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Moduł wyświetlacza LED 5x8, wysokość znaku 10cm

Moduł wyświetlacza przeznaczony jest do budowy
tablic informacyjnych, zawiera matrycę LED 5x8 oraz
wbudowany generator znaków, zgodny z WIN1250 
(w tym polskie znaki). Sterowanie wyświetlania odbywa
się przez złącze szeregowe. Moduły łączy się ze sobą
szeregowo tworząc wyświetlacz o dowolnych wymiarach.
Do pierwszego w szeregu modułu można podłączyć
konwerter poziomów RS232-TTL, moduły
komunikacyjne WiFi lub GSM. Tablica zbudowana 
z modułów pozwala na zapisanie do 200 stron tekstu 
i samodzielne sekwencyjne ich wyświetlanie. 

Kolor LED: czerwony
Komunikacja: 

– prędkość 19200b/s
– dane 8-bitowe
– bit stopu 1
– kontrola przepływu – brak
– poziom TTL (5V, akceptowane również 3,3V)
– kody ASCII rozszerzone

Funkcje programowe:
– 3 poziomy jasności 
– funkcja migania (1s)
– zapis stron do wyświetlania (można

zapisać do 200 stron wyświetlanych
sekwencyjnie co określony czas)

– funkcja zegara ( pierwszych 5
wyświetlaczy tablicy może
wyświetlać czas rzeczywisty) 

Zasilanie: 5V, prąd maksymalny 145mA
(średnio 75mA)
Wymiary modułu: 99x79x7mm
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Kody sterujące (hex):   
    

#01 hardreset powoduje reset modułów 

#02 nowa strona do bufora zostaną zapisane nowe dane (nowa strona)

#03 zapis przepisanie danych z bufora na wyświetlacz 

#05 włącza funkcje 
dodatkowe (zapis 
nieulotny w EEPROM)

włącza funkcję umożliwiającą miganie tablicy, zegar lub wyświetlanie 
sekwencyjne stron zapisanych w EEPROM (wystarczy raz podać)
 #05(&B000kkbcs) w zapisie bitowym: 
s-włącz funkcje dodatkowe (sterowanie miganiem)
c-włącz zegar 
b-włącz wyświetlanie storn z pamięci EEPROM 
kk-jasność zegara
Przykład {#05}1 włącza sterowanie miganiem, {}  oznaczają kod hex

#08 backspace cofnij wprowadzaną literę

#0C cls czyszczenie tablicy

#0D enter (zapis) jak kod #03 

#12 znacznik migania „off” następujące po tym kodzie znaki w tablicy świecą ciągle 

#14 znacznik migania „on” następujące po tym kodzie znaki w tablicy migają (1s)

#16 włącz zegar #16hhmm włącza i ustawia zegar (samo #16 włącza zegar)

#17 zapis do EEPROM zapis aktualnie wyświetlanej strony do EEPROM + (numer strony)
Przykład {#17}12 zapisze stronę na pozycji 12

#18 kasowanie strony 
EEPROM

Kasuje stronę zapisaną w EEPROM
Przykład {#18}12 usunie stronę 12, 0-usuwa całą zawartość EEPROM

#19 czas wyświetlania stron Ustala czas wyświetlania stron z EEPROM +(czas x 1s)/wyłączanie 
Przykład {#19}5 ustali wyświetlanie co 6s, 0-blokuje wyświetlanie

#20 Czyta stronę z 
EEPROM

Pozwala odczytać stronę zapisaną w EEPROM
Przykład {#20}12 odczyta stronę 12 jeśli istnieje

#1D jasność 1 poziom jasności najmniejszy

#1E jasność 2 poziom jasności średni

#1F jasność 3 poziom jasności największy


