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Producent zastrzega sobie mo¿noœæ wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i
obs³udze sterownika, maj¹cych na celu ulepszenie wyrobu.
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OPERA PX103 jest programowalnym pulpitem DMX (18/36 kana³ów + 1), przeznaczonym do
sterowania oœwietleniem teatralno - estradowym. Posiada wbudowany nadajnik DMX, 18
podstawowych torów sterowania (36 w trybie programowania) oraz dodatkowy niezale¿ny 37 tor
s³u¿¹cy np. do regulacji jasnoœci oœwietlenia widowni. Urz¹dzenie zawiera pamiêæ
umo¿liwiaj¹c¹ zaprogramowanie i trwa³e przechowywanie 18 konfiguracji oœwietlenia (scen lub
chaserów). Zapisane konfiguracje mog¹ byæ dowolnie modyfikowane przez operatora, w³¹cznie
z wprowadzaniem zmian w trakcie odtwarzania. Komfort pracy podnosi zestaw kontrolek
sygna³u wyjœciowego, ergonomicznie rozmieszczone suwaki i klawisze oraz precyzyjny
MASTER. Wbudowany mikrofon oraz wejœcie Audio pozwalaj¹ na synchronizowanie
zaprogramowanych chaserów z muzyk¹. W odró¿nieniu od skomplikowanych pulpitów
operatorskich Opera nie wymaga ¿adnej wstêpnej konfiguracji, co przy korzystnym
wspó³czynniku ceny do mo¿liwoœci czyni urz¹dzenie bardzo przydatnym zarówno w instalacjach
teatralnych, jak i estradowych.
Opera mo¿e pracowaæ w dwu podstawowych trybach sterowania:

1. Praca rêczna z wykorzystaniem dwu presetów.
"Klasyczny" tryb sterowania, gdzie operator ma do dyspozycji dwa zestawy 18 suwaków
konfiguracyjnych (PRESET A i PRESET B), za pomoc¹ których tworzy i miksuje kolejne sceny,
bez ich zapisu do pamiêci.

2. Praca programowalna.
W tym trybie sterowania istnieje mo¿noœæ zapisu do pamiêci ustawionych scen œwietlnych i
chaserów, które nastêpnie mog¹ byæ odtwarzane z wykorzystaniem 18 suwaków. Urz¹dzenie
udostêpnia rozbudowane mo¿liwoœci miksowania zapisanych konfiguracji oœwietlenia oraz ich
modyfikacji - chasery mog¹ byæ odtwarzane z regulowan¹ prêdkoœci¹, wzglêdnie w takt muzyki.
OPERA wykonana jest w standardowej mechanice 19", przystosowanej do pracy wolnostoj¹cej
lub zabudowy w stojaku. Czytelnie opisana p³yta czo³owa oraz du¿e, wygodnie rozmieszczone
klawisze i suwaki steruj¹ce znakomicie u³atwiaj¹ obs³ugê. Urz¹dzenie zasilane jest napiêciem
bezpiecznym za poœrednictwem bêd¹cego w zestawie zasilacza.

1. OPIS OGÓLNY

1

Pulpit Opera PX103 jest zasilany napiêciem bezpiecznym 9 - 12 V, jednak podczas jego instalacji
i u¿ytkowania nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ poni¿szych regu³ bezpieczeñstwa:

1. Urz¹dzenie mo¿e byæ pod³¹czone wy³¹cznie do zasilania 9 - 12 V AC / DC o obci¹¿alnoœci
zgodnej z danymi technicznymi.

2. Nale¿y chroniæ wszystkie przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi.
3. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z przewodów nale¿y zast¹piæ go przewodem o
takich samych danych technicznych i atestach.

4. Do pod³¹czenia sygna³u DMX stosowaæ wy³¹cznie przewód ekranowany.
5. Wszelkie naprawy jak i pod³¹czenie sygna³u DMX mog¹ byæ wykonywane wy³¹cznie przy
od³¹czonym zasilaniu.

