MANUAL DO USUÁRIO
DMX 512 CONTROLLER SERIES
LL – 384CH DMX

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.

1. Início
1.1 O que está incluso
- Controller DMX 512
- Adaptador de energia DC 9-12V 500mA, 90V ~ 240V
- Manual do Usuário
- Lâmpada LED Gooseneck
1.2 Desembalando
Ao receber o seu produto, desembale cuidadosamente, confira se todos os conteúdos estão
presentes e em boas condições. Notifique o entregar e guarde a embalagem caso alguma parte
pareça estar danificada. Se for necessário retornar o produto utilize a embalagem original.
1.3 Instruções de Segurança
- Guarde este Manual do Usuário para consultas futuras. Se você vender o aparelho,
repasse o Manual do Usuário para o comprador.
- Sempre verifique se a voltagem do ambiente está de acordo com as prescritas do
aparelho.
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso em ambientes fechados (interno).
- Para prevenir risco de choque ou incêndio, não exponha o produto à chuva ou umidade
excessiva. Certifique se o produto não está próximo de materiais inflamáveis enquanto em uso.
- O produto deve ser instalado em um local com ventilação adequada, mantenha uma
distância mínima de 50cm de qualquer superfície ou objeto. E verifique se as áreas de ventilação
do produto não estão bloqueadas.
- Sempre desconecte o aparelho da energia antes de proceder com qualquer manutenção
ou serviço, como troca de lâmpadas ou fusíveis, e os mesmos devem ser substituídos por itens
similares.
- Em caso de qualquer mau funcionamento detectado interrompa imediatamente a operação
do aparelho. Nunca repare o aparelho por conta própria. Reparos e manutenções devem ser
realizados apenas por um profissional qualificado.
- Não conecte o aparelho a um pacote Dimmer.
- Sempre verifique se o cordão de energia está em perfeito estado.
- Nunca manuseie o cordão de energia pelo cabo, sempre segure pelo plugue.
- Não opere esse aparelho em temperaturas inferiores a 0°C.
2. Introdução
2.1 Características
- Padrão DMX 512 / 1990
- Controla 12 luzes inteligentes com até 32 canais, totalizando 384 canais.
- 30 Bancos, cada um com 8 Scenes; 6 Chases, cada um com 240 Scenes
- Grava até 6 Chases com Fade Time e Velocidades
- 16 Sliders para controle direto dos canais
- Controle MIDI sobre bancos, chases e blackout
- Microfone embutido para modo música
- Programa de Modo AUTO controlado pelos sliders Fade Time
- DMX in/out: 3 pinos XLR
- Lâmpada Gooseneck LED
- Estrutura em plástico
2.2 Visão Geral
O aparelho é um controlador universal de luzes inteligentes. Ele permite o controle de 12
aparelhos compostos de 32 canais cada e até 240 programas de Scenes. Seis Chase Banks
podem conter até 240 Steps compostos por Scenes salvas e em qualquer ordem. Os programas
podem ser desencadeados por música, midi, automaticamente ou manualmente. Todos os
Chases podem ser executados ao mesmo tempo.

Na superfície você encontra várias ferramentas de programas como os 16 sliders universais
de canais, scanner de acesso rápido e botões de Scene, e um display de LED indicador para fácil
navegação de controle e funções menu.
2.3 Visão Geral do Produto (frente)

