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Vážený uživateli. 

 

Doufáme, že  budete s Vašim novým, výkonným,  plošným  LED svítidlem ASTERION spokojeni 

dlouhou řadu let.. Firma Art Lighting Production, s.r.o. klade zákaznický servis na první místo. Proto 

jsme se také v posledních letech zaměřili na kvalitu a servis. Čím kvalitnější výrobek vám prodáme, 

tím méně budeme mít problémů se servisem a naopak. 

Proto si vám také můžeme dovolit nabídnout záruční servis 36 měsíců a bezplatné zapůjčení 

náhradního svítidla v případě záručního i pozáručního servisního zásahu. 

Svítidlo ASTERION je odlišné od ostatních výrobců LED svítidel zejména svým výkonem a odlišnou 

koncepcí optického systému. Dále zde hraje svou nemalou roli výběr kvalitních materiálů a součástek. 

Na rozdíl od konkurenčních výrobků pracuje náš ASTERION od samého začátku pouze s rozptýleným 

světlem, což mu umožňuje pracovat s velkou homogenitou světla na velkých plochách z malé 

vzdálenosti. Svou homogenitou světla, divergencí a výkonem je tedy první plnohodnotnou náhradou 

plošných svítidel na světě. 

Přejeme spousty příjemných zážitků s výrobkem ASTERION! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tým pracovníků firmy Art Lighting Production, s.r.o. 
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I. Popis výrobku. 

 

 

   

 

2. Rozptylová ochranná deska. 1. Talíř pro montáž 

úchytných prvků 

6. Výstup DMX 

5. Vstup DMX 

4. výstup napájení 230V 

3. Vstup napájení 230V 

7. třísegmentový display 

8. Tlačítko nahoru 

9. Tlačítko dolu 

10. Kontrola DMX 
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1. Talíř pro montáž úchytných prvků. 

Aretační talíř svítidla, který je vždy jeho součástí, slouží k montáži úchytných prvků. Úchytné prvky 

jsou volitelné ze strany zákazníka a nejsou součástí základní dodávky. Jednotlivé úchytné prvky si 

můžete vybrat v kapitole II. Volitelné příslušenství. Veškeré prvky k montáži volitelného 

příslušenství jsou jeho součástí. 

2. Rozptylová ochranná deska. 

 Rozptylová ochranná deska je vždy součástí základní dodávky! 

3. Vstup powercon napájení 230V. 

Napájení svítidlo je zajištěné přes speciální kabel s powerconovou koncovkou na jedné straně a 

schuko zástrčkou na druhé straně. Powerconový konektor se musí po zasunutí do svítidla otočit až 

dojde k jeho zaaretování. K odpojení kabelu posuňte kovový jezdec pojistky směrem od svítidla a 

konektor pootočte a vytáhněte. 

4. Výstup powercon napájení 230V. 

Pokud chcete propojovat rampy mezi sebou, použijte 11. Powerconový propojovací kabel. 

Powercon je dimenzovaný na zátěž 10A. Nezapojujte za sebou (v sérii) více jak 8 ASTERIONŮ!!! 

5. Vstup DMX. 

6. Výstup DMX. 

7. Třísegmentový display. 

Display se po několika minutách nečinnosti vypne. Nejedná se o poruchu! Display se vypíná aby 

svým světlem nerušil představení. Stiskem tlačítka nahoru(up), nebo dolů(down) ho opět aktivujete! 

8. Tlačítko nahoru(up). 

9. Tlačítko dolu(down). 

10. Kontrolka DMX – LINK 

Pokud kontrolka svítí, měl by být DMX signál v pořádku. Pokud kontrolka nesvítí, tak svítidlo nemá 

správný DMX signál a nebo je signál přerušen. 
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Volitelné příslušenství 

 

11. 12. 13. 

 

14. 15. 16. 

 

 

 

 

11. Powerconnový napájecí kabel. 

12. Powerconový propojovací kabel 

13. Půltřmen na zavěšení svítidla (pár) 

14. Nožičky na postavení svítidla (pár) 

15. Klapka 

16. Difuzor na spodní svícení (zabraňuje tvorbě stínů)  
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II. Tabulka DMX 
DMX Popis funkce 

1 Červená - Red 

2 Zelená -Green 

3 Modrá - Blue 

4 Bílá - White 

5 Celková intenzita namíchané barvy 

6 Strobo 

7 Paměť - Memory 

 

 Volitelné DMX kanály. Uživatel je může aktivovat, nebo deaktivovat! 
 

III. Nastavení adresy DMX 
Tlačítkem nahoru(up) a dolu(down) nastavte požadovanou adresu DMX. Nově nastavená adresa se 

nemusí potvrzovat. Probiknutím displaye přístroj hlásí automatické uložení nové DMX adresy. 

 

 LINK 

 

 

Přidržením tlačítka nahoru(up) nebo dolu(down) se listování DMX adresami zrychluje. 

Na pravé straně vedle displaye je umístěná dioda s označením LINK. Svítící dioda signalizuje, že je 

DMX signál v pořádku. Pokud dioda nesvítí, tak DMX signál není, nebo je špatný. 

