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Producent zastrzega sobie mo¿noœæ wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i
obs³udze urz¹dzenia, maj¹cych na celu ulepszenie wyrobu.
PXM s.c.
ul. Pasternik 19
31-354 Kraków

tel.: (0 12) 626 46 92
fax: (0 12) 626 46 94
E-mail: info@proxima.eu
Internet: www.proxima.eu

1. OPIS OGÓLNY
LMS023 s³u¿y do sterowania sygna³em DMX-512 na 8 wyjœæ pr¹dowych w standardzie
4 - 20 mA.
Blok urz¹dzenia jest przystosowany do zatrzaskowego monta¿u na standardowych szynach
"Euro" lub do wmontowania do wewn¹trz urz¹dzenia.

2. WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA
LMS023 jest urz¹dzeniem zasilanym napiêciem bezpiecznym 12 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 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 danych technicznych i atestach.
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 LMS023 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%.
11. Urz¹dzenia nie nale¿y u¿ywaæ w pomieszczeniach o temperaturze ni¿szej ni¿ 2oC lub
wy¿szej ni¿ 40oC.

3. POD£¥CZENIE SYGNA£U DMX
LMS023 musi byæ pod³¹czony do linii DMX szeregowo. Oznacza to, ¿e do z³¹cza DMX w
LMS023 nale¿y doprowadziæ przewód steruj¹cy, a nastêpnie z tego samego z³¹cza poprowadziæ
przewód steruj¹cy do innych odbiorników DMX.
Je¿eli LMS023 jest ostatnim urz¹dzeniem w linii DMX to do zacisków "DMX+" i "DMX-" nale¿y
pod³¹czyæ terminator - opornik 110 Ohm.
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4. OPIS Z£¥CZY I ELEMENTÓW STEROWANIA
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Wyjœcia
4 - 20 mA
... 2 1 W

Prze³¹czniki adresu DMX
Kontrolka obecnoœci
sygna³u DMX

Kontrolka obecnoœci
sygna³u zasilania

W 12 V

MASA
MASA

+12V

UWAGA !!!
KONIECZNE ZASILANIE
Z STABILIZOWANEGO NAPIÊCIA
+12V

2

DMX +
DMX -

5. DANE TECHNICZNE
- kana³y DMX
- zasilanie
- pobór pr¹du
- iloœæ kana³ów wyjœciowych
- obci¹¿alnoœæ wyjœæ
- gniazda wyjœciowe

512
12 V DC
max. 250 mA
8
4-20 mA / kana³
zaciski œrubowe

- wymiary:
- szerokoœæ
- wysokoœæ
- g³êbokoœæ

91,5 mm
50 mm
118,5 mm

50

118,5

WYMIARY BLOKU [mm]

91,5

118,5
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Konsole teatralne i estradowE

Cyfrowe œciemniacze mocy

SYSTEM dmx

Sterowniki ARCHITEKTONICZNE
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DEKLARACJA ZGODNOŒCI
Z dyrektyw¹ 89/336/EWG

Nazwa producenta:

PROXIMA s.c.

Adres producenta:

ul. Pasternik 19
31-354 Kraków

deklarujemy, ¿e nasz wyrób:

Nazwa towaru:

DMX DEMUX 4 - 20mA

Kod towaru:

LMS023

jest zgodny z nastêpuj¹cymi normami:

EMC:

PN-EN 55103-1
PN-EN 55103-2

Dodatkowe informacje:

1. Pod³¹czenie sygna³u DMX musi byæ wykonane
przewodem ekranowanym, po³¹czonym z pinem
nr 1 wtyczki.
2. Blok mo¿e byæ instalowany wy³¹cznie w
zamykanych rozdzielniach elektrycznych.

Kraków, 01.09.2005
mgr in¿. Marek ¯upnik.
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