Item Botão ou Fader
1
Botão de seleção de scanner
2
LEDs indicador scanner
3

Botões de seleção de Scene

4

Canais Faders

5

Botão Programa

6

Botão copiar música/banco

7

Janela display Led

8

Indicador LED Modo

9
10

Botão Banco UP
Botão banco DOWN

11

Botão Display de toque

12

Botão Blackout

13

Botão Midi/ADD

14

Botão Auto/Del

15
16

Botões Chaser
Fader velocidade

17

Fader fade-time

18

Botão selecionar página

Função
Selecionar dispositivo
Indica o dispositivo seleciona atualmente
Botões de colisão universais representam a localização da
Scene para armazenar e selecionar
Para ajustar valores DMX, Ch 1~32 podem ser ajustados
imediatamente depois de pressionado o respectivo botão de
seleção de scanner
Utilize para entrar no programa Modo
Utilize para ativar o modo música a o comando cópia durante
a programação
Janela de status exibe dados operacionais pertinentes
Fornece o status do modo de operação (manual, musica ou
auto)
Botão função percorrer Scene / Steps em bancos e chases
Botão função percorrer Scene / Steps em bancos e chases
Configura a velocidade do chase por toque, e alterna entre
valores e porcentagens
Configura o valor do obturador do dimmer de todos os
dispositivos para “0” fazendo com que todas as saídas de luz
cessem
Ativa controle externo MIDI e também é usado para confirmar
o processo de gravar / salvar
Utilize para ativar o Modo Auto e a tecla de função deletar
durante a programação
Memória Chase 1~6
Ajustará todo o tempo da Scene ou do Step com o Chase
Também considerado um cross-fade, configura o tempo de
intervalo entre duas Scenes e um Chase
Mo Modo Manual, pressione para alternar entre as páginas de
controle

2.4 Visão Geral do Produto (painel traseiro)

Item Botão ou Fader
21

Entrada MIDI port

22
23
24
25

Conector de saída DMX
Tomada de entrada DC
Tomada Lâmpada USB
Interruptor ON / OFF

Função
Para acionamento externo de bancos e Chases usando um
dispositivo MIDI
Sinal de controle DMX
Alimentação principal de energia
Alterna o controlador entre ON e OFF

2.5 Termos Comuns
As descrições a seguir são termos comuns utilizados na programação de luzes inteligentes.
Blackout: quando todas as luzes dos dispositivos são configuradas como “0” ou OFF,
normalmente em uma base temporária
DMX-512: é um padrão industrial de comunicação digital protocolada usado em
equipamentos luminosos de entretenimento.
Dispositivo: referente ao seu instrumento luminosos ou outro aparelho como dimmer ou
gelo seco os quais você pode controlar.
Programas: são quantidades de Scenes alinhados umas as outras. Podem ser
programados tanto como simples scenes ou múltiplas scenes em sequência.
Scenes: scomo estados de iluminação estática.
Sliders: também conhecido como Faders
Chases: podem ser chamados de programas. Um Chase consiste em uma quantidade de
Scenes alinhados umas as outras.
Scanner: refere-se a um aparelho de luz com um espelho Pan e Tilt; no entanto no
controlador ILS-COM ele pode ser usado para controlar qualquer aparelho compatível com DMX512 como um dispositivo genérico.
MIDI: é um padrão para representar informações musicais em um forma digital. A entrada
MIDI deve fornecer acionamento externo de Scenes usando dispositivos MIDI, por exemplo um
teclado MIDI.
Stand Alone: refere-se a habilidade de funcionamento independente do dispositivo de
qualquer controlador externo e normalmente em sincronia com a música devido ao microfone
embutido.
Fade: o Slider é utilizado para ajustar o tempo entre Scenes com um Chase.
Velocidade: o slider afeta a soma do tempo que uma Scene vai se manter no estado.
Também é considerado um tempo de espera.
Shutter: é um dispositivo mecânico no dispositivo de luz que permite você bloquear o
caminho das luzes. É normalmente usado para diminuir a intensidade da saída de luz e do strobe.
Patching: refere-se ao processo de atribuir um dispositivo a um canal DMX.
Playbacks: pode ser ambos, Scenes ou Chases que são diretamente acionados para
execução do usuário. O Playback ainda pode ser considerado um programa de memória que
pode ser utilizado durante o show.
3. Instruções de Operação

3.1 Configuração
3.1.1 Configuração o Sistema
1) Conecte o AC ao fornecedor de energia DC ao sistema pelo painel traseiro a
saída principal.
2) Conecte o seu cabo DMX na sua luz inteligente.
3.1.2 Endereçamento do Dispositivo
O controlador está programado para controlar 32 canais DMX por dispositivo,
portanto o dispositivo que você deseja controlar com o correspondente botão SCANNER na
unidade, deve ser espaçado nos 16 canais
Dispositivo ou
Scanner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Endereço Padrão de partida
DMX
1
33
65
97
129
161
193
225
257
289

