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Materializujemy marzenia. Tworzymy sterowniki zarządzane kablowo, przez USB, Bluetooth, WiFi. Platforma 

online, umożliwia zarządzanie sprzętem z każdego miejsca na świecie. Jeżeli potrzebujesz rozwiązania szytego 

na miarę, zadzwoń, napisz Integracja Twojego rozwiązania z naszymi aplikacjami będzie przyjemnością. 

Projektujemy, dokumentujemy, programujemy, tworzymy z pasją. Z nami proces realizacji stanie się przyjemny 

i bezproblemowy. 
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1. Możliwości sterownika AQma LED Control 

Sterownik AQma LED Control został stworzony do obsługi lamp LED stosowanych w 

akwarystyce słodkowodnej i morskiej, jak również taśm LED. Użytkownik może ustawić czas 

włączenia i wyłączenia każdego z kanałów, długość wschodu i zachodu słońca (w minutach), 

a także minimalną i maksymalną moc jaką będzie sterowana lampa.  

Każdy z sześciu osobno konfigurowanych kanałów może pracować jako oświetlenie nocne.  

Sterownik wyposażony jest w tryb testu, dzięki któremu można dostosować kolorystykę 

oświetlenia do własnych potrzeb, co znacznie ułatwi późniejszą konfigurację poszczególnych 

kanałów. 

Czujnik temperatury sterujący wentylatorami 

AQma LED Control posiada złącze do podpięcia dedykowanego czujnika temperatury 

(dostępny w sklepie https://AQma.pl), dzięki któremu możliwa jest kontrola temperatury belki 

LED, sterowanie uruchamianiem wentylatorów. Temperaturę załączenia układu chłodzenia 

ustawia się za pomocą aplikacji systemu Windows. Złącze do obsługi wentylatorów znajduje 

się na płytce sterownika. W przypadku posiadania więcej niż jednego wentylatora na stronie 

sklepu znajdują się stosowne rozgałęźniki.  

Manualne włączenie / wyłączenie lampy 
AQma LED Control posiada złącze do podłączenia zewnętrznego przełącznika chwilowego, 

dzięki któremu możliwe jest ręczne włączenie lub wyłączenie oświetlenia. Jest to bardzo 

przydatna funkcjonalność, dzięki której w dowolnej chwili można włączyć lub wyłączyć światło, 

bez konieczności sięgania po aplikację. Po 10 minutach lub dłuższym przyciśnięciu przycisku, 

lampa powróci do ustawień automatycznych. Zmiana stanu pracy lampy odbywa się płynnie, 

przez stopniowe rozświetlanie lub wygaszanie. 

Podtrzymanie bateryjne  
Sterownik po zaniku zasilania nie traci ustawień wprowadzonych przez użytkownika. 

Podtrzymanie bateryjne utrzymuje pracę zegara. Dzięki temu, po przywróceniu zasilania 

sterownik ustawi oświetlenie adekwatnie do aktualnej godziny. Kontroler zadba, aby lampa 

została włączona płynnie, przez stopniowe rozświetlanie, aż do uzyskania zadanej wartości 

oświetlenia. Życie zbiornika nie będzie narażone na niepotrzebny stres wywołany 

gwałtownym włączeniem oświetlenia.   
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1. Sterowanie PWM kanału numer 1 

2. Sterowanie PWM kanału numer 2 

3. Sterowanie PWM kanału numer 3 

4. Sterowanie PWM kanału numer 4 

5. Sterowanie PWM kanału numer 5 

6. Sterowanie PWM kanału numer 6 

7. Złącze zasilania + (plus), 8 V – 12 V 

8. Złącze zasilania GND (minus) i dodatkowe 

złącze do podłączenia masy GND 

 

2. Opis podzespołów i wyprowadzeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Grzebień zwory ustalającej stan niski, zworka założona na pin pierwszy i drugi, kolor 

niebieski. Domyślna konfiguracja. 

10. Grzebień zwory ustalającej stan wysoki, zworka założona na pin drugi i trzeci, kolor 

czerwony. Przydatne tylko w przypadku gdy drivery pracują „odwrotnie” przy 100% są 
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wyłączone a przy 0% dają pełny prąd. Rzadka sytuacja. W przypadku posiadania przez 

Państwa takich driverów przed zakupem prosimy o kontakt w celu odpowiedniego 

przeprogramowania sterownika do pracy odwróconej.  

11. Złącze stakujące do podłączenia sterowników w trybie master/slave lub do modułu 

WiFi. Obecnie niewykorzystywane.  Funkcjonalność dostępna będzie w nowym 

oprogramowaniu.   

