LEIA O MANUAL ANTES DE USAR O
PRODUTO!
Manual de uso
Amplificador de sinal para pixel LED
© 2021 Lumikit Sistemas para Iluminação

Revisão do manual: 1 - 23/04/2021

SUMÁRIO

1. Introdução

2

1.1. Características do amplificador

2

2. Ligação para longa distância com 2 amplificadores (LONG)

3

3. Ligação para distância média usando apenas 1 amplificador (MID)

4

4. Dimensões

5

© 2021

| Manual amplificador de sinal AMP WS | página 1

1. Introdução
O sinal digital utilizado para controlar pixels como os mostrados nas figuras abaixo:

É um sinal digital de alta velocidade, pela natureza desse sinal ele acaba se dispersando nos fios
convencionais, dessa forma não é possível conectar os pixels muito longe do controlador que
está gerando o sinal para os pixels.
Para resolver esse problema pode ser utilizado um amplificador de sinal que converte o sinal
digital original para um sinal que é enviado por mais fios e depois novamente convertido para o
sinal padrão.
O amplificador de sinal da Lumikit tem 2 modos de operação: transmissor e receptor, dependendo
com qual produto será usado, deverão ser utilizados os 2 amplificadores um no modo transmissor
(TX) e outro no modo receptor (RC). Para usar com a PixelBOX 8 AMP (que já tem o transmissor
internamente) só é necessário um amplificador no modo receptor (RX).
Também é possível usar um transmissor com vários receptores que nesse caso irão replicar o
sinal.

1.1. Características do amplificador
● Até 100m de distância entre o transmissor e receptor usando cabo CAT5, na ligação com 2
amplificadores (SAÍDA “SHORT”);
● Até 10m de distância usando apenas um amplificador (SAÍDA “MID”) (nesse modo alguns
pixels podem não ser compatíveis);
● Pode ser usado com pixels: WS2811, WS2812, SK6812, UCS1903, SM16703 e
compatíveis que usam 1 fio para sinal;
● Compatível também com WS2801, APA102, LPD6803 e compatíveis que usam 2 fios de
sinal, nesse caso deverão ser usados 2 conjuntos de transmissor e receptor;
● Chave para troca do modo de operação;
● Chave para ligar o terminador na linha no caso de uso com mais receptores;
● Conectores RJ45 para fazer a ligação entre o transmissor e receptores;
● Alimentação 12V ~ 100mA;
● Dimensões (C x L x A): 7 x 7 x 4 cm;
● Peso aprox: 130 gr;
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2. Ligação para longa distância com 2
amplificadores (LONG)
A ligação entre os amplificadores deve ser feita com conectores RJ45 e cabo de rede CAT5 ou 6, se
estiver em modo transmissor (TX), o IN deverá ser ligado no controlador, no modo receptor (RX) a saída
OUT deverá ser ligada nos pixels.
A distância do fio entre a controladora e o amplificador no modo transmissor deve ser a mais curta
possível, assim como a distância entre o amplificador no modo receptor e pixels também deverá ser mais
curta o possível.
Podem ser ligados vários amplificadores no modo RX recebendo o sinal de um amplificador transmitindo
(modo TX), lembrando que nesse caso o sinal nos receptores será replicado (o mesmo sinal em todos). O
último amplificador no modo receptor deverá ter a chave TERMINATOR na posição ON.
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3. Ligação para distância média usando
apenas 1 amplificador (MID)
Também é possível usar apenas 1 amplificador que amplifica até 10m de sinal conectado a saída MID e
deixando o amplificador no modo RX (nem todos os pixels podem ser compatíveis), veja abaixo como
fazer a ligação:
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4. Dimensões
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