Definições do interruptor DIP binário alternar para "na
posição"
1
1,6
1,7
1,6,7
1,8
1,6,8
1,7,8
1,6,7,8
1,9
1,6,9

11

321

1,7,9

12

353

1,6,7,9

Por favor consulte o manual do aparelho para instruções DMX. A tabela acima refere-se a
um interruptor padrão 9 dip dispositivo configurável binário.
3.1.3 Canais Pan e Tilt
Porque não todos os dispositivos de luz inteligente são iguais ou compartilham dos
mesmos atributos de controle, o Controlador permite que o usuário atribua a roda Pan e Tilt
correta do canal para cada dispositivo individualmente.
Ação:
1)
Pressiona e segure PROGRAM & TAPSYNC canais DMX diferentes. Faders
oferece um botão de canal junto (1) tempo para acessar o número e são colocados na superfície
do modo de atribuição de canal. Notas: todos Pan / Tilt podem ser reatribuídas para saídas para
diferentes canais DMX
2)
Pressione um botão SCANNER que representa o dispositivo Fader o qual
você de reatribuir. Notas: pressione o botão AUTO/DEL para deletar o canal de atribuição do
Modo
3)
Mova um Fader entre canais 1-32 para selecionar o canal Tilt. Notas: Todos
Pan/Tilt podem ser reatribuídos para saídas de um canal DMX diferente.
4)
Pressione o botão TAPSYNC DISPLAY para selecionar Pan/Tilt
5)
Mova um Fader entre os canais 1-32 para selecionar o canal Tilt
6)
Pressione e segure o botão PROGRAM & APSYNC DISPLAY para sair e
salvar a configuração. Todos os LEDs irão piscar.
3.1.4 Reiniciado o Sistema
Cuidado: Essa função retoma todas as configurações de fábrica
Ação:
1) Desligue o aparelho
2) Pressione e segure BANK UP e AUTO/DEL

3) Ligue o aparelho (enquanto segura BANK UP e AUTO/DEL)
3.1.5 Copiar Scanner
Exemplo: Copiando Scanner 1 para Scanner 2
1) Pressione e segura o botão SCANNER #1
2) Enquanto pressiona o botão #1 pressione o botão SCANNER #2
3) Solte o botão SCANNER #1 primeiro, depois solte o botão SCANNER #2
4) Todos os LEDs SCANNERS piscaram confirmando a cópia
Nota: Para salvar tempo, você pode copiar as configurações de um botão Scanner
para outro
3.1.6 Atribuir tempo de Fade
Você pode escolher se o tempo Fade do Board durante a execução da Scene é
implementado de forma ampla para todos os canais de saída ou apenas para os canais de
movimento Pan e Til. Isso é relevante, porque muitas vezes você vai querer Gobos e cores para
alterar rapidamente sem afetar o movimento da luz.
Ação:
1) Desligue o aparelho
2) Segure os botões BLACKOUT e TAPSYNC DISPLAY simultaneamente
3) Ligue o aparelho
4)
Pressione TAPSYNC DISPLAY para alternar entre os dois Modos. Entre
todos os canais (A) ou seleciona o canal Pan & Tilt (P)
5)
Pressione BLACKOUT e TAPSYNC DISPLAY para salvar a configuração.
Todos os LEDs piscaram para confirmar.
Nota: A = Todos os canais | B= Somente Pan e Tilt
3.2 Operação
3.2.1 Modo Manual
O Modo Manual permite controlar diretamente todos os Scanners. Você será capaz
de mover eles e alterar atributos usando os canais Faders.
Ação:
1) Pressione o botão AUTO DEL repetidamente até o LED Manual acender
2) Seleciona o botão SCANNER
3)
Mova os Faders para alterar os atributos do dispositivo. Botão TAPSYNC
DISPLAY: Pressione para alternar o indicador de saída no display LED entre os
valores DMX (0-255) e porcentagem (0-100)
Nota: Todas as mudanças realizadas no Modo Manual são temporárias e não serão
gravadas.
3.2.2 Revisar Scene ou Chase
Estas instruções presumem que você já gravou Scenes e Chases no controlador.
Caso contrário, pule estas instruções e vã para parte de programação.
Ação (Revisar Scene):
1) Selecione qualquer um dos 30 Bancos pressionando o botão BANK UP / DOWN
2) Seleciona o botão SCENE (1~8) para revisar
3) Mova a roda e os Faders para alterar os atributos do dispositivo
Ação (Revisar Chase):