6. Nale¿y bezwzglêdnie chroniæ PX103 przed kontaktem z wod¹ i innymi p³ynami.
7. Unikaæ gwa³townych wstrz¹sów, a w szczególnoœci upadków.
8. Nie w³¹czaæ urz¹dzeniach w pomieszczeniach o wilgotnoœci powy¿ej 90%.
9. Urz¹dzenia nie nale¿y u¿ywaæ w pomieszczeniach o temperaturze ni¿szej ni¿ +2 C lub

wy¿szej ni¿ +40 C.
10. Do czyszczenia u¿ywaæ wy³¹cznie lekko wilgotnej œciereczki.

o

o

2. WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA



3. PO£¥CZENIE PULPITU I ŒCIEMNIACZY
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Pulpit teatralny Opera wysy³a sygna³ steruj¹cy w standardzie DMX-512. Sygna³em tym

sterowane s¹ œciemniacze mocy obs³uguj¹ce urz¹dzenia koñcowe (reflektory). Poprawne

dzia³anie ca³ego zestawu wymaga przede wszystkim w³aœciwego ustawienia adresów DMX w

sterowanych œciemniaczach oraz ich prawid³owego po³¹czenia kablem sygna³owym.

Poni¿ej podano najistotniejsze informacje potrzebne do zgodnego zestawienia pulpitu i

œciemniaczy:

1. Do po³¹czenia najlepiej zastosowaæ przewód mikrofonowy 2-¿y³owy z ekranem (np. firmy

KLOTZ)

2. Wszystkie z³¹cza XLR po³¹czyæ wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:

pin 1 - ekran

pin 2 - DMX-

pin 3 - DMX+

3.

wyjœcie pierwszego œciemniacza z wejœciem drugiego,

wyjœcie œciemniacza z wejœciem trzeciego,

itd.

4. Na wyjœciu ostatniego œciemniacza zainstalowaæ "terminator" (opornik 110 Ohm

pomiêdzy pinami 2 i 3 wtyku XLR).

5. W sterowanych œciemniaczach ustawiæ odpowiednie adresy DMX, pamiêtaj¹c, ¿e Opera

obs³uguje 36 kana³ów + 37 kana³ pomocniczy.

Ustawienia na przyk³adzie czterech 6-kana³owych œciemniaczy DMX:

1 urz¹dzenie - adres 001 DMX

2 urz¹dzenie - adres 007 DMX

3 urz¹dzenie - adres 013 DMX

4 urz¹dzenie - adres 019 DMX

Zarówno pulpit jak i œciemniacze ³¹czyæ szeregowo tzn.:

wyjœcie pulpitu z wejœciem pierwszego œciemniacza,

drugiego

wy³¹cznie

koniecznie
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4. OPIS P£YTY CZO£OWEJ PULPITU
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Zestaw 18 suwaków s³u¿¹cych, w zale¿noœci od trybu pracy pulpitu, do
ustawiania presetuAlub ustawiania programowanej konfiguracji oœwietlenia.

Zestaw 18 suwaków s³u¿¹cych, w zale¿noœci od trybu pracy pulpitu, do
ustawiania presetu B lub uaktywniania zaprogramowanych konfiguracji
oœwietlenia.

Wielofunkcyjne klawisze obs³ugi pracy programowalnej. W trybie pracy
rêcznej za³¹czanie toru sterowania na pe³ne œwiecenie.

Suwaki miksowania presetów A i B. W trybie pracy programowalnej suwak
PRESET B s³u¿y do regulacji prêdkoœci odtwarzania chaserów, a suwak
PRESETAdo wyboru sposobu odtwarzania zapisanych konfiguracji.

Zestaw klawiszy wyboru trybu pracy urz¹dzenia oraz sterowania
programowaniem i odtwarzaniem konfiguracji œwietlnych.
Suwak "sumy" steruj¹cy nadrzêdnie wyjœciami pulpitu (za wyj¹tkiem
niezale¿nego wyjœcia toru oœwietlenia pomocniczego w 37 kanale DMX).
Suwak sterowania niezale¿nym torem oœwietlenia pomocniczego (37 kana³
DMX).
Zestaw wskaŸników LED monitoruj¹cych stan wyjœæ poszczególnych torów
sterowania.
Wy³¹cznik zasilania pulpitu - po za³¹czeniu automatycznie ustawiany jest tryb
pracy rêcznej z dwoma presetami.

