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DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PANEL PRO MONTÁŽ NA ZEĎ
Panel je určen výhradně pro montáž produktu
Wireless DMX TX/RX na zeď, nebo jiné rovné povrchy.

Rozměry: 150 x 120,3 x 3 mm

Wireless DMX TX/RX na zeď, nebo jiné rovné povrchy.
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Wireless DMX TX
Návod k použití

TS Dimmers s.r.o. / Palackého 983 / 664 53 Újezd u Brna / Česká republika
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VYSÍLAČ PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS DMX SIGNÁLU

Bezdrátová technologie   CRMX - LumenRadio
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
Kmitočtový rozsah    2402 – 2480 MHz
Úrovně výstupního výkonu   100 mW (20 dBm), 50 mW (17 dBm), 10 mW (10 dBm)
Testovaný dosah    až 1000 m při přímém dohledu
Vstupní konektory DMX   1× XLR Neutrik 5pin, male, pozlacený
Konektor DMX THRU    1× XLR Neutrik 5pin, female, pozlacený
Anténa     RSMA 5 dBi / 2,4 GHz
Vstupní napájecí konektory   Kabel s vidlicí Schuco
Materiál     kovový box povrchově upravený práškovou barvou
Rozměry (bez antény)   120 × 46 × 120 mm
Hmotnost     400 g

Vážený zákazníku, 
Rozhodli jste se pro koupi jakostního výrobku, který odpovídá nejnovějším trendům pro bezdrátový 
přenos DMX signálu.  Nový vysílač pro bezdrátový přenos DMX signálu 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.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ - Vysílač WIRELESS DMX TX je určen výhradně k vysílání bezdrátového DMX signáluv v normě CRMX - 
LumenRadio, proto není přípustné používat jej pro jiný účel. 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 (na pracovní podložce, v RACKU, nebo nainstalované na zdi 
pomocí montážního panelu). Zařízení je opatřeno kabelem délky 2 m s vidlicí typu Schuko pro připojení do elektrické sítě s napětím 
do 240V.

POUŽÍVÁNÍ - Zařízení používejte v suchých, neprašných prostorách při teplotách –10 až + 35°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 

LED PANEL

LED PANEL

TLAČÍTKO THRU

TLAČÍTKO LINK

VLASTNOSTI PRODUKTU

OBSAH BALENÍ: Zařízení Wireless DMX TX, anténa s RSMA konektorem, kabel s vidlicí Schuco, 
stručný návod k použití. PŘÍSLUŠENSTVÍ: Panel pro montáž na zeď, je součástí dodávky.

LINKED

 LED svítí - spojení s přijímači je aktivní
 LED nesvítí - spojení s přijímači není navázáno

STATUS 

ODPOJENÍ přijímače 

PROPOJOVÁNÍ přijímače 

RF spojení aktivní, DMX aktivní

RF spojení aktivní, DMX neaktivní

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

TLAČÍTKO LINK / UNLINK

 PŘIPOJENÍ - pro připojení rádiového signálu
 stiskněte a podržte tlačítko maximálně 2 sekundy
 ODPOJENÍ  - pro odpojení od rádiového signálu
 stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 sekundy

RF LINK

 LED svítí - rádiové spojení je aktivní
 LED nesvítí - rádiové spojení není navázáno

DMX IN ANTÉNA

DMX THRU

3 s.

2 s.

900 ms. ON / 100 ms OFF

Vždy ON

100 ms. ON / 100 ms OFF

200 ms. ON / 200 ms OFF