1) Selecione qualquer um dos 6 botões Chase
2) Pressione o botão TAP DISPLAY to visualizar o número de Steps no display
3) Pressione o botão BANK UP / DOWN para revisar as Scenes no Chase
3.3 Programação
Um Programa (Banco) é uma sequência de diferentes Scenes (ou Steps) que serão
acionados um após o outro. No controlador 30 programas de 8 Scenes em cada podem ser
criados.
3.3.1 Entrando no Modo Program
1) Pressione o botão PROGRAMA até o LED piscar
3.3.2 Criando uma Scene
A Scene é um estado de luz estático. Scenes são armazenados em bancos. Existem
30 memórias de bancos no controlador e cada banco pode conter 8 memórias de Scenes. O
controlador pode salvar 240 Scenes no total.
Ação:
1) Pressione o botão PROGRAMA até o LED piscar
2) Posicione os sliders VELOCIDADE e FADE TIME para baixo
3) Selecione SCANNERS que você deseja incluir na Scene
4) Componha um Look movendo os sliders e a roda
5) Toque o botão MIDI / REC
6) Escolha um BANCO (01~30) para alterar se necessário
7) Seleciona o botão SCENE para armazenar
8) Repita os passos 3 a 7 se necessário. 8 Scenes podem ser gravadas
9) Para sair do Modo Programa, seguro o botão PROGRAMA.
Nota: Desmarque BLACKOUT se o LED estiver aceso | Você pode selecionar mais
de um dispositivo |
Existem 8 Scenes disponíveis em cada banco | Todos os
LEDs piscam para confirmar. O Display LED irá indicar o número da Scene e o
número do Banco usado.
3.3.3 Executando um Programa
Ação:
1) Utilize BANK UP / DOWN para alternar o Programa Banco se necessário
2) Pressione o Botão AUTO DEL repetidamente até o LED AUTO ligar
3)
Ajuste a velocidade do PROGRAMA pela VELOCIDADE do Fader e a taxa
loop pelo fader FADE TIME
4)
Alternativamente você pode tocar o TAPSYNC DISPLAY duas vezes. O
tempo entre os dois toque configura o tempo entre as Scenes (até 10 minutos)
Nota: Desmarque Blackout se o LED estiver aceso | Também chamado de TAPSync

3.3.4 Checar Programa
Ação:
1) Pressione e segure o botão PROGRAMA até o LED piscar
2) Utilize BANK UP / DOWN para selecionar o banco do Programa para checar

3) Pressione o botão SCENE para revisar cada Scene individualmente
3.3.5 Editando um Programa
Scenes precisaram ser modificadas manualmente
Ação:
1) Pressione e segura PROGRAMA até o LED acender
2) Utilize BANK UP / DOWN para alterar o Banco se necessário
3) Selecione o dispositivo desejado através do botão SCANNER
4) Ajuste e altere os atributos do dispositivo utilizando o Fader canal e a roda
5) Pressione o botão MIDI/ADD para preparar para salvar
6) Selecione o botão SCENE desejado para salvar
Nota: Desmarque Blackout se o LED estiver aceso
3.3.6 Copiando um Programa
Ação:
1) Pressione e segura PROGRAMA até o LED acender
2) Utilize BANK UP / DOWN para selecionar o PROGRAMA s ser copiado
3) Pressione o botão MIDI/ADD para preparar para copiar
4) Utilize BANK UP / DOWN para selecionar o destino do banco PROGRAMA
5) Pressione MUSIC BANK COPY para copiar. Todos os LEDs do controlador
piscaram.
Nota: Todas as 8 Scenes no programa banco serão copiadas
3.4 Programando Chase
Um Chase é criado utilizando um Scene criadao anteriormente. Scenes se tornam
Steps em um Chase e podem ser ordenadas em qualquer ordem que você desejar.
É altamente recomendado que antes da programação do Chase pela primeira vez;
você deleta todos os Chases da memória.
3.4.1 Criar um Chase
Um Chase contém 240 Scenes como Steps. O termo Step e Scene é usado
indistintamente.
Ação:
1) Pressione Programa até o LED acender
2) Pressione Chase (1~6) que você deseja programar
3) Altere o BANCO se necessário para localizar uma Scene
4) Selecione a SCENE para inserir
5) Toque o MID / ADD para armazenar
6) Repita os passos 3~5 para adicionar Steps adicionais no Chase. Até 240 Steps
podem ser gravados
7) Pressione e segura um botão PROGRAMA para salvar o chase