POLE SUWAKÓW A

POLE SUWAKÓW B2

1

KLAWISZE STERUJ¥CE3

SUWAKI PRESETÓW4

KLAWISZE FUNKCYJNE5

MASTER

OŒWIETLENIE
POMOCNICZE

7

KONTROLKI WYJŒÆ8

WY£¥CZNIK ZASILANIA9

6
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6. TRYB PRACY RÊCZNEJ Z DWOMA PRESETAMI

Tryb pracy rêcznej umo¿liwia operatorowi "klasyczn¹" zmianê konfiguracji oœwietlenia przy
wykorzystaniu dwu presetów. Ustawienia presetu A i presetu B realizowane jest za pomoc¹
odpowiednich zestawów suwaków konfiguracyjnych pola A i pola B - miksowanie utworzonymi
scenami dokonywane jest suwakami PRESET A i PRESET B. Za pomoc¹ klawiszy steruj¹cych
mo¿na ustawiæ wybrany tor w tryb pe³nego œwiecenia, niezale¿nie od ustawienia suwaków
steruj¹cych (w tym niezale¿nie od suwaka MASTER).

5. OPIS OGÓLNY PRACY PULPITU

Pulpit Opera wysy³a dane steruj¹ce zgodnie ze standardem DMX. W kana³ach DMX od 1 do 36
wysy³ane s¹ dane steruj¹ce odpowiednich torów konfigurowanych, w 37 kanale DMX wysy³ane
jest niezale¿ne sterowanie toru pomocniczego.
Pulpit umo¿liwia pracê urz¹dzenia w dwu podstawowych trybach, wybieranych odpowiednio
klawiszem PRESET / MEMORY:
- tryb pracy rêcznej z dwoma presetami
- tryb pracy programowalnej z mo¿liwoœci¹ zapisu tworzonych konfiguracji oœwietlenia.

W zale¿noœci od realizowanego trybu pracy w wiêkszoœci zmieniaj¹ siê funkcje realizowane
przez suwaki i klawisze steruj¹ce (dok³adny opis w dalszych rozdzia³ach instrukcji). Niezmienne
jest funkcjonowanie suwaków MASTER oraz suwaka toru pomocniczego:
Suwak "sumy" MASTER jest nadrzêdnym suwakiem sterowania wyjœæ wszystkich 36 torów
sterowania. Za jego pomoc¹ mo¿na w sposób p³ynny precyzyjnie ustawiæ poziom jasnoœci
odtwarzanej konfiguracji oœwietlenia. W po³o¿eniu minimalnym suwaka wyjœcia s¹ nieaktywne,
w po³o¿eniu maksymalnym wyjœcia generowane s¹ z ustawion¹ przez operatora jasnoœci¹ -
stany poœrednie powoduj¹ odpowiednie do po³o¿enia suwaka rozjaœnianie wyjœæ.
Suwak toru pomocniczego steruje jasnoœci¹ wyjœcia w specjalnie wydzielonym torze sterowania
(kana³ 37 DMX), niezale¿nym od pracy urz¹dzenia, w tym niezale¿nym równie¿ od pracy suwaka
MASTER. Kana³ pomocniczy przeznaczony jest do sterowania oœwietleniem specjalnym -
klasycznie wykorzystuje siê go do sterowania oœwietleniem g³ównym widowni, oœwietleniem
awaryjnym, etc.

6.1. PRZYK£ADOWA PRACA Z PRESETAMI

2. Suwakami pola A ustawiæ ¿¹dan¹ konfiguracjê oœwietlenia w
poszczególnych torach - jest to tworzenie presetu A. Efekt
wprowadzanych zmian bêdzie widoczny na sali przy otwartych
suwakach MASTER i PRESET A. Przy zamkniêtym suwaku
MASTER i otwartym suwaku PRESET A efekt zmian bêd¹
odzwierciedlaæ kontrolki wyjœæ. P³ynne rozjaœnianie presetu
uzyskujemy zmieniaj¹c po³o¿enie suwaka PRESETA.