12. Dioda sygnalizacyjna, posadowiona jest na długich „nogach”. Po ich wygięciu, diodę 

można wyprowadzić na obudowę bez dodatkowych przewodów.  

13. Złącze przełącznika chwilowego, umożliwia włączenie lub wyłączenie lampy bez 

konieczności korzystania z aplikacji. Po 10 minutach lub dłuższym (około 3 sekundy) 

naciśnięciu przycisku, sterownik powróci do pracy automatycznej. 

14. Złącze dedykowanego czujnika temperatury (czujnik dostępny w sklepie 

https://AQma.pl/). 

15. Moduł Bluetooth, umożliwia modyfikację parametrów pracy sterownika za pomocą 

aplikacji na Windows i komputera/laptopa wyposażonego w moduł Bluetooth. 

Dodatkowo użytkownicy telefonów z systemem Android (ver. > 6.0)  mogą skorzystać 

z darmowej aplikacji dostępnej w Google Play „AQma LED Control Interface” 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.web_harmony.aqma&hl=pl 

(* W przypadku starszej wersji Androida prosimy o kontakt, udostępnimy poprzednią wersję aplikacji)  

16. Moduł zegara RTC, wraz z podtrzymaniem bateryjnym.  

17. Sygnalizator akustyczny. 

18. Złącze wentylatora, w przypadku używania więcej niż jednej sztuki w sklepie 

https://AQma.pl dostępne są stosowne rozgałęźniki. Maksymalny prąd obciążenia 

700mA. 

19. Złącze mini USB do konfiguracji sterownika. Port USB został wysunięty poza obrys 

płytki, umożliwia to wyprowadzenie go na front obudowy. 

20. Zwora programowania, przy normalnej pracy powinna być założona. Zdjąć ją należy 

jedynie w przypadku jeżeli zajdzie potrzeba wgrywania nowej wersji oprogramowania 

sterownika (zostaną dodane nowe funkcjonalności itp.). 

21. Zworka włączająca moduł Bluetooth (domyślnie ciągle włączony). Zamiast jumpera, 

można zastosować przełącznik wyprowadzony na obudowę, który będzie służył do 

włączania i wyłączania modułu bezprzewodowego.  

https://aqma.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.web_harmony.aqma&hl=pl
https://aqma.pl/
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3. Parametry pracy sterownika 

 Napięcie zasilania: 8V – 12V 

 Moc pobierana przez sterownik, typowo <0.5W  

 Wartości napięcia i prądu zmierzone podczas pracy z modułem Bluetooth:*

o Normalna praca 8V, 0.04A, 0.32W 

o Parowanie modułu Bluetooth (wartości chwilowe): 8V, 0.08A, 0.64W 

 PWM, channel 1, 4, 5, 6: 5 V, ~490 Hz 

 PWM, channel 2, 3: 5V, ~980 Hz 

 Maksymalne obciążenie gniazda wentylatorów: 0.7A 

4. Aplikacja AQma LED Control – system Windows  

 Instalacja 

Wersję instalacyjną aplikacji należy ściągnąć ze strony https://AQma.pl  

https://aqma.pl/downloads/AQLC-setup.zip 

Należy rozpakować archiwum zip, dwukrotnie kliknąć ikonę instalatora: 

 AQLC-setup 

  

Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie: 

 

  

                                                      
* Wartości średnie zmierzone na testowej grupie sterowników, przy napięciu zasilania 8 V 

https://aqma.pl/
https://aqma.pl/downloads/AQLC-setup.zip
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 Na pulpicie zostanie utworzony skrót programu.  
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 Opis aplikacji 

Po zakończeniu instalacji należy uruchomić program. Interfejs wygląda następująco. 

Dostępne jest sześć sekcji służących do ustawienia parametrów pracy każdego z kanałów. 

Ustawienia dla oświetlenia nocnego, temperatury włączenia wentylatorów, ustawienia języka, 

daty i godziny, a także nazw kanałów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Włącz/Wyłącz kanał. 

2. Godzina włączenia kanału (godzina : minuta : sekunda) 

3. Godzina wyłączenia kanału (godzina : minuta : sekunda) 

4. Czas wschodu i zachodu słońca określony w minutach. Czas wschodu określa jak długo 

(ile minut) kanał będzie się rozświetlał od mocy minimalnej do maksymalnej. Czas 

zachodu określa ile minut przed wyłączeniem kanał ma zacząć się ściemniać, od mocy 

maksymalnej do minimalnej. 