POZOR: Vyjímku tvoří krajní DMX adresy 1 a 506. Přidržení tlačítka dolu(down) při nastavené adrese 

001 slouží pro vstup do menu ukládání barev. Na display se objeví C.01 

Přidržením tlačítka nahoru(up) při nastavené adrese 506 se dostaneme do rozšířeného menu 

vypínání a zapínání 6 a 7 kanálu (viz. Kapitola V. a VI.) 

 

 

 

 

 

081. 
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IV. DMX kanál 6 – STROBO 

A. Aktivace a deaktivace DMX kanálu 6. 
- Nastavíme DMX adresu 506. 

- Počkáme až se adresa 506 potvrdí probliknutím displaye a přidržíme tlačítko nahoru(up) 

podobu 3s. 

- Na displayi se objeví  7.c.1 nebo 7.c.0(stav kanálu 7) 

- Dalším stiskem tlačítka nahoru(up) se objeví 6.c.1, nebo 6.c.0 (0 na konci znamená, že je 

kanál 6 deaktivovaný, 1 na konci znamená že je kanál aktivní) 

- Přidržením obou tlačítek současně po dobu 3s začne blikat číslice 6 

- Dalším stiskem tlačítka nahoru(up) DMX kanál 6 aktivujeme(6.c.1), nebo deaktivujeme(6.c.0)  

POZOR: Funkce aktivace a deaktivace 6 a 7 kanálu je funkční pouze za přítomnosti 

protokolu DMX! 

 

B. Funkce DMX kanálu 6. 
 

Hodnota DMX 6  

0 Funkce halogenového chování svítidla je aktivní. 

1 - 254 Funkce halogenového chování je vypnutá a je aktivní strobos nastavitelnou 
rychlostí v rozmezí DMX hodnoty 1 - 254 

255 Funkce halogenového chování je vypnutá a stmívání reaguje trhaně na 
okamžitou změnu intenzit. Lze naprogramovat strobo z pultu. 

 

U svítidel s klasickými, nebo halogenovými žárovkami dochází ke zpoždění zhasnutí, nebo nažhavení 

žárovky. Tento efekt způsobuje vlákno žárovek, kterému nějakou chvíli trvá, než se nažhaví a opět 

zchladne.  

Diody tuto vlastnost nemají. Reagují okamžitě na hodnoty proudu, který do nich posíláme. I když 

rozfázujeme tyto kroky do 16 bitů DMX, tak nikdy nebude stmívání plynulé. Proto se průběh stmívání 

upravuje softwarově. Mezi kroky jsou naprogramované časové skluzy, které vyhladí skokový průběh 

stmívání diody.  

Pokud ovšem nechcete svítidlo použít jako obyčejné světlo ale jako stroboefekt je nutno tuto funkci 

vypnout. Celý tento proces zapnutého vyhlazování(halogenového chování), stroba a vypnutého 

vyhlazování řídí právě DMX kanál 6. 

Pokud je DMX kanál 6 deaktivovaný, tak se svítidlo chová jako halogenové svítidlo tj. vyhlazování 

je zapnuté! 
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V.  DMX kanál 7 – MEMORY 
 

A. Aktivace a deaktivace DMX kanálu 7. 
- Nastavíme DMX adresu 506. 

- Počkáme až se adresa 506 potvrdí probliknutím displaye a přidržíme tlačítko nahoru(up) 

podobu 3s. 

- Na displayi se objeví 7.c.1 nebo 7.c.0(stav kanálu 7) (0 na konci znamená, že je kanál 6 

deaktivovaný, 1 na konci znamená že je kanál aktivní) 

- Přidržením obou tlačítek současně po dobu 3s začne blikat číslice 7 

- Dalším stiskem tlačítka nahoru(up) DMX kanál 7 aktivujeme(7.c.1), nebo deaktivujeme(7.c.0)  

B. Funkce DMX kanálu 7. 
DMX kanál 7 funguje jako tzv. virtuální měnič barev(colour changer).  

Hodnota DMX 7  

0 Funkce kanálu 7 je vypnutá. 

1 - 255 V rozmezí těchto DMX hodnot je 30 pevných pamětí do kterých můžeme uložit 
jakoukoliv barvu nebo jakýkoliv barevný odstín. 

 

Tato funkce byla přidána z důvodů, kdy uživatel chce mít přesný odstín barvy uložený přímo ve 

svítidle a nechce být závislý na typu a schopnostech osvětlovacího pultu. 

Využití je praktické zejména při nastavování teploty chromatičnosti při focení a natáčení, nebo při 

ovládání malým pultem který nedisponuje ovládacími prvky na míchání barev. 

Označení „virtuální měnič barev“ snad nejlépe vystihuje funkci 7 DMX kanálu. V případě klasického 

měniče barev by jsme rolovali z mechanickým pásem 30ti barevných fólií. V našem případě se 

budeme pohybovat mezi 30ti pamětmi. Výhody oproti klasickému scrolleru jsou jasné, uživatel si 

kdykoliv může změnit jakoukoliv barvu, nebo přehodit pořadí. Také nedochází k časové prodlevě při 

přetáčení pásu s fóliemi! 