1. Klawiszem funkcyjnym PRESET / MEMORY wybraæ tryb PRESET,
co potwierdzi zapalenie odpowiedniego wskaŸnika LED.

3. Podobnie jak wy¿ej tworzymy suwakami pola B konfiguracjê presetu
B - jego sterowanie realizowane jest suwakiem funkcyjnym PRESET
B.

4. Maj¹c skonfigurowane oba presety mo¿na je dowolnie miksowaæ
u¿ywaj¹c odpowiednio suwaków funkcyjnych PRESET A i PRESET
B.

MUSIC

SAVE
SCENE
SAVE

SCENE
SAVE

CHASER
SAVE

CHASER

PRESET

MEMORY



5

10 11 12 13 14 15 16 17 181 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 181 2 3 4 5 6 7 8 9

5. 18 klawiszy steruj¹cych umieszczonych poni¿ej pól suwaków
umo¿liwia, po naciœniêciu, pe³ne wysterowanie wybranego toru, bez
wzglêdu na po³o¿enie suwaków funkcyjnych presetów - poziom
wyjœcia zale¿y jedynie od ustawienia suwaka MASTER. Dziêki temu
mo¿liwa jest przyk³adowo "gra" na efektach œwietlnych, czy te¿
realizacja efektownej funkcji b³ysku.

W realizacji klasycznego oœwietlenia estrady uaktywniony jest jeden
z presetów, podczas gdy drugi jest modyfikowany i nastêpnie
"czeka" na zmianê. Mo¿na w ten sposób realizowaæ kolejne sceny
œwietlne. Oczywiœcie za pomoc¹ suwaków konfiguracyjnych mo¿na
zmieniaæ wysterowanie poszczególnych torów równie¿ przy
aktywnym presecie.

7. TRYB PRACY PROGRAMOWALNEJ

Tworzenie sceny porównaæ mo¿na do zapisania w pamiêci ustawieñ wszystkich 36 suwaków
konfiguracji.

7.1. TWORZENIE SCENY

Tryb pracy programowalnej udostêpnia rozbudowane mo¿liwoœci zapisywania i odtwarzania
konfiguracji oœwietlenia (scen i chaserów). Wykorzystanie zapisanych w pamiêci urz¹dzenia
konfiguracji znacznie u³atwia realizacjê powtarzalnych pokazów oœwietlenia. Utworzone
konfiguracje mo¿na dowolnie odtwarzaæ i modyfikowaæ.

3. W celu dokonania zapisu do pamiêci nale¿y wybraæ numer pod
którym chcemy zapamiêtaæ tworzon¹ scenê (od 1 do 18) i nacisn¹æ
odpowiedni klawisz steruj¹cy - scena zostanie zapisana i zgaœnie
wskaŸnik w klawiszu SAVE SCENE. W momencie zapisu nowej
sceny poprzedni zapis zostaje automatycznie wykasowany. Opis
jedynie czêœciowej modyfikacji istniej¹cej sceny opisany jest w
dalszej czêœci instrukcji.

1. Klawiszem funkcyjnym PRESET / MEMORY wybraæ tryb MEMORY,
co potwierdzi zapalenie odpowiedniego wskaŸnika LED.

2. Nacisn¹æ klawisz funkcyjny SAVE SCENE (zapala siê wskaŸnik
LED), po czym suwakami pola A i pola B ustawiæ ¿¹dan¹
konfiguracjê sceny - dostêpnych jest w ten sposób 36 kana³ów DMX.

4. Odtworzenie zapisanej sceny realizowane jest za pomoc¹ wysuniêcia odpowiedniego suwaka
w polu B. Poniewa¿ zapisane sceny i chasery mog¹ byæ odtwarzane jednoczeœnie, w celu
przetestowania pojedynczej sceny nale¿y pozosta³e suwaki pola B ustawiæ na minimum.