5. Minimalna i maksymalna moc kanału. Zmieniając wartość z pola maksimum, można 

dostosować kolorystykę zbiornika według własnych upodobań. Pole minimum mówi 
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od jakiej wartości kanał zacznie się rozświetlać. Jeżeli zaznaczone jest pole numer „7” 

„Oświetlenie nocne” wartość z pola minimum będzie utrzymywana jako oświetlenie 

nocne.  

6. Oświetlenie nocne, jeżeli pole zostanie zaznaczone, w czasie kiedy lampa powinna być 

wyłączona, zostanie utrzymana wartość minimalna mocy kanału (z pola minimum, 

wyrażona w %).  

7. Testowanie ustawienia kanału, włącza suwak umożliwiający szybkie manualne 

ustawienie mocy kanału.  

8. Suwak trybu testowego. 

9. Zatwierdza zmiany dokonane w konfiguracji kanału, wysyła je do sterownika. Jedynie 

tryb testu nie musi być zatwierdzany tym przyciskiem.  

10. Włącza możliwość dokładnego dostosowania oświetlenia nocnego, jeżeli pole zostanie 

puste, oświetlenie nocne będzie działać przez całą noc. 

11. Godzina włączenia oświetlenia nocnego po wygaszeniu lampy, zazwyczaj czas ten 

ustawia się taki sam jak czas wyłączenia lampy z pola numer „3”. 

12. Godzina wyłączenia oświetlenia nocnego po zmierzchu. 

13. O której, świtem ma się włączyć oświetlenie nocne. 

14. O której, przed świtem ma się wyłączyć oświetlenie nocne, wartość zazwyczaj 

ustawiana tak samo jak czas włączenia kanału z pola numer „2”. 

15. Wysłanie do sterownika konfiguracji manualnej oświetlenia nocnego. 

16. Ustawienie temperatury, przy której włączy się układ chłodzenia (złącze numer „18”, 

na sterowniku opisane jako „FAN”, patrz strona numer 4). 

17. Nazwa kanału. 

18. Zatwierdź ustawienia dotyczące temperatury włączenia wentylatorów do sterownika.  

19. Wybór języka PL/EN. 

20. Ustawienie nazwy kanału numer 1. Działa natychmiast, po kliknięciu „Zastosuj” 

(pozycja numer 26). 

21. Ustawienie nazwy kanału numer 2. Działa natychmiast, po kliknięciu „Zastosuj” 

(pozycja numer 26). 

22. Ustawienie nazwy kanału numer 3. Działa natychmiast, po kliknięciu „Zastosuj” 

(pozycja numer 26). 
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23. Ustawienie nazwy kanału numer 4. Działa natychmiast, po kliknięciu „Zastosuj” 

(pozycja numer 26). 

24. Ustawienie nazwy kanału numer 5. Działa natychmiast, po kliknięciu „Zastosuj” 

(pozycja numer 26). 

25. Ustawienie nazwy kanału numer 6. Działa natychmiast, po kliknięciu „Zastosuj” 

(pozycja numer 26). 

26. Zapisuje ustawienia nazw kanałów.  

27. Pobiera ze sterownika datę i godzinę a także, jeżeli w złączu numer „14” (patrz strona 

numer 4) zainstalowany jest opcjonalny dedykowany czujnik temperatury, 

temperaturę. 

28. Wyświetla pobraną ze sterownika datę. 

29. Wyświetla pobraną ze sterownia temperaturę.  

30. Umożliwia ręczne wprowadzenie daty i godziny.  

31. Ustawia na sterowniku datę i godzinę taką samą jak na komputerze, na którym została 

uruchomiona aplikacja.  

32. Połącz ze sterownikiem, łączy ze sterownikiem (USB lub Bluetooth) 

33. Wybierz port, na którym zainstalował się sterownik (Bluetooth wymaga parowania, 

kod 1234). Pole pokazuje tylko dostępne porty.  

34. Przycisk pobiera aktualną konfigurację ze sterownika, przydatne przy pierwszym 

uruchomieniu, lub nowej instalacji aplikacji. Aktualne ustawienia zostaną pobrane i 

zaprezentowane w aplikacji. Prawidłowe pobranie danych, zostanie potwierdzone 

komunikatem.  

35. Wyłącz aplikację.  

36. Po prawidłowym połączeniu, tu pojawi się wersja oprogramowania sterownika.  
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5. Podłączenie sterownika do komputera 

 USB 
Sterownik AQma LED Control należy podłączyć do komputera/laptopa za pomocą kabla 

USB mini. Po prawidłowym podłączeniu system operacyjny zainstaluje stosowne sterowniki. 

