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DMX SPLITTER SP10 /  SP10R
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DMX SPLITTER SP10 /  SP10R
Návod k použití

TS Dimmers s.r.o. / Palackého 983 / 664 53 Újezd u Brna / Česká republika
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ZAŘÍZENÍ PRO ROZDĚLENÍ A ZESÍLENÍ DMX SIGNÁLU

Použití (krytí)    Vnitřní IP20
Podporované protokoly   USITT DMX-512 (1986 & 1990) a DMX512-A
Počet DMX universů    1
Vstupní napětí VN    100–240 V AC; 50/60 Hz
Přepěťová a antistatická (ESD) ochrana  Ano
Teplota okolí (ta)    40 oC
Povrchová teplota (t max)   40 oC
Vstupní konektory DMX   1× XLR Neutrik 5pin, male, pozlacený
Konektor DMX THRU    1× XLR Neutrik 5pin, female, pozlacený
Konektor DMX OUT    10× XLR Neutrik 5pin, female, pozlacený
Protokol RDM    Ano*
Vstupní napájecí konektory   EURO kabel s vidlicí Schuco
Materiál     Kovový box povrchově upravený práškovou barvou
Rozměry / přepravní rozměry   482 × 43.66 × 130 mm / 510 × 50 × 220 mm
Hmotnost / přepravní hmotnost   1200 g / 1400 g

*Platí pouze u modelu SP 10 R!

Vážený zákazníku, 
rozhodli jste se pro koupi jakostního výrobku, zařízení pro rozdělení DMX / RDM* signálu, který svými 
technickými parametry uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Tento výrobek rovněž splňuje všeobecně 
platná nařízení vlády a technické normy. Přečtěte si prosím pozorně tento návod. Jeho nerespektování 
může vést k poškození zařízení nebo ohrožení osob nebo majetku.

POPIS PRODUKTU - Na předním panelu zařízení je 
umístěný DMX IN konektor (XLR Neutrik 5pin, male), 
dále je umístěn DMX THRU konektor (XLR Neutrik 
5pin, female) pro zapojení průchozího DMX okruhu. 
Tento okruh je vybaven spínačem THRU a je-li 
ukončen odporem 120ohmů, svítí kontrolka LED. 
Následuje 10x DMX OUT (XLR Neutrik 5pin, female) 
výstupů. Každý se samostatným zdrojem napájení
a LED kontrolkou indikující přítomnost DMX signálu.
Na zadním panelu zařízení je 3-pinový vstup pro 
připojení napájecího kabelu s koncovkou Schuko, pro 
použití do 240V a hlavní spínač napájení.

Po připojení zařízení do el. sítě a stlačení spínače napájení, se rozsvítí kontrolní LED PWR, což signali-
zuje že zařízení je zapnuto. Všechny ostatní LED nesvítí, což znamená že není přítomný žádný příchozí 
DMX signál. Po připojení kabelu DMX k zařízení se rozsvítí všechny LED diody na znamení polarity 
signálu, což znamená že zařízení funguje správně a vysílá vstup i výstup. Pokud některá LED nesvítí, 
zkontrolujte kabel DMX, zkrat na vedení může způsobit, že LED nesvítí.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ - Zařízení pro rozdělení a zesílení DMX / RDM* signálu je vyrobeno pouze k tomuto účelu, jakékoliv jiné použití 
není v souladu s doporučením výrobce. Toto zařízení včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak 
je popsáno v tomto návodu. Použité materiály pro uvedené zařízení zaručují maximální bezpečnost.

INSTALACE A MONTÁŽ - Zařízení používejte pouze v pracovní poloze.  Zařízení je opatřeno kabelem délky 2 m s vidlicí typu Schuko 
pro připojení do elektrické sítě s napětím 240V.

POUŽÍVÁNÍ - Zařízení používejte v suchých, neprašných, dobře větraných prostorách při teplotách do + 40°C. Při dodržení pokynů 
k použití, zaručujeme bezporuchovost zařízení.

MANIPULACE - Zařízení je dodáváno v kartonovém obalu, vzhledem k jeho hmotnosti se předpokládá ruční manipulace s 
respektováním pokynů na obalu (křehké zboží). 

ÚDRŽBA - Úkony na el. zařízení  smí provádět osoba znalá dle vyhl.50/78Sb. Čištění zařízení je možno provádět suchou nebo 
navlhčenou prachovkou. Servis a opravy jsou prováděny dle reklamačního řádu. 

LIKVIDACE - Nefunkční zařízení musí být zlikvidováno podle platných předpisů na ochranu životního prostředí. 

ZAKÁZANÉ MANIPULACE - Používejte zařízení pouze k účelům popsaným v tomto návodu. Zařízení nepoužívejte, jestliže má 
poškozený přívodní kabel, jestliže nefunguje správně nebo je poškozeno. Při každé manipulaci musí být zařízení odpojeno od 
přívodu el. proudu. Nepoužívejte jiné, než schválené příslušenství.

PŘEDPISY POUŽITÉ PŘI VÝROBĚ ZAŘÍZENÍ - Nařízení Vlády 168/97Sb.v platném znění (směrnice 73/23/EEC),
ČSN EN 60598-1 + A1, ČSN EN 60598 – 2 –17+A2, DIN 15 560, DIN 5037 

ZÁRUČNÍ LHŮTA - Lhůta poskytovaná výrobcem na výše uvedený výrobek činí 24 měsíců.

LED PANEL

VLASTNOSTI PRODUKTU

OBSAH BALENÍ: Zařízení DMX SPLITTER SP 10 / SP 10 R, napájecí EURO kabel s vidlicí Schuco, 
stručný návod k použití.

THRU

 Tlačítko sepnuto - terminace aktivní
 Tlačítko vypnuto - spojení je průchozí

V případě, že není využit konektor DMX THRU, aktivujte
funkci THRU stisknutím tlačítka - okruh bude uzavřen.

DMX

 LED svítí - DMX signál je aktivní
 LED nesvítí - DMX signál není přítomný

RDM*

 LED svítí - RDM signál je aktivní
 LED nesvítí - RDM signál není přítomný

*Platí pouze u modelu SP 10 R!

PWR

 LED svítí - napájení zařízení je aktivní
 LED nesvítí - napájení zařízení je vypnuto

DMX / RDM* OUTTHRU Tlačítko terminace DMX / RDM*  THRUDMX / RDM* IN

LED dioda RDM platí pouze pro model SP 10 R *Platí pouze u modelu SP 10 R!