BPRESET

MUSIC
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SCENE
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SCENE
SAVE

CHASER
SAVE

CHASER
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MEMORY

MUSIC
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MEMORY
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7.3. MODYFIKACJA ISTNIEJ¥CEJ SCENY

2. Nacisn¹æ klawisz funkcyjny SAVE CHASER (zapala siê wskaŸnik
LED), po czym suwakami konfiguracji wybraæ kana³y, na których
realizowany bêdzie bieg chasera.
UWAGA: Aby wybrany tor zosta³ zapisany w konfiguracji chasera
odpowiedni suwak musi byæ wysuniêty minimum 10%.na

W celu u³atwienia drobnych, "kosmetycznych" korekcji zapamiêtanych ju¿ scen wprowadzono w
pulpicie mo¿noœæ modyfikacji scen bez koniecznoœci ich ustawiania od nowa. Modyfikacja taka
mo¿liwa jest tylko dla pierwszych 18 kana³ów DMX, nie podlega jej zawartoœæ kana³ów 19 - 36.
Za³ó¿my przyk³adowo, ¿e w scenie numer 10 chcemy dodatkowo uaktywniæ efekty sterowane
odpowiednio w torach 3 i 11:

3. W celu dokonania zapisu do pamiêci nale¿y wybraæ numer pod
którym chcemy zapamiêtaæ tworzony chaser (miêdzy 1 a 18) i
nacisn¹æ odpowiedni klawisz steruj¹cy - chaser zostanie zapisany i
zgaœnie wskaŸnik w klawiszu SAVE CHASER. W momencie
zapamiêtywania poprzedni zapis zostaje automatycznie
wykasowany. W odró¿nieniu od programowania scen, w wypadku
chasera nie ma mo¿liwoœci jego czêœciowej modyfikacji - w celu
wprowadzenia zmian nale¿y chaser zaprogramowaæ od nowa.

1. W trybie pracy programowalnej MEMORY naciskamy klawisze steruj¹ce w torach 3 i 11, co
zostanie potwierdzone zapaleniem siê wskaŸników LED w wybranych klawiszach - oznacza
to, ¿e sterowanie w wybranych torach zosta³o przekazane do suwaków konfiguracji polaA.

2. Za pomoc¹ suwaków konfiguracji pola A ustawiamy ¿¹dan¹ jasnoœæ œwiecenia w
modyfikowanych torach 3 i 11.

1. Klawiszem funkcyjnym PRESET / MEMORY wybraæ tryb MEMORY,
co potwierdzi zapalenie siê odpowiedniego wskaŸnika LED.

7.2. TWORZENIE CHASERA

3. Naciskamy klawisz SAVE SCENE - wskaŸniki w klawiszach
steruj¹cych modyfikowanych torów zaczynaj¹ mrugaæ, co oznacza
ich gotowoœæ do zapisu w wybranej do modyfikacji scenie. W celu
dokonania zapisu naciskamy klawisz steruj¹cy odpowiadaj¹cy
numerowi modyfikowanej sceny (w naszym przyk³adzie klawisz nr
10) -

, bez naruszenia jej konfiguracji w
pozosta³ych kana³ach. Proces modyfikacji sceny zosta³ zakoñczony.

zmiany wprowadzone przez nas w kana³ach 3 i 11 zostan¹
zapisane w scenie nr 10
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8.1. ODTWARZANIE SCEN

8. ODTWARZANIE ZAPROGRAMOWANYCH SCEN I CHASERÓW

Odtwarzanie sceny polega na wysuniêciu odpowiedniego suwaka konfiguracji w polu B - wraz z
jego ruchem na wyjœciu zostaje p³ynnie rozjaœniona zapisana scena. Oczywiœcie ostateczne
uaktywnienie sceny zale¿ne jest od po³o¿enia nadrzêdnego suwaka MASTER.
W trakcie odtwarzania sceny istnieje mo¿liwoœæ rêcznego przejêcia sterowania w kana³ach 1 - 18
(opis powy¿ej). W osobnym rozdziale opisano równie¿ sposób czêœciowej modyfikacji istniej¹cej
sceny z zapisem zmian do pamiêci.
Odtwarzane sceny mog¹ byæ dowolnie miksowane i sumowane.

