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  dodávané varianty

TSX rack 12\1,2 kW – výstup 2× multikonektor Wieland 16 pol. č. výrobku 1023098

TSX rack 12\1,2 kW – výstup 12× zásuvka 230 V (rozměry 482×132×405) č. výrobku 1023097

  technická specifikace

Napájecí napětí 3× 230 V/400 V, 50 Hz, TN-S

Rozměry (š×v×h) 482×132×360

Hmotnost 11,7 kg

Počet okruhů 12

Maximální celková zátěž 14,4 kW

Maximální napájecí proud 3× 25,2 A

Maximální zátěž na okruh 1,2 kW

Minimální zátěž na okruh 25 W

Řídící signál DMX 512

Krytí IP 20

Provozní teplota 10–50˚ C

Vlastnosti stmívače

•  19" provedení

•  Přívodní kabel 5× 2,5 zakončený koncovkou CEE 
5× 32 A

•  Plně digitální řízení jednotkou TSC12

•  Silové výstupy na multikonektory Wieland 16 pol. 
nebo zásuvky 230 V

•  Jištění okruhů sklopojistkou F 6,3 A

•  Digitální vstup i výstup DMX 512 (konektory XLR 5)

•  Signalizace výstupů jednotlivých kanálů na LCD

•  Signalizace připojení jednotlivých fází

•  Signalizace připojení DMX signálu

•  Měření napětí jednotlivých fází

•  Odrušení RFI splňující normu EN 55014

Vlastnosti řídící jednotky TSC 12

•  Indikace napětí všech fází na displeji

•  Indikace teploty na displeji

•  Indikace hodnot všech přijímaných kanálů 
DMX na displeji v % (0–100 %)

•  Indikace výstupních úrovní všech stmívačů 
v % (0–100 %) 

•  Přiřazení jakékoliv adresy DMX kterémukoliv 
stmívači (PATCH)

•  Nastavení počáteční adresy DMX

•  5 křivek výsupních charakteristik

•  Nastavení předžhavení (PREHEAT) stmívače

•  Nastavení maximálního napětí stmívače

•  Nastavení teploty spínání ventilátorů

STMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

TSX rack  12\1,2 kW

Jedná se o zájezdové provedení stmívacího kompletu v 19" Racku s řídící 

jednotkou TSC 12. Toto provedení je vhodné pro zájezdové účely i pevné 

instalace pro malé divadelní scény, kluby, víceúčelová kulturní zařízení a TV 

studia.

K zařízení je možno připojit 12 okruhů s maximální zátěží 1,2 kW na jeden 

okruh. Silové výstupy jsou vyvedeny na multikonektory Wieland nebo na 

zásuvky 230 V.
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STMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

TSX rack 12\2,3 kW

Jedná se o zájezdové provedení stmívacího kompletu v 19" Racku s řídící 

jednotkou TSC 12. Toto provedení je vhodné pro zájezdové účely i pevné 

instalace pro malé divadelní scény, kluby, víceúčelová kulturní zařízení a TV 

studia.

K zařízení je možno připojit 12 okruhů s maximální zátěží 2,3 kW na jeden 

okruh. Silové výstupy jsou vyvedeny na multikonektory Wieland nebo na 

zásuvky 230 V.  

  dodávané varianty

TSX rack 12\2,3 kW –výstup 2× multikonektor Wieland 16 pol. č. výrobku 1023100

TSX rack 12\2,3 kW – výstup 12× zásuvka 230 V (rozměry 482×132×405) č. výrobku 1023099

  technická specifikace

Napájecí napětí 3×230 V/ 400 V, 50 Hz, TN-S

Rozměry (š×v×h) 482×132×360

Hmotnost 14,7 kg

Počet okruhů 12

Maximální celková zátěž 27,6 kW

Maximální napájecí proud 3× 32 A

Maximální zátěž na okruh 2,3 kW

Minimální zátěž na okruh 25 W

Řídící signál DMX 512

Krytí IP 20

Provozní teplota 10–50˚ C

Vlastnosti řídící jednotky TSC 12

•  Indikace napětí všech fází na displeji

•  Indikace teploty na displeji

•  Indikace hodnot všech přijímaných kanálů 
DMX na displeji v % (0–100 %)

•  Indikace výstupních úrovní všech stmívačů 
v % (0–100 %) 

•  Přiřazení jakékoliv adresy DMX 
kterémukoliv stmívači (PATCH)

•  Nastavení počáteční adresy DMX

•  5 křivek výstupních charakteristik

•  Nastavení předžhavení (PREHEAT) stmívače

•  Nastavení maximálního napětí stmívače

•  Nastavení teploty spínání ventilátorů

Vlastnosti stmívače

• •  19" provedení

• •  Přívodní kabel 5×4 zakončený koncovkou  
CEE 5× 32 A

• •  Plně digitální řízení jednotkou TSC 12

• •  Silové výstupy na multikonektory Wieland 
16 pol. nebo zásuvky 230 V

• •  Jištění okruhů jističi C10 A

• •  Digitální vstup i výstup DMX 512  
(konektory XLR 5)

• •  Signalizace výstupů jednotlivých kanálů  
na LCD

• •  Signalizace připojení jednotlivých fází

• •  Signalizace připojení DMX signálu

• •  Měření napětí jednotlivých fází

• •  Odrušení RFI splňující normu EN 55014


