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Ży ran dol mul ti me dial ny zo stał wy -
ko na ny przez fir mę Eme rald
w tech no lo gii diod LED RGB.

W kon struk cji za sto so wa no pra wie 4 tys.
nie za leż nych mo du łów cy fro wych diod.
Wszyst kie dio dy zo sta ły roz miesz czo ne
w 104 tu bach świetl nych, w dwóch okrę -
gach (rys. 1). 

Uży te roz wią za nia Lapp Ka bel

Lin ki po je dyn cze H0 5V -K i H0 7V -K
Po łą cze nia elek trycz ne po szcze gól nych

tub ze ste row ni kiem wy ko na no przy uży -
ciu li nek po je dyn czych H0 5V -K i H0 7V -K.
Bar dzo istot ny w tym przy pad ku był dla
klien ta spo sób pa ko wa nia prze wo dów oraz
du ża ilość ko lo rów izo la cji, co po zwa la ło
na bar dzo szyb ką iden ty fi ka cję po szcze gól -
nych ob wo dów. Prze wo dy są pa ko wa ne
w od dziel ne, w czy tel nie opi sa ne kar to ny,
co za po bie ga ewen tu al nym po mył kom
pod czas mon ta żu oraz skra ca czas czyn no -

ści. Ży ła mie dzia na jest zbu do wa na z cien -
kich dru ci ków (wg IEC 60228 kla sa gięt ko -
ści 5). Ta ka kon struk cja spra wia, że prze -
wo dy te są wy so ce gięt kie i ma ją bar dzo
ma łe pro mie nie gię cia, dzię ki cze mu po łą -
cze nia zaj mu ją nie wie le miej sca. Po łą cze -
nia we wnątrz skrzyn ki ste row ni czej rów -
nież wy ko na no za po mo cą prze wo dów
z tej gru py (rys. 3). 

Dław ni ca Skin top ST-M
Prze wo dy za si la ją ce wpro wa dzo no do

skrzyn ki ste row ni czej z uży ciem dław ni cy
ka blo wej z gru py Skin top ST-M. Wy so ki
sto pień szczel no ści IP68 dław nic zo stał
uzy ska ny po przez za sto so wa nie pier ście nia
neo pre no we go. Jed ną z cech dław nic z ro -
dzi ny Skin top jest sze ro ki za kres dła wie-
nia. Uzy ska no go po przez za sto so wa nie
spe cjal nych la mel w bu do wie kor pu su.
We wnątrz głów ki znaj du je się zin te gro wa -
ny sys tem an ty wi bra cyj ny, któ re go za da -
niem jest za bez pie cze nie ele men tu przed
sa mo od krę ce niem.

Prze wo dy Uni tro nic
Każ dy ele ment świetl ny ży ran do la jest

nie za leż nie ad re so wal ny i mo że mieć usta -
wia ną nie za leż ną bar wę i in ten syw ność
świe ce nia w cza sie rze czy wi stym. Okres od -
świe ża nia ob ra zu mo że wy no sić np. 25 ms,
co po zwa la na wy świe tla nie płyn nych ani -
ma cji. W kon struk cji ży ran do la za sto so wa -
no wie le spe cja li zo wa nych stan dar dów
i pro to ko łów trans mi sji (DMX, ART-NET,
TCP-IP). Trans mi sję da nych zre ali zo wa no
przy za sto so wa niu prze wo du Uni tro nic
LAN 500 S/FTP cat. 6A. Prze wo dy z tej gru -

py sto su je się do cy fro wych i ana lo go wych
trans mi sji sy gna łów (tu taj dla stan dar du
ART-NET). Na to miast dla pro to ko łu DMX
wy ko rzy sta no prze wo dy z gru py Uni tro nic
LiYCY (TP). Jest to pro to kół bi nar ny, co
ozna cza, że w prze wo dzie mo gą się po ja wić
tyl ko dwa sta ny: 0 (na pię cie wy no si 0 V) i 1
(na pię cie jest rów ne 5 V). Prze wo dy te go ty -
pu ma ją ekran z ocy no wa nych dru ci ków
mie dzia nych, dzię ki cze mu ofe ru ją bar dzo
do brą od por ność na za kłó ce nia. 