3.4.2 Executando um Chase
Ação:
1) Pressione os botões CHASE e depois AUTO DEL

2)
Ajuste a velocidade do Chase tocando o TAPSYNC DISPLAY 2 vezes na taxa
que vc escolher
Nota: O tempo entre os dois toques que definem a velocidade do Chase (até 10
minutos)
3.4.3 Checando um Chase
Ação:
1) Pressione e segure o botão PROGRAMA até o LED piscar
2) Selecione o botão CHASE desejado
3) Pressione TAPSYNC DISPLAY para alterar o Display LED para Steps
4) Revise cada Scene / Step individualmente usando os botões BANK UP / Down
3.4.5 Editar Chase (Copiar Banco em um Chase)
Ação:
1) Pressione e segure PROGRAMA para entrar no Modo Programa
2) Pressione o botão CHASE desejado
3) Selecione o BANK a ser copiado utilizando BANK UP / DOWN
4) Pressione MUSIC/BANK COPY para preparar para copiar
5) Pressione MIDI/ADD para copiar o banco. Todos LEDs iram piscar
3.4.6 Editar Chase (Inserir Scene em um Chase)
Ação:
1) Pressione e segure PROGRAMA para entrar no Modo de programação
2) Pressione o botão do CHASE desejado
3) Pressione TAPSYNC DISPLAY para alterar o display LED e visualizar os Steps
4) Utilize BANK UP / DOWN para navegar entre os Steps e localizar o ponto de
inserção da nova Scene
5) Pressione MIDI / ADD para preparar para inserir
6) Utilize BANK UP / DOWN para localizar a SCENE
7) Pressione o botão SCENE que corresponde a Scene a ser inserida
8) Pressione MIDI / ADD para inserir a Scene. Todos os LED iram piscar
Nota: Para inserir uma Scene entre os Steps 05 e 06 navegue usando o botão
BANK até o display ler STEP05
3.4.7 Deletar uma Scene em um Chase
Ação:
1) Pressione e segure PROGRAMA para entrar no Modo de programação
2) Pressione o botão do CHASE desejado que contém a Scene a ser deletada
3) Pressione TAPSYNC DISPLAY para alterar o display LED e visualizar os Steps
4) Utilize BANK UP / DOWN para selecionar a Scene / Step a ser deletada
5) Pressione AUTO DEL para deletar o Step/Scene. Todos os LEDs iram piscar

3.4.8 Deletar um Chase
Ação:
1) Pressione e segure PROGRAMA para entrar no Modo de programação
2) Pressione o botão do CHASE (1~6) para deletar

