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PX227 s³u¿y do przetwarzania sygna³u DMX-512 na sterowanie analogowe 0 - 10 V.

Urz¹dzenie produkowane jest w obudowie przeznaczonej do monta¿u w rozdzielniach 

elektrycznych na szynie DIN T35.

Poza prostym dekodowaniem sygna³u DMX PX227 umo¿liwia wybór charakterystyki sterowania 

oraz zaprogramowanie reakcji urz¹dzenia na zanik sygna³u DMX.

1. OPIS OGÓLNY

2. WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA
PX227 jest urz¹dzeniem zasilanym napiêciem bezpiecznym 12-24 V. Podczas jego instalacji            

i u¿ytkowania nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ podanych poni¿ej regu³:

1. Instalacja urz¹dzenia, a w szczególnoœci pod³¹czenie zasilania powinno byæ wykonane 

przez osobê posiadaj¹c¹ odpowiednie uprawnienia, zgodnie z opisem w instrukcji.

2. Urz¹dzenie mo¿e byæ  pod³¹czone wy³¹cznie do zasilania 12-24 V DC (napiêcie 

stabilizowane)  o obci¹¿alnoœci zgodnej z danymi technicznymi.

3. Nale¿y chroniæ wszystkie przewody  przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi.

4. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z przewodów nale¿y zast¹piæ go przewodem        

o takich samych parametrach technicznych.

5. Do pod³¹czenia sygna³u DMX stosowaæ wy³¹cznie przewód ekranowany.

6. Urz¹dzenie mo¿e byæ instalowane wy³¹cznie w zamkniêtych obudowach.

7. Wszelkie naprawy jak i pod³¹czenia wyjœæ czy sygna³u DMX mog¹ byæ wykonywane 

wy³¹cznie przy od³¹czonym zasilaniu.

8. Nale¿y bezwzglêdnie chroniæ PX227 przed kontaktem z wod¹ i innymi p³ynami.

9. Unikaæ gwa³townych wstrz¹sów, a w szczególnoœci upadków.

10. Nie w³¹czaæ urz¹dzeniach w pomieszczeniach o wilgotnoœci powy¿ej 90%.
o11. Urz¹dzenia nie nale¿y u¿ywaæ w pomieszczeniach o temperaturze ni¿szej ni¿ 2 C lub 

owy¿szej ni¿ 40 C.

3. POD£¥CZENIE SYGNA£U DMX
Px227 musi byæ pod³¹czony do linii DMX szeregowo. Oznacza to, ¿e do zacisków DMX IN         

w urz¹dzeniu nale¿y doprowadziæ przewód steruj¹cy, a nastêpnie ze z³¹cza DMX OUT 

poprowadziæ przewód steruj¹cy do innych odbiorników DMX.

Je¿eli PX227 jest ostatnim urz¹dzeniem w linii DMX to do zacisków "DMX+" i "DMX-" nale¿y 

pod³¹czyæ terminator - opornik 120 Ohm pomiêdzy pinem 22 i 23.

120 Ohm
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4. OPIS URZ¥DZENIA
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Nr. Pin
1
2

13
14 
6
5
4
3

15
16
17
18
7
8
9

10
11
12
19
20
21
22
23
24

Pod³¹czenie
GND (-)
GND (-)
GND (-)
GND (-)

OUT 1 (+)
OUT 2 (+)
OUT 3 (+)
OUT 4 (+)
OUT 5 (+)
OUT 6 (+)
OUT 7 (+)
OUT 8 (+)

Zasilanie DC +
Zasilanie DC +
Zasilanie DC +
Zasilanie DC -
Zasilanie DC -
Zasilanie DC -

DMX IN +
DMX IN -

DMX IN GND
DMX OUT +
DMX OUT -

DMX OUT GND

4
6
 m

m

12-24V DC

12-24V DC
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5.2. OPIS MENU

5.2.1. Menu ALL
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5.2.2. Menu Ind

ENTER

5.1. PORUSZANIE SIÊ PO MENU

5. PROGRAMOWANIE URZ¥DZENIA

- powoduje wyjœcie z aktualnie 
programowanego parametru bez 
zapamiêtania zmian lub przejœcie 
w menu do poziomu wy¿ej

