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SL-SK D4-P DMX dekóder LED szalaghoz 4x8A

Márka: S-Lightled  |  Cikkszám: LEDVSK034  |  Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék
helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása
SL-SK D4-P 4 csatornás állandó feszültségű DMX512 és RDM dekóder, mely megfelel a DMX512 szabványos protokollok-
nak. Digitális numerikus kijelző, a DMX dekódolás kezdőcímének beállítása gombokkal történik. A DMX master és a 
dekóder közötti kommunikáció az RDM funkció segítségével valósul meg, pl. a DMX dekóder címét a DMX master konzol 
segítségével lehet beállítani. Túlmelegedés / túlterhelés / rövidzárlat elleni védelem, automatikus helyreállítás.
Választható: 1/2/4 DMX csatorna kimenet, 16bit (65536 szint) / 8bit (256 szint) szürke szint, PWM frekvencia 
(250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz), logaritmikus vagy lineáris dimmelési görbe.

Termékjellemzők
Bemeneti feszültség: 12-48VDC
Kimenet: 4x(12-48)VDC; 32.5A
Kimeneti áram: 4x8A@12-48V;
4x6A@36-48A
4x96W (12V); 4x192W (24V)
4x216W (36V); 4x288W (48V)
IP védelem: IP20

Digitális kijelző

DMX bemenet / kiemenet

DMX bemenet / kiemenet

Felfogató

Beállítás gombok

Kimenet Fehér(W) LED -

Kimenet Kék(B) LED -

Kimenet Zöld (G) LED -

Kimenet Piros(R) LED -

Kimenet LED +

Táp bemenet +

Táp bemenet -
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Bekötés:

RGBW LED szalag

TÁPEGYSÉG
12-48VDC

Megjegyzés:

1. DMX jelerősítőre van szükség, ha 32-nél 
több dekódert csatlakoztat, vagy túl hosszú 
jelvezetéket használ, a jelerősítés nem lehet 
több, mint 5-szörös erősítésnél.
2.  Ha a hosszabb jelvezeték vagy a rossz 
vonalminőség miatt visszahatás lép fel, kérjük, 
próbáljon meg 0,25W-os 90-120Ω-os 
ellenállást csatlakoztatni az egyes DMX 
jelvonalak végére.

Nyomja meg hosszan az M és a     gombot egyszerre 2 másodpercig, előkészítve a rendszerparaméterek beállítását: dekódolási mód, szürke szint, 
kimeneti PWM frekvencia, kimeneti fényerő görbe, alapértelmezett kimeneti szint, automatikus üres képernyő. A paraméterek közti váltáshoz 
áltáshoz nyomja meg röviden az M gombot.
Dekódolási mód: nyomja meg röviden a     vagy     gombot az 1/2/4 csatornás dekódolási mód ("d-1", "d-2" vagy "d-4") átkapcsolásához. Ha 1 
csatornásként van beállítva dekódolásként a dekóder csak 1 DMX-címet foglal el, és a négy csatorna ugyanazt a fényerőt adja ki ezen a DMX-címen.
Szürke szint: Nyomja meg röviden a     vagy    gombot a 8 bites ("b08") vagy 16 bites ("b16") váltáshoz. 16 bitet válasszon, ha a DMX master támogatja 
a 16 bitet.
PWM kimeneti frekvencia: a     vagy     gomb rövid megnyomásával 250Hz("F02"), 500Hz("F05"), 1000Hz("F10"), 2000Hz("F20") kapcsolható,
4000Hz("F40"), 8000Hz("F80") vagy 16000Hz("F16"). A magasabb PWM frekvencia alacsonyabb kimeneti áramot, nagyobb teljesítményű zajt okoz, de 
alkalmasabb pl. kamerafelvételek készítéséhez.
Kimeneti fényerő görbe: Nyomja meg röviden a       vagy     gombot a lineáris görbe ("C-L") vagy a logaritmikus görbe ("C-E") váltásához.
Alapértelmezett kimeneti szint: nyomja meg a      vagy     gombot az alapértelmezett 0-100%-os szint ("d00" - "dFF") megváltoztatásához, ha nincs 
DMX bemeneti jel.
Automatikus üres kijelző: a      vagy     gomb rövid megnyomásával engedélyezheti ("bon") vagy letilthatja ("boF") az automatikus üres kijelzőt.
Hosszan nyomja meg az M billentyűt 2s vagy 10s időkorlátozásig, így kilép a rendszerparaméterek beállításából.

Rendszerbeállítások:

DMX mód:

Nyomja meg röviden az M gombot, amikor a kijelzőn 001~512 jelenik meg, lépjen be a DMX üzemmódba.
Nyomja meg a     vagy     billentyűt a DMX dekódolás kezdőcímének (001~512) megváltoztatásához, a gyors 
beállításhoz nyomja meg hosszan. Ha van DMX jel bemenet, automatikusan belép a DMX üzemmódba.
DMX fényerőszabályozás: Minden D4-P DMX dekóder 4 DMX-címet foglal el a DMX-konzol
csatlakoztatásakor. Pl. az alapértelmezett kezdőcím 1, a táblázatban látható a címek foglalása:

Öndiagnosztika mód
(L-1 ~ L-5)

DMX konzol DMX dekóder kimenet

Lineáris fényerő görbe Logaritmikus fényerő görbeÖndiagnosztikai mód:

Csak akkor lépjen önellenőrző üzemmódba, ha a DMX-jel megszakadt vagy elveszett.
Nyomja meg röviden az M billentyűt, amikor a kijelzőn L-1~L-5 jelenik meg, lépjen be 
az önellenőrző üzemmódba.
Nyomja meg a     vagy      billentyűt az üzemmódszám (L-1... L-5) megváltoztatásához.
Az önellenőrzési módban négy csatorna külön-külön vagy szinkronban világít.

DMX mód
(001 ~ 512)