3) Pressione AUTO DEL a o botão CHASE respectivo para deletar o Chase. Todos
os LEDs iram piscar
3.4.9 Deletar Todos os Programas Chase
CUIDADO! Este processo irá resultar em perda irregável da memória Chase Step.
As Scenes individuais e bancos de programa serão preservados.
Ação:
1) Desligue o aparelho
2) Pressioner e segure BANK DOWN e AUTO DEL enquanto lida o aparelho
3) Todos os LEDs iram acender
3.5 Programando Scenes (Steps)
3.5.1 Inserir uma Scene
Ação:
1) Pressione e segure PROGRAMA para entrar no Modo de programação
2) Pressione o botão do CHASE desejado
3) Pressione TAPSYNC DISPLAY para alterar o display LED e visualizar os Steps
4) Esse BANK UP / DOWN para navegar entre os Steps e localizar o ponto de
inserção da nova Scene
5) Pressione MIDI / ADD para preparar para inserir
6) Use o BANK UP / DOWN para localizar a SCENE
7) Pressione SCENE que correspondem a Scene a ser inseridade
8) Pressione MIDI / ADD para inserir a Scene. Todos os LEDs iram piscar
3.5.2 Copiar uma Scene
Ação:
1) Pressione e segure PROGRAMA para entrar no Modo de programação
2) Selecione o BANK que contém a Scene a ser copiada utilizando BANK UP /
DOWN
3) Pressione o botão SCENE que corresponde a Scene a ser copiada
4) Pressione MIDI / ADD para copiar a Scene
5) Selecione o BANK destinado que contém a memória Scene para gravar
utilizando o BANK UP / DOWN
6) Pressione o botão SCENE desejado para completar a copia. Todos os LEDs iram
piscar
3.5.3 Deletar Scene
Ação:
1) Pressione e segure PROGRAMA para entrar no Modo de programação
2) Selecione o BANK que contém a Scene a ser deletada utilizando BANK UP /
DOWN
3) Pressione e segure o botão AUTO DEL
4) Pressione o botão SCENE que corresponde a Scene que você deseja deletar.
Todos os LEDs iram piscar.
Nota: Quando deletar uma scene o localização física não é removida, no entando,
todos os 384 canais DMX disponíveis para Scene vão ter valor 0
3.5.3 Deletar Todas as Scenes
Ação:

1) Pressione e segure PROGRAMA e BANK DOWN enquanto desliga o aparelho
2) Ligue o aparelho novamante
Nota: CUIDADO, este processo é irreversível. Todas as Scenes serão configuradas
para 0
3.6 PLAYBACK
3.6.1 Executando em Modo Som
Ação:
1) Pressione o botão MUSIC BANK COPY até o LED MUSIC LED ligar
2) Selecione o programa BANK para executar o modo ativação por som utilizando
BANK UP / DOWN
3) Alternadamente você pode pressionar um botão CHASE único (1~6) ou múltiplos
botões CHASES em sequência e todos os selecionados irão rodar em na ordem
de seleção
4) Você pode ajustar a duração do tempo utilizando o Fader FADE TIME
Nota: No modo Som, programas serão acionados pelo som no microfone
embutido | Chases múltiplos selecionados são executados em ordem de
seleção
3.6.2 Executar o Modo Auto
Ação:
1) Pressione o botão AUTO DEL até AUTO LED acender
2) Se o botão CHASE não for pressionado o controlador irá executar o programa
BANCO automaticamente
3) Altere o programa BANCO utilizando BANK UP / DOWN
4) Alternadamente você pode pressionar um botão CHASE único (1~6) ou múltiplos
botões CHASES em sequência e todos os selecionados irão rodar em na ordem
de seleção
5) Você pode ajustar a duração do tempo entre os Steps movendo o fader
VELOCIDADE e a duração do Step movendo o Fader FADE TIME
Nota: No modo Auto, programas serão acionados pelo controlador fade e tempo
de velocidade como configurado nos Faders | Chases múltiplos selecionados
são executados em ordem de seleção
3.6.3 Blackout
O botão BLACKOUT define todas as saídas de luz para 0 ou OFF
3.7 Operação MIDI
O Controlador irá apenar responder aos comandos MIDI no canal MIDI o qual é
configurado para parada total. Todo controle MIDI é executado utilizando Note nos comandos.
Todas as outras instruções MIDI são ignoradas. Para para um Chase, envie um Note blackout.
Ação:
1) Pressione e segure MIDI / ADD por 3 segundos
2) Selecione o canal de controle MIDI (1~6) através BANK UP / DOWN
3) Pressione e segure MIDI / ADD por 3 segundos para salvar as configurações
4) Para liberar o controle MIDI, pressione qualquer outro botão, menos botões
BANK durante o step 2
Nota: Este é o Channel que o controlador irá receber os comandos Note
MIDI NOTE
00 a 07
08 a 15
16 a 23
24 a 31