Rozwiązania Lapp Kabel 
w konstrukcji żyrandola 
multimedialnego

Pro duk ty z ofer ty Lapp Ka bel czę sto znaj du ją za sto so wa nie w no wa tor skich i nie ty po wych pro -
jek tach. Jed nym z przy kła dów jest re ali za cja mul ti me dial ne go ży ran do la przez fir mę Eme rald
z sie dzi bą w Gli wi cach. Eme rald od po nad 25 lat i spe cja li zu je się w wy po sa że niu obiek tów han -
dlo wych w za kre sie re klam świetl nych oraz ko mu ni ka cji wi zu al nej.

Rafał Zieliński
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Rys. 1. Ży ran dol mul ti me dial ny fir my Eme rald

Rys. 2. Wi dok po je dyn czej tu by



Funk cjo nal ność sys te mu

Ży ran dol po sia da wła sne ste row ni ki
umoż li wia ją ce od twa rza nie wcze śniej na -
gra nych scen oświe tle nio wych. Moż li we
jest wy świe tla nie po ka zów na ży wo, syn -
chro ni za cja po ka zów z in ny mi ele men ta-
mi oświe tle nia oraz wy stro ju ga le rii, jak

fon tan ny czy ele men ty de ko ra cyj ne obiek -
tu. Ca łość jest uzu peł nio na o ze gar cza so -
wy, układ nad zo ru trans mi sji do wy dzie lo -
nej sie ci zdal nej klien ta wraz z ukła dem au -
to re star te ra oraz moż li wość ste ro wa nia ak -
tyw no ścią z BMS Ga le rii. Sys tem ofe ru je
opcję zdal ne go ste ro wa nia po ka za mi z od -
le głej sie ci zdal nej z do wol ne go miej sca
na świe cie. W ce lu za bez pie cze nia trans mi -

sji za sto so wa no tech no lo gie Wir tu al nych
Sie ci Pry wat nych oraz szy fro wa nie tu ne li
za po mo cą sil nych me tod kryp to gra ficz -
nych. Ist nie je moż li wość świad cze nia zdal -
ne go wspar cia eks plo ata cji po przez de dy -
ko wa ne łą cze ser wi so we do pro du cen ta,
jak rów nież moż li wość in sta la cji do dat ko -
we go mo ni to rin gu wi zyj ne go. Do stęp ne
jest tak że lo kal ne ste ro wa nie przez sieć
bez prze wo do wą oraz opcjo nal ne ste ro wa -
nie przez pi lo ty ra dio we. Ży ran dol jest wy -
po sa żo ny w ze staw dysz wod nych. Po łą -
cze nie wo dy i świa tła po zwa la na re ali za cję
róż ne go ro dza ju ani ma cji. 

Pod su mo wa nie

Ze wzglę du na swo ją róż no rod ność oraz
do sto so wa nie do sze ro kie go za kre su wy -
ma gań tech nicz nych ofer ta pro duk to wa
Lapp Ka bel bar dzo do brze tra fia w po trze -
by wy ma ga ją cych klien tów. Fir ma Eme rald
jest za li cza na do pio nie rów w bran ży wi -
zu ali za cji mul ti me dial nej, a prak tycz nie
każ da jej re ali za cja jest no wa tor ską kon -
struk cją. Krót ka pre zen ta cja z re ali za cji jest
do stęp na na stro nie www.eme rald.pl.

Au tor skła da po dzię ko wa nie wła ści cie -
lo wi fir my, p. Ar ka diu szo wi Wie czor ko wi
oraz pracownikom firmy za po moc i kon -
sul ta cje przy po wsta wa niu pu bli ka cji.

Ra fał Zie liń ski 
Au tor jest pra cow ni kiem 

fir my Lapp Ka bel
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Rys. 3. Po łą cze nia we wnątrz skrzyn ki ste row ni czej wy ko na no za po mo cą po je dyn czych li nek H0 5V -
-K i H0 7V -K

Rys. 4. Mon taż ży ran do la mul ti me dial ne go

Rys. 5. Sys tem świetl ny ży ran do la pod czas te stów
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