Urządzenie jest gotowe do pracy.  

W przypadku gdy system Windows nie jest podłączony do Internetu, lub z innej przyczyny 

nie mógł pobrać sterowników, można je zainstalować ręcznie. Znajdują się w folderze 

„Drivers” ściągniętego instalatora:  https://aqma.pl/downloads/AQLC-setup.zip  (należy 

uruchomić plik „SETUP.EXE”). W przypadku gdyby urządzenie w ogóle nie było wykrywane 

przez system, należy skorzystać z innego przewodu, lub portu USB w komputerze.  

Po prawidłowej instalacji należy uruchomić zainstalowaną wcześniej aplikację  AQma LED 

Control, w prawym dolnym rogu wybrać pot COM, na którym został zainstalowany sterownik 

(pole numer 33) i kliknąć przycisk połączenia (pole numer 32). Aplikacja połączy się ze 

sterownikiem i na dolnym pasku (lewy dolny róg, pole numer 36) pojawi się wersja 

oprogramowania, w którą wyposażony jest sterownik. Dokładny opis aplikacji znajduje się 

powyżej.  

 Bluetooth  

  Jeżeli Sterownik AQma LED Control został wyposażony w opcjonalny moduł Bluetooth, 

zmiany ustawień mogą być wykonywane bezprzewodowo. W tym celu należy wyszukać i 

sparować AQma LED Control z systemem postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

 

 

  

 Uruchomić „Ustawienia 

Bluetooth” 

https://aqma.pl/downloads/AQLC-setup.zip
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 Włączyć Bluetooth, kliknąć „+ Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne”. 

 

 

 

 

 Kliknąć „Bluetooth (Myszy, klawiatury, pióra lub urządzenia audio oraz inne rodzaje 

urządzeń Bluetooth)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kliknąć nazwę urządzenia „AQma”.  
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 Wprowadzić kod parowania, domyślnie 1234 i kliknąć „Połącz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sterownik zostanie sparowany  z systemem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po sparowaniu należy uruchomić zainstalowaną wcześniej aplikację  AQma LED Control, w 

prawym dolnym rogu wybrać właściwy port COM (pole numer 33) i kliknąć przycisk 

połączenia (pole numer 32). Aplikacja bezprzewodowo połączy się ze sterownikiem i na 

dolnym pasku (lewy dolny róg, pole numer 36) pojawi się wersja oprogramowania, w którą 

wyposażony jest sterownik. Dokładny opis aplikacji znajduje się powyżej.  



 

 

16 

AQMA LED CONTROL | Sterownik oświetlenie LED (dok. 1.1.1) 

 

6. Aplikacja AQma LED Control Interface – System Android 
 

Aby możliwe było użycie aplikacji w systemie Android, telefon/tablet mus być 

wyposażony w moduł Bluetooth. Sterownik również musi mieć opcjonalny moduł Bluetooth. 

System Android powinien być  w wersji nie niższej niż 6.0. W przypadku starszych systemów, 

prosimy o kontakt, podeślemy aplikację przygotowaną na poprzednie wersje Androida.  

Domyślny kod parowania „1234”. 

Oprogramowanie można ściągnąć z Google Play wpisując:  AQma LED Control 

Interface,  lub klikając link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.web_harmony.aqma&hl=pl 

Aplikacja powstała jako dodatek do wersji Windowsowej, obecnie umożliwia 

konfigurację większości opcji: konfiguracja sześciu kanałów, godzina włączenia i wyłączenia,  

moc minimalna i maksymalna, długość świtu i zmierzchu, ustawienie daty i godziny, tryb testu.  

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.web_harmony.aqma&hl=pl
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7. Przykładowe propozycje realizacji sterowanych lamp LED 
 

Połączenie sterownika i płyty z driverami za pomocą dedykowanego konektora 
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48 x 3 W LED, 6 osobno sterowanych kanałów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 x 3 W LED, 3 osobno sterowane kanały 
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48 x 3 W LED, 3 osobno sterowane kanały 
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96 x 3W LED, 6 osobno sterowanych kanałów.  
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104 x 1 W LED, 6 osobno sterowanych kanałów.  
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Sterowanie taśm LED (do 20 A) 
 

Na stronie sklepu, w zakładce „Akcesoria LED / Drivery, zasilacze LED” dostępny jest 

przekaźnik SSR DLA PRĄDU STAŁEGO. 