FUNÇÂO (Ligar / Desligar)
Scenes 1~8 em Bank 1
Scenes 1~8 em Bank 2
Scenes 1~8 em Bank 3
Scenes 1~8 em Bank 4

32 a 39
40 a 47
48 a 55
56 a 63
64 a 71
72 a 79
80 a 87
88 a 95
96 a 103
104 a 111
112 a 119
120
121
122
123
124
125
126

Scenes 1~8 em Bank 5
Scenes 1~8 em Bank 6
Scenes 1~8 em Bank 7
Scenes 1~8 em Bank 8
Scenes 1~8 em Bank 9
Scenes 1~8 em Bank 10
Scenes 1~8 em Bank 11
Scenes 1~8 em Bank 12
Scenes 1~8 em Bank 13
Scenes 1~8 em Bank 14
Scenes 1~8 em Bank 15
Chase 1
Chase 2
Chase 3
Chase 4
Chase 5
Chase 6
BLACKOUT

4. Apêndice
4.1 Cartilha DMX
Existem 512 canais em conexões DMX-512. Canais são atribuídos de qualquer forma.
Um dispositivo capaz de receber DMX 512 necessita de um ou mais número de sequência de
canais. O usuário deve atribuir um endereço de início no dispositivo que indica o canal reservado
no controlador. Existem muito tipos de dispositivos controladores DMX e há variações de no
número total de canais requeridos. A escolha do endereço de partida deve ser planejada com
antecedência. Canais não devem se sobrepor. Se isso acontecer a execução poderá ser falha
nos dispositivos que se sobrepõem. Você pode no entanto, controlar múltiplos dispositivos do
mesmo tipo utilizando o mesmo endereço de partida, sendo que o resultado será o mesmo. Em
outras palavras, os dispositivos irão ser Slaves juntos e responderão exatamente iguais.
Dispositivos DMX são desenvolvidos para receber datas através de serial Daisy Chain.
Esta conexão é onde o DATA OUT de um dispositivo conecta a um próximo dispositivo DATA IN.
A ordem de conexão dos dispositivos não importa e não tem efeito em como o controle comunica
a outro dispositivo. Utilize uma ordem que facilite e mais curto caminho dos cabos. Conecte o
dispositivo utilizando dois condutores entrelaçados pares blindados com três pinos XLR macho
para fêmea. A conexão blindada é o pino 1, enquanto o pino 2 é a Data Negativa (S-) e o pino 3 é
a Data positiva (S+).
4.2 Ligação do Dispositivo
Ocupação da conexão XLR
Saída DMX
Montagem Tomada XLR

Saída DMX
Montagem Plugue XLR

CUIDADO: no último dispositivo, o cabo DMX precisar ter um finalizador. Solda em 120 ohm
resistência entre sinal (-) e sinal (+) com 3 pinos plugue XLR e plugue na saída DMX do último
dispositivo.

Se você deseja conectar o controlador DMX com outra saída XLR, é necessário utilizar cabos
adaptadores.
A transformação da linha controlador de 3 pinos e 5 pinos

4.3 Referência Rápida de alteração DMX Dipswitch

Posição Dipswitch

Endereço DMX

4.4 Especificações Técnicas
Dimensões: 520 x 183 x 73mm
Peso: 3Kg
Faixa de Operação: DC 9V-12V 500mA min
Temperatura Máxima do Ambiente: 45°C
Entrada Data: Tomada 3 pinos XLR macho
Saída Data: Tomara 3 pinos XLR fêmea
Configuração Data Pin: 1 pino blindado, 2 pino (-), 3 pino (+)
Protocolos: DMX-512 USITT

TERMO DE GARANTIA
Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação.
Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio
Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer
defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição,
apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste
Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.
Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:
- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por
nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes
que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.
A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:
- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o
transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica
autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e
decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas
da LED LIGHT.
Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer
inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização,
por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.
Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de
fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto
por um modelo similar, sem bônus para o cliente.
A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de
eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a
reposição do próprio equipamento por ela produzido.
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