POZOR!  Pokud je DMX kanál 7 aktivní a jeho hodnota je vyšší než 0, zablokuje se míchání barev 

RGBW. Barva v paměti má prioritu nad mícháním RGBW! Pokud nebudete kanál 7 používat je 

praktičtější jej deaktivovat. 
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C. Ukládání navolených barev do pamětí 
 

- Je-li nastavena DMX adresa 1, držíme tlačítko dolu(down) tak dlouho (cca 2 sekundy), dokud 
se na displeji nezobrazí položka C.01 . Potom již normálně listujeme mezi položkami 
(držením, nebo jednotlivým stlačováním). 

- Předchozí bod popisuje, jak danou položku zobrazit. Nyní si předvedeme praktický postup, 
jak dané barvy změnit (zapsat do paměti jiné hodnoty). K tomu, abychom mohli toto učinit, je 
nutné, aby byl k zařízení připojený DMX signál, jinak nelze postupovat dál. Připojený DMX 
signál je indikovaný svítící zelenou kontrolkou LED. 

- Na displeji nalistujeme číslo barvy (číslo paměti), které chceme upravit – zobrazení C.01-C.30 
- Přidržením obou tlačítek současně  nahoru(up) a dolu(down) po dobu 3s začne blikac „C“ u 

příslušného čísla paměti do které budeme ukládat, nebo ji budeme měnit. 
- Pomocí pultu nastavíme požadovanou barvu. 
- Stlačením tlačítka nahoru(up) uložíme nastavenou barvu do paměti. 
- Stlačením tlačítka dolů(down) ukončíme akci ukládání. 

 

D. Vyvolání pamětí bez DMX signálu. 

- Je-li nastavena DMX adresa 1, držíme tlačítko dolu(down) tak dlouho (cca 2 sekundy), dokud 
se na displeji nezobrazí položka C.01 . Potom již normálně listujeme mezi položkami 
(držením, nebo jednotlivým stlačováním). 

 

E. Rozdělení DMX hodnot v kanálu 7 – DMX tabulka 

 

DMX tabulka kanálu 7 (virtuální měnič barev) 

PAMĚŤ DMX PAMĚŤ DMX PAMĚŤ DMX 

1 16 - 23 11 96 - 103 21 176 - 183 

2 24 - 31 12 104 - 111 22 184 - 191 

3 32 - 39 13 112 - 119 23 192- 199 

4 40 - 47 14 120 - 127 24 200 - 207 

5 48 - 55 15 128 - 135 25 208 - 215 

6 56 - 63 16 136 - 143 26 216 - 223 

7 64 -71 17 144 - 151 27 224 - 231 

8 72 - 79 18 152 - 159 28 232 - 239 

9 80 - 87 19 160 - 167 29 240 - 247 

10 88 - 95 20 168 - 175 30 248 - 255 
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Bezpečnostní pokyny 

 

- Nikdy nemanipulujte s výrobkem pod napětím, pokud je mechanicky poškozený, chybí kryty 

elektrických částí apod. 

- Nemanipulujte s výrobkem pod napětím, pokud je poškozená rozptylová ochranná deska! 

- Nepoužívejte výrobek ve vlhkém, nebo mokrém prostředí! 

- Nepoužívejte výrobek v prostředí s vysokou provozní teplotou (nad 40°C) 

- Nedívejte se na krátké vzdálenosti přímo do světla, pokud je výrobek rozsvícený. Světelný 

výkon je tak intenzivní, že může poškodit zrak. 

- Konektor powercon je dimenzovaný pro zátěž 10A. Nikdy nezapojujte víc než 8 Asterionů za 

sebou (v sérii) 

- Likvidace poškozeného, nebo nefunkčního produktu musí probíhat dle  předpisů a vyhlášek 

platných na území státu ve kterém bude produkt likvidován. 
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VI. Schéma rozšířeného menu. 
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VII. Otočné rámy pro Asterion 
 

Jednotlivé rampy jde vkládat do otočných rámů, které zvětší vyzařovací plochu. S takovým rámem 

potom manipulujeme tak, jako by to bylo jedno svítidlo. Rám lze natáčet jak v horizontálním, tak ve 

vertikálním směru. Jednotlivé Asteriony jde nastavovat ve vertikálním směru ještě individuálně. 

Všechny polohy jsou aretovatelné. 

Rámy se budou dělat na zakázku v provedení pro  4,3 a 2 Asteriony. K rámu dodáváme i transportní 

kufr, který zkrátí čas při montáži a usnadní manipulaci s rámem. 

Transportní kufry je možné dodat i pro 2, 3 a 4 kusy Asterionu bez rámu! 

 

 

 

 

 

  

Art Lighting Production, s.r.o. 

Komenského 427 

664 53 Újezd u Brna 

Česká republika 

Tel.: +420 544 224 312 

info@artlighting.cz 
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VIII. Montážní listy 