- przewija menu w ty³ lub zmniejsza 
ustawiane wartoœci

- przewija menu do przodu lub 
zwiêksza ustawiane wartoœci 

- powoduje wejœcie                         
w programowanie urz¹dzenia 
oraz zatwierdza ustawione 
wartoœci

escape

previous

next

enter

Po w³¹czeniu urz¹dzenia na wyœwietlaczu pojawia siê wersja programu. Podczas normalnej 

pracy demultiplexera na wyœwietlaczu œwieci siê tylko jedna kropka. Aby przejœæ do menu 

g³ównego naciœnij ENTER, na wyœwietlaczu pojawi siê         . Naciskaj PREVIOUS lub NEXT     

w celu wybrania menu do programowania (          ,          ,          ) i naciœnij ENTER, aby 

potwierdziæ wybór.
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5.2.3. Menu dEF

NEXT

NEXT
...........

NEXT

NEXT

NEXT
...........

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

ENTER ENTER

ENTER ENTER ENTER

NEXT

NEXT

NEXT
...........

NEXT

NEXT

NEXT
...........

NEXT

NEXT

NEXT
...........

NEXT

NEXT

NEXT
...........

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

NEXT

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

NEXT



7

5.3. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW GRUPOWYCH

       (MENU ALL)

5.3.1. Adres DMX

5.3.2. Charakterystyka

5.3.3. Reakcja urz¹dzenia na zanik sygna³u DMX

Po wybraniu       w menu      potwierdŸ wybór naciskaj¹c ENTER. Klawiszami NEXT lub 

PREVIOUS ustaw ¿¹dany adres DMX z zakresu od 1 do 505 i naciœnij ENTER. Ustawiony adres 

zostanie przypisany pierwszemu kana³owi, kolejnym kana³om zostan¹ przypisane kolejne 

adresy DMX. Przy ustawieniu adresu nr 1 kana³ ósmy bêdzie mia³ adres nr 8. 

Wybierz kolejny parametr do ustawienia lub naciskaj¹c ESCAPE wróæ do menu g³ównego.

Programowanie w tym menu jest wspólne dla wszystkich kana³ów. Po wybraniu ALL w menu 

g³ównym potwierdŸ wybór naciskaj¹c ENTER, nastêpnie klawiszami NEXT lub PREVIOUS 

wybierz parametry, które chcesz ustawiæ: 

 - adres DMX urz¹dzenia, 

 - charakterystykê œciemniania kana³ów, 

 - reakcja urz¹dzenia na zanik sygna³u DMX,

Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie wyboru poprzez naciœniêcie klawisza  ENTER. 

Zaprogramowany w ten sposób adres lub charakterystyka kasuje wczeœniejsze ustawienia 

indywidualne kana³ów.

Po wybraniu       w menu       potwierdŸ wybór naciskaj¹c ENTER. Klawiszami NEXT lub 

PREVIOUS wybierz ¿¹dan¹ charakterystykê i naciœnij ENTER.

 - charakterystyka liniowa 0...10 V,

 - charakterystyka liniowa 1...10 V,

 - charakterystyka prze³¹czana (za³¹cz / wy³¹cz).  

Wybierz kolejny parametr do ustawienia lub naciskaj¹c ESCAPE wróæ do menu g³ównego.

Po wybraniu       w menu        potwierdŸ wybór naciskaj¹c ENTER. Klawiszami NEXT lub 

PREVIOUS wybierz odpowiedni¹ opcjê i naciœnij ENTER.

- programy, które mo¿na zaprogramowaæ w menu dEF,

          - sceny, które mo¿na zaprogramowaæ w menu dEF,

- za³¹czenie wszystkich wyjœæ na 100%,

- wy³¹czenie wszystkich wyjœæ,

- powolne wygaszenie wszystkich wyjœæ w czasie oko³o 20 sekund,

- na wyjœciach zostaj¹ te wartoœci wysterowania, które by³y w chwili zaniku 

sygna³u DMX.

Wybierz kolejny parametr do ustawienia lub naciskaj¹c ESCAPE wróæ do menu g³ównego.



5.4. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW INDYWIDUALNYCH

       (MENU Ind)

5.5. PROGRAMOWANIE SCEN I PROGRAMÓW (MENU dEF)

W tym menu mo¿na ustawiæ parametry indywidualnie dla ka¿dego z 8 kana³ów. Po wybraniu     

w menu g³ównym,  potwierdŸ wybór naciskaj¹c ENTER.