Powy¿sze uwagi odnosz¹ siê zarówno do odtwarzania scen, jak i chaserów. Poniewa¿
odtwarzanie sceny i chasera ró¿ni siê w szczegó³ach poni¿ej opisano osobno obie operacje.

Odtwarzanie zaprogramowanych scen i chaserów realizowane jest w sposób prosty i intuicyjny.
W trybie pracy MEMORY wystarczy uaktywniæ odpowiedni suwak w polu B - wraz z jego
wysuwaniem zostaje p³ynnie odtworzona zapisana konfiguracja. Mo¿liwe jest jednoczesne
odtwarzanie wiêkszej iloœci scen i chaserów. W sytuacji takiej wyjœcie pulpitu dzia³a na zasadzie
"prawa silniejszego" - je¿eli w odtwarzanych jednoczeœnie konfiguracjach zawartoœci
konkretnego kana³u sterowania s¹ ró¿ne, na wyjœciu zawsze przyjmowana jest wartoœæ wy¿sza.
Przyk³adowo, je¿eli w jednej z odtwarzanych scen wyjœcie kana³u sterowania ustawione jest na
50%, a w drugiej na 80%, to przy ich jednoczesnym pe³nym uaktywnieniu na wyjœciu kana³u
przyjêty bêdzie poziom 80%.
W trakcie odtwarzania konfiguracji z pamiêci mo¿na przej¹æ rêczne sterowanie w ramach
kana³ów 1 - 18 (kana³y 19 - 36 nie podlegaj¹ tej funkcji). Suwak PRESETAmusi byæ ustawiony w
górnym po³o¿eniu - wówczas po naciœniêciu wybranego klawisza steruj¹cego zapala siê w nim
wskaŸnik LED, a sterowanie zwi¹zanego z nim toru przekazane zostaje do odpowiedniego
suwaka konfiguracji w polu A. Je¿eli suwak PRESET A ustawiony jest w dolnym po³o¿eniu
naciœniêcie dowolnego klawisza steruj¹cego powoduje pe³ne wywo³anie zwi¹zanej z nim
konfiguracji.

8.2. ODTWARZANIE CHASERÓW

Odtwarzanie chasera, jako dynamicznej konfiguracji œwiat³a, ró¿ni siê nieco od odtwarzania
statycznej sceny. Uaktywnienie chasera nastêpuje, podobnie jak w przypadku sceny, po
wysuniêciu odpowiedniego suwaka w polu B. Równie¿ podobnie jak w przypadku odtwarzania
sceny realizowane jest rêczne przejêcie sterowania w ramach kana³ów 1 - 18.
G³ówna ró¿nica w odtwarzaniu sceny i chasera polega na mo¿liwoœci sterowania szybkoœci¹
pracy chasera. Operator ma do dyspozycji dwa sposoby synchronizacji pracy chasera:
1. Praca z rêcznie regulowan¹ prêdkoœci¹:

kolejne kroki chasera synchronizowane s¹ generatorem wewnêtrznym pulpitu, którego
szybkoœæ sterowana jest suwakiem CHASER SPEED (w trybie pracy rêcznej suwak presetu
B).

2. Praca w takt muzyki:
po naciœniêciu klawisza steruj¹cego MUSIC (zapala siê wskaŸnik LED) odtwarzanie chasera
realizowane jest "z bitu", w takt sygna³u muzycznego. �ród³em sygna³u muzycznego mo¿e byæ
wbudowany mikrofon lub pod³¹czony do pulpitu zewnêtrzny sygna³ audio. W wypadku
wykorzystania zewnêtrznego Ÿród³a sygna³u mikrofon wewnêtrzny zostaje automatycznie
wy³¹czony.



