplas in 
mot en styrning.
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Programval

Option

Modell 1 (allmän)
Främst framtagen för att styra intensiteten på mina ljusskyltar men hittar ni nåt annat användningsområde så är det ju 
bra. 
Mode 1. 
Knapp 1 justerar ljusintensitet och blinkfrekvens i 50steg, börjar sedan om från noll.
Knapp 2 aktiverar blinkning i ca 3-6 minuter, efter detta går den tillbaka till fast ljus.
Trycker du på denna knapp under blinkning så återgår den till fast ljus.
Mode 2.
Startar lysdioderna med blinkfrekvens och går tillbaka till fast sken efter 3-6 minuter. I övrigt som ovan.
Skiftning mellan Mode 1 och 2 görs genom att hålla in någon av knapparna vid uppstart.
Efter ca 2min efter senaste knapptryckning så sparas blinkfrekvens och ljusintensitet 
så styrningen startar med dessa värden efter strömlöshet.

Modell 2 (RGB)
Styrning av mina RGB-lysdioder. Max 10 RGB-lysdioder kan drivas.
Spänningen till kortet måste vara min 5v. Observera att RGB-lysdioderna måste ha ett strömbegränsningsmotstånd på 
varje ben anpassat för den spänning du matar kretsen med. T.ex. Matar du kretsen med 12v skall du ha 470ohm´s 
motstånd, sätter du den i bil som har 13,8v skall du ha 560 ohm.
Knapp 1 (höger) programbytesknapp
Knapp 2 (vänster) optioner
Program 1. Fasta färger (ca 40st) byt färg med knapp 2.
Program 2. Skiftar automatiskt mellan färgerna, frekvensen justeras med knapp 2.
Program 3. Skiftar steglöst mellan färgerna. Knapp 2 kan tryckas när som och aktuell färg sparas till program 5.
Program 4. Pulsar från noll i ljusstyrka steglöst till färg och ner till noll igen, skiftar färg osv... Knapp 2 kan tryckas och 
aktuell färg/ljusstyrka sparas till program 5.
Program 5. Fast sken med färg som valts i program 3 eller 4.
Aktuella värden sparas i mikroprocessorns minne så den startar i samma program när den får ström.