1. Klawiszami PREVIOUS lub NEXT wybierz kana³, który chcesz ustawiæ (          ...          )         

i naciœnij ENTER.

2. Na wyœwietlaczu pojawi siê       . Naciœnij ENTER aby ustawiæ adres edytowanego kana³u. 

Klawiszami PREVIOUS lub NEXT wybierz wartoœæ od 1 do 512 i naciœnij ENTER.

3. Naciœnij NEXT. Na wyœwietlaczu pojawi siê           . Naciœnij ENTER aby ustawiæ 

charakterystykê œciemniania edytowanego kana³u. Klawiszami PREVIOUS lub NEXT 

wybierz odpowiedni¹ charakterystykê i naciœnij ENTER.

              - charakterystyka liniowa 0...10 V,

 - charakterystyka liniowa 1...10 V,

 - charakterystyka prze³¹czana (za³¹cz / wy³¹cz). 

4. Naciœnij ESCAPE aby powróciæ do menu          i ustaw pozosta³e kana³y postêpuj¹c zgodnie    

z procedur¹ z punktów 1,2,3.

5. Naciœnij ESCAPE aby powróciæ do menu g³ównego.

W tym menu mo¿na skonfigurowaæ programy i sceny, które póŸniej mog¹ byæ odtworzone          

w przypadku braku sygna³u DMX (patrz punkt 5.3.3.). Po wybraniu       w menu g³ównym 

potwierdŸ wybór naciskaj¹c ENTER. Nastêpnie klawiszami PREVIOUS lub NEXT wybierz jeden                 

z programów  (                    ) lub jedn¹ ze scen (                 ) i naciœnij 

ENTER. W programach mo¿na ustawiæ:

 jasnoœæ œwiecenia ka¿dego kana³u dla ka¿dego kroku, 

                                 - czas trwania kroków, 

                                 - p³ynnoœæ przejœcia miêdzy krokami 

oraz, je¿eli bêdzie taka potrzeba, mo¿na ograniczyæ iloœæ kroków  (maksymalna liczba to 10).    

W scenach mo¿na ustawiæ jasnoœæ œwiecenia dla ka¿dego kana³u. Wszystkie sceny i programy 

s¹ ustawione fabrycznie, jednak mo¿emy je dostosowaæ dla w³asnych potrzeb postêpuj¹c 

zgodnie z procedur¹ z punktów 5.5.1. i 5.5.2.
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5.5.2. Programy

  1. W menu            za pomoc¹ przycisków  PREVIOUS lub NEXTwybierz program, który chcesz 

edytowaæ i naciœnij ENTER.

  2. Na wyœwietlaczu pojawi siê           - jest to pierwszy krok programu. Naciœnij ENTER, aby 

edytowaæ ten krok lub klawiszem NEXT przejdŸ do nastêpnego kroku i naciœnij ENTER.

  3. Na wyœwietlaczu zobaczysz           - kana³ pierwszy. Naciœnij ENTER, aby edytowaæ ten kana³ 

lub u¿yj klawisza NEXT aby przejœæ do nastêpnego kana³u, po czym wciœnij ENTER. Ustaw 

wartoœæ wysterowania kana³u klawiszami PREVIUS lub NEXT i potwierdŸ naciskaj¹c 

ENTER.

 4. Ustaw wartoœci wysterowania pozosta³ych kana³ów postêpuj¹c zgodnie z procedur¹              

z punktu 3.

  5. Naciskaj¹c NEXT wybierz           i naciœnij ENTER aby ustawiæ czas trwania edytowanego 

kroku. Klawiszami PREVIOUS lub NEXT wybierz wartoœæ od 0.1 sekundy (          ) do 25 

sekund (            ) i potwierdŸ naciskaj¹c ENTER.

  6. Naciœnij NEXT. Na wyœwietlaczu pojawi siê           . Naciœnij ENTER aby ustawiæ p³ynnoœæ 

przejœcia do nastêpnego kroku. Klawiszami PREVIOUS lub NEXT wybierz wartoœæ od 0 do 

100 (0 - zmiana skokowa; 100 - zmiana ca³kowicie p³ynna) i potwierdŸ naciskaj¹c ENTER.

  7. Naciœnij NEXT. Na wyœwietlaczu pojawi siê           . Je¿eli chcesz aby edytowany krok by³ 

ostatnim w programie, to naciœnij ENTER, a nastêpnie klawiszami PREVIOUS lub NEXT 

wybierz           i zatwierdŸ klawiszem ENTER. Dla realizacji programu o maksymalnej 

d³ugoœci ustaw               na               podczas edycji kroku nr 10 (F10).