DMX OUT

MAINS

9 V AC / 12 V DC
AUDIO IN

775 mV

AUDIO

LEVEL
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Pulpit Opera wyposa¿ony jest w dodatkowy, specjalny tor sterowania pomocniczego AUX.
Zawartoœæ tego toru wysy³ana jest jako 37 kana³ DMX. Szczególne znaczenie toru AUX wynika z
faktu, ¿e jest to wydzielony tor sterowania, niezale¿ny od pracy pozosta³ych kana³ów.
Sterowanie toru AUX realizowane jest jedynie przy pomocy suwaka AUX - ustawiona na nim
wartoœæ wysy³ana jest bezpoœrednio na wyjœcie, niezale¿nie od po³o¿enia pozosta³ych suwaków
pulpitu, w tym niezale¿nie od suwaka MASTER.
Tor sterowania pomocniczego przeznaczony jest najczêœciej do sterowania oœwietleniem
centralnym widowni, œwiat³ami awaryjnymi lub tego typu oœwietleniem, gdzie konieczny jest
natychmiastowy dostêp.

9. OBS£UGA TORU POMOCNICZEGO AUX

10. INSTALACJA

Wejœcie sygna³u audio

Zasilanie sterownika
(zasilacz zewnêtrzny jest dostarczany
w komplecie ze sterownikiem).

Wyjœcie DMX

Regulacja
"czu³oœci"
AUDIO

masa

sygna³ audio

!!! nie pod³¹czone !!!

JACK stereo



12. PARAMETRY TECHNICZNE

37 (kana³ 37 jako kana³ AUX)

18 scen lub chaserów

gniazdo JACK STEREO

gniazdo 3-pin XLR

9 V AC lub 12 V DC
6 VA
3 kg

483 mm (19")
266 mm (standard 6U)
80 mm

- kana³y DMX

- iloœæ programowanych konfiguracji
(sceny lub chasery)

- wejœcia:
- audio 0 dB

- wyjœcia:
- DMX 512

- zasilanie
- pobór mocy
- ciê¿ar
- wymiary:

- szerokoœæ
- wysokoœæ
- g³êbokoœæ
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11. POD£¥CZENIE SYGNA£U DMX

1. Do ³¹czenia stosowaæ przewód
mikrofonowy (dwie ¿y³y w ekranie).

2. Urz¹dzenia nale¿y zawsze ³¹czyæ szeregowo.
3. W celu rozga³êzienia linii DMX nale¿y zastosowaæ

DMX SPLITTER (PX094).
4. W przypadku wiêkszej liczby urz¹dzeñ lub du¿ych

odleg³oœci zastosowaæ DMX REPEATER
(PX097). Jest to wzmacniacz sygna³u DMX.

5. W ostatnim urz¹dzeniu koniecznie zainstalowaæ
terminator, czyli opornik 110 Ohm.

najlepiej

OSTATNIE
URZ¥DZENIE

REZYSTOR12
3

110 Ohm

PUSH

12
3

EKRAN

DMX -

DMX +

1. masa

2. DMX (-)

3. DMX (+)

P
U

S
H



PXM s.c.

ul. Przemys³owa 12
30-701 Kraków

Opera

PX103

PN-EN 55103-1
PN-EN 55103-2

Pod³¹czenie sygna³u DMX musi byæ wykonane
przewodem ekranowanym, po³¹czonym z pinem
GND

mgr in¿. Marek ¯upnik.

Nazwa producenta:

Adres producenta:

Nazwa towaru:

Kod towaru:

deklarujemy, ¿e nasz wyrób:

jest zgodny z nastêpuj¹cymi normami:

:

EMC:

Dodatkowe informacje

Kraków, 01.06.2006

DEKLARACJA ZGODNOŒCI
z dyrektyw¹ nr 89/336/EWG
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Konsole teatralne i estradowE Cyfrowe œciemniacze mocy SYSTEM dmx Sterowniki ARCHITEKTONICZNE OŒWIETLENIE LEDKonsole teatralne i estradowE Cyfrowe œciemniacze mocy SYSTEM dmx Sterowniki ARCHITEKTONICZNE OŒWIETLENIE LED

tel: 012 626 46 92
fax: 012 626 46 94

e-mail: info@pxm.pl
http://www.pxm.pl

ul. Przemys³owa 12
30-701 Kraków


