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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه .1

چشمک زدن جهت یک روش ساده و آسان  برد. باشدمی دي _اي_جلوه دادن المپ هاي الجهت  بردیک C3A مدل  LEDفالشر  برد
فراهم می افکت دادن به تزیینات نوري را برد امکان این  سازد.را مهیا می  LEDو تابلوهاي  LEDو خاموش و روشن کردن نوارهاي 

  .سازد

سوییچ جهت  ايراد برد افکتهاي برد بصورت پی در پی اجرا و نمایش داده می شود.. میباشد انواع متفاوت در کانال خروجیبرد داراي 
 LEDداراي یک عدد  کانال. هر باشدمی ولوم جهت تغییر سرعت اجراي افکتها  عددیک و همچنین داراي یک افکت  اجرايو انتخاب 

  . می باشد جهت نمایش افکت ها 

  می باشد. Phoenixکانکتورهاي برد از نوع  .هر کانال صفر و یا زمین می باشدخروجی و  ولت 12ورودي ولتاژ داراي  برد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .C3Aمدلکانال 6دي _اي_فالشر ال بردیک نمایش : 1شکل

 
 در جدول زیر آمده است: بردجزئیات  .2

  بردتصویر   بردتوضیحات   بردنام 
C3A.CHx Flasher  Flasher LED xChannel   

 



Flasher LED 2 to 12 Channel-C3A 
 

 3                  ماژول، برد، مبدلطراحی و تولید محصوالت الکترونیک. 

  کاربردها  .3

 یک برد نورپردازي 

  راه انداز یک بردLED 

  راه انداز نوارهاي بردیکLED  
  تابلوهاي انداز راه بردیکLED ثابت  

 
 
 ویژگی ها .4

 افکت چند دسته  مهیا سازيLED  کانال 12تا  2 متعدد انواعدر 

 در هر کانال آمپر 3با جریان دهی هاي زیبا و متنوع افکت  مهیا سازي 

 خروجی منفی و یا صفر در هر کانال مهیا سازي 

 محافظت شده نسبت به ولتاژ معکوس ورودي 

  از نوع ولت 12داراي ولتاژ وروديDC 

  داراي LED ها براي هر کانال پیش فرض افکتجهت نمایش 

 یک عدد دارايLED تغذیه بردجهت نمایش 

  افکت زیبا و متنوع 25داراي 

  عدد سوییچ جهت انتخاب و اجراي تنها یک افکت مورد نظر 1داراي 

  افکت انتخابی پس از اتصال مجدد تغذیه بردهمان حفظ و اجراي 

  عدد ولوم جهت تغییر و تنظیم سرعت افکت ها 1داراي 

  ترانزیستور خروجی اورجینالداراي 

  داراي کانکتور از نوعPhoenix سانی در استفادهجهت آ 

  میلی متر جهت نصب برد 3سوراخ داراي 

  و استفاده از فیبر فایبر ، چاپ سلدر و چاپ راهنما زیباداراي طراحی 

 90برد ابعادmm * 44mm 

 100برد با باکس ابعادmm * 54mm* 49mm 
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 C3Aمدل LED Flasher برد کانکتور و جزئیات مکانیکی  .5
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 در تعداد کانال Flasher LEDجدول توضیح برد  .6

 

 
  اهم در  220در صورت استفاده از مقاومت  .آمپر می باشد 3جدول باال داراي جریان  از فالشرهاي یک خروجی براي هر

  .نمودراه اندازي  کانال خروجیدي را در هر _اي  _عدد ال  700دي ها می توان _اي_اتصال سري ال
  آمپر نیز باشد, در صورت استفاده در جریان  5خروجی براي هر یک از فالشرهاي جدول باال می تواند داراي حداکثر جریان

ست فالشر در افکت هایی با سرعت باال استفاده شود و همچنین در صورت داغ شدن برد نیاز به خنک آمپر نیاز ا 3بیشتر از 
 کننده دارد.

  
  

  

    توضیحات  تعداد کانال
Flasher  2CH.C3A  فالشرLED با دو خروجی منفی    

Flasher  3CH.C3A  فالشرLED با سه خروجی منفی    

Flasher  4CH.C3A  فالشرLED با چهار خروجی منفی    

Flasher  5CH.C3A  فالشرLED با پنج خروجی منفی    

Flasher  6CH.C3A  فالشرLED با شش خروجی منفی    

Flasher  7CH.C3A  فالشرLED با هفت خروجی منفی    

Flasher  8CH.C3A  فالشرLED با هشت خروجی منفی    

Flasher  9CH.C3A  فالشرLED با نه خروجی منفی    

Flasher  10CH.C3A  فالشرLED با ده خروجی منفی    

Flasher  11CH.C3A  فالشرLED با یازده خروجی منفی    

Flasher  12CH.C3A  فالشرLED با دوازده خروجی منفی    
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 C3Aمدل  Flasher LEDبرد  راه اندازي .7

  ولت دي سی برد فالشر را متصل نمایید 12تغذیه 

  0سوییچ برد را بر روي )off قرار داده تا تمامی افکتها اجرا شوند. در این حالت (LED  هاي برد نمایش پیش فرض هر افکت
 را پی در پی نمایش خواهند داد.

  ولوم را در حالت تقریبا وسط قرار دهید, افکتها با سرعت متوسط اجرا می شوند. با تغییر ولوم در حالت مینیمم و ماکزیمم
 (با تنظیم ولوم سرعت مورد نظر را انتخاب نمایید.) واهد شد.سرعت اجراي افکتها کم و زیاد خ

   با قرار دادن ولوم در انتها تمامLED  ها خاموش و با قرار دادن ولوم در ابتدا تمامیLED .ها روشن خواهند شد 

 1د را بر روي در حالی که ولوم سرعت مورد نظر شما را اجرا می کند هنگامی که به افکت مورد نظر خود رسیدید سوییچ بر 
)on قرار دهید. در این صورت این افکت انتخابی تنها افکت اجرایی خواهد بود و می توان با تغییر ولوم سرعت آن را تنظیم (

نمایید  1نمایید. در صورت خاموش و روشن شدن برد مجدد همین افکت انتخابی اجرا خواهد شد. در صورتی که سوییچ را 
   ر پی اجرا خواهند شد.تمامی افکت ها بصورت پی د

  
 C3Aمدل  Flasher LEDبرد به دی_اي_اتصال نوار ال .8

 ولت برد  12ا توجه به ولتاژ کاري بLED Flasher  عدد 3شما شامل  دي_اي  _ال نیاز است اتصال شاخهLED  سري بهمراه

و  دي ها باید به مثبت تغذیه متصل شود(آند مشترك). _اي_یک مقاومت سري باشد. در اینصورت پایه آند تمامی شاخه ال

 متصل گردد. LED Flasherطرف دیگر شاخه ها هر یک به یکی از خروجی هاي برد 

  ولت برد  12ولتاژLED Flasher .اي _اجراي افکت ها بر روي هر یک از شاخه ال  را وصل کرده و برد را راه اندازي نمایید

 دي شما انجام می شود._

  می توان سرعت و نوع افکت را تنظیم و انتخاب نمود. )C3Aمدل  Flasher LEDهمانند مرحله باال (راه اندازي برد 
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