  8. Naciœnij ESCAPE, aby wyjœæ z edycji kroku.

  9. Ustaw pozosta³e kroki postêpuj¹c zgodnie z procedur¹ z punktów 2 do 8.

10. Naciœnij ESCAPE, aby wyjœæ z edycji programu.

11. Klawiszem NEXT wybierz drugi program do edycji i powtórz procedurê z punktów 2 do 10 lub 

naciœnij ESCAPE, aby powróciæ do menu g³ównego.

5.5.1. Sceny

1. W menu           wybierz scenê, któr¹ chcesz zaprogramowaæ i naciœnij ENTER. 

    Na wyœwietlaczu pojawi siê           - kana³ pierwszy. Naciœnij ENTER, aby uruchomiæ edycjê 

tego kana³u.

2. Naciskaj¹c PREVIOUS lub NEXT wybierz wartoœæ (wyra¿on¹ w procentach) wysterowania 

programowanego kana³u i potwierdŸ wybór naciskaj¹c ENTER.

3. Naciskaj¹c PREVIOUS lub NEXT wybierz kolejne kana³y do edycji i powtórz procedurê            

z punktu drugiego.

4. Naciœnij ESCAPE aby powróciæ do menu       i powtórz procedurê z punktów 1, 2 i 3 dla 

pozosta³ych scen.

5.  Naciœnij ESCAPE, aby powróciæ do menu g³ównego.
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Urz¹dzenie PX227 dokuje siê na szynie monta¿owej T35 w celu stabilnego usytuowania oraz 

komfortowego dostêpu do urz¹dzenia.

Instalacja na szynie monta¿owej.

 

1. PX227 przy³o¿yæ ukoœnie do szyny zaczepiaj¹c dwoma zaczepami na tylnej œciance 

urz¹dzenia o górn¹ czêœæ listwy monta¿owej.

2. Poci¹gn¹æ zatrzask w dó³ za pomoc¹ œrubokrêta, lub podobnego narzêdzia umo¿liwiaj¹cego 

poci¹gniêcie  zatrzasku w dó³.

3. Przy³o¿yæ urz¹dzenie do szyny, nie puszczaj¹c œrubokrêta z zatrzasku.

4. Zwolniæ zatrzask.

6. SPOSÓB MONTA¯U

1

3

2
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512
12-24 V DC
max. 250 mA
8
max. 10 mA / kana³
zaciski œrubowe

70 mm
86 mm
60 mm

- kana³y DMX
- zasilanie
- pobór pr¹du
- iloœæ kana³ów wyjœciowych
- obci¹¿alnoœæ wyjœæ
- gniazda wyjœciowe

- wymiary:
- szerokoœæ
- wysokoœæ
- g³êbokoœæ

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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7. SCHEMAT POD£¥CZENIA

balast elektroniczny
zasilany napiêciem 1 - 10 V

terminator

Przyk³adowe pod³¹czenie:

12-24V DC
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PXM s.c.

ul. Przemys³owa 12
30-701 Kraków

DMX DEMUX 8

PX227

PN-EN 61000-6-1
PN-EN 61000-6-3

1. Pod³¹czenie sygna³u DMX musi byæ wykonane 
przewodem ekranowanym, po³¹czonym  z pinem 
nr 1 wtyczki.

2. Blok 

mgr in¿. Marek ¯upnik.

mo¿e byæ instalowany wy³¹cznie w 
zamykanych rozdzielniach elektrycznych.

Nazwa producenta:

Adres producenta:

deklarujemy, ¿e nasz wyrób:

Nazwa towaru:

Kod towaru:

jest zgodny z nastêpuj¹cymi normami:

 

Dodatkowe informacje: 

Kraków, 13.11.2009

DEKLARACJA ZGODNOŒCI
z dyrektyw¹ nr 2004/108/WE

tel:    12 626 46 92
fax:   12 626 46 94

e-mail: info@pxm.pl      
http://www.pxm.pl

ul. Przemys³owa 12
30-701 Kraków

Konsole teatralne i estradowE          Cyfrowe œciemniacze mocy          SYSTEM  dmx          Sterowniki ARCHITEKTONICZNE          OŒWIETLENIE LED


