
 
 
 
 
 
 
 
 
DEMUX 8 

8 csatornás digitálisról (DMX és  DALI) 0-10V-ra átalakító - kezelési útmutató  
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Bemutatás 
A DEMUX 8 egy DMX-512 és DALI jellel is vezérelhető átalakító, mely 8 csatorna értékét 0-10V-os 

jelekké alakítja.  

 

Üzembe helyezés 
 

A tápellátás, vezérlő jelek, és az analóg kimenet bekötése: 
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TÁPELLÁTÁS 
A készüléket áramforrásra csatlakoztatva a beépített zöld led (POWER LED) jelzi, hogy a betáplálás 

rendben, a készülék üzemképes. A szükséges áramellátás: DC 12-24V, 500mA. 

Amennyiben a zöld led nem világít, úgy nincs meg a szükséges feszültség szint, vagy a készülék hibás. 

Ha a zöld világít, és a piros led (DMX LED) lassan villog, úgy a készülék szoftverfrissítést igényel. 

VEZÉRLÉS KIVÁLASZTÁSA 
A készüléket DMX, és DALI jellel is vezérelhető. A vezérlés választó jumper segítségével választható 

ki, hogy melyik üzemmódban működjön az elektronika. 

DALI VEZÉRLÉS 
Ha a vezérlés választó jumpert DALI módba állítottuk, akkor bármilyen DALI vezérlővel vezérelhető a 

készülék. Ilyenkor a dipkapcsoló beállításának nincs hatása semmire. 

DMX VEZÉRLÉS 
Ha DMX-512-es jelet kap a készülék, a beépített piros led (DMX LED) gyors villogással jelzi, hogy veszi 

a jelet. 

DIPKAPCSOLÓ 
A beépített dipkapcsolóval állítható a DMX cím, vagy az RDM üzemmód.  

Ha minden kapcsoló 0-ban van, akkor RDM üzemmódban működik. RDM vezérlő segítségével 

címezhető a készülék. Az 1-9 kapcsolókkal állítható be az a DMX cím, amelyet a készülék a 0-10V-os 

kimenet vezérlésére használ. A legalább egy dipkapcsoló ON állásban van, az RDM üzemmód nem 

aktív. 

A DMX CÍMZÉS 
Az 1-9. kapcsolókkal lehet a DMX címet beállítani 1-512 értéktartományban. Az ON állapotba állított 

kapcsolókhoz tartozó értékek összeadása után kapjuk meg az aktuálisan beállított csatorna értéket. A 

kapcsolók értéke a következő: 

Kapcsoló sorszáma Kapcsoló értéke 

1. 1 

2. 2 

3. 4 

4. 8 

5. 16 

6. 32 

7. 64 

8. 128 

9. 256 
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Így, ha minden kapcsolót ON állásba állítunk (1-9-ig), akkor kapjuk meg a beállítható legmagasabb 

címet, azaz 511-et. 

A 0-10V-os kimenetek. 
A dipkapcsolókkal beállított DMX címtől kezdve két csatorna értékét veszi az eszköz, és csatornák 

értékének megfelelő arányban állítja be a feszültség szinteket a 0-10V-os kimeneteken. 

RDM: Távoli elérés DMX vonalon keresztül 
Ha a dipkapcsolók mindegyikét 0 állásba tesszük, azaz lekapcsoljuk, akkor a készülék DMX/RDM 

üzemmódban fog működni. Ez azt jelenti, hogy a DMX vonalon keresztül egy RDM kompatibilis 

vezérlővel kiolvashatók belőle adatok, és állítható, pl. a DMX címe az eszköznek. 

RDM-en keresztül elérhető adatok: 

- Egyedi sorozatszám (RDM UID) 

- Termék neve megnevezés (device model description) 

- Címke, szabadon átírható (device label) 

- Gyártó megnevezés (manufacturer) 

- Termék kategória (product category) 

- Szoftver verzió (software version) 

- Termék részletes infó (Product detailes) 

- DMX cím (DMX address) 

- Csatorna információk (Slot description) 

- Üzemóra (device hours) 

- Bekapcsolás számláló (device power cycles) 

- Gyári beállítások visszaállítása (factory default) 

- Távoli eszköz azonosítás (identify device) 

Szoftver frissítés 
Az eszköz szoftvere DMX vonalon keresztül frissíthető. A gyártótól, vagy forgalmazótól lehet 

érdeklődni a legutolsó, legfrissebb szoftver verzió után. 

RDM-es vezérlő segítségével kiolvasható az aktuális, eszközben futó szoftver verziószáma. 

Az új szoftver fájl egy USB-DMX átalakító segítségével tölthető be az eszközbe. Ez lehet pl. egy USB-

DMX Interface. 

A fájl letöltésének elindítása után az eszköz automatikusan belép a frissítő üzemmódba, a piros LED 

villogással jelzi, hogy folyamatban van a betöltés. Ha a frissítés sikeres, akkor a piros led kialszik, 

ismét használható az eszköz. 

Ha a frissítés megszakad, a piros led lassan villog. Ilyenkor az eszköz várja az ismételt 

szoftverfrissítést. 
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Beszerelés, méretek 
 

 

Technikai paraméterek 
 

 Tápellátás: 12-24V DC, 500mA,  

 DMX Bemenet: dupla sorkapocs, továbbfűzhető  

 DALI Bemenet: dupla sorkapocs, továbbfűzhető  

 Kimenet: 8 x 0-10V sorkapocs 

 Méret: 160 x 49 x 20mm 

 Súly: 0,07Kg 
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A gyártó fenntartja a jogot, hogy a kezelési útmutatóban leírtakat, és a készülék paramétereit, működését, előzetes értesítés 

nélkül módosítsa, megváltoztassa. Az aktuális leírások, és verziók honlapunkról eléretők. 


