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I. Nective DMX.230.288.DIN dimmer, teszt

A Dimmer alapértelmezett DMX beállításai

A Nective dimmer könnyen tesztelhet , a : „KMtronic DMX test software” master DMX512 ő
program, egy számítógép vagy notebook, egy USB-RS485 átalakító egy USB A-B kábel és 
egy 230V-os AC tápkábel, valamint dimmelhet  fényforrás segítségével.  A dimmer ren-ő
delkezik önteszttel is, amihez nem szükséges számítógép, vagy DMX master. A dimmert a < 
> gombok segítségével lehet címezni. 001-es az alapértelmezett DMX címe. Az 1-es csúsz-
ka mozgatásával a beállított címre (001) elküldésre kerül a beállított fényer  értéke 0 és ő
255 között.

Lekérdezéshez használható szoftverek:

- KMTRONIC DMX test software:
https://info.kmtronic.com/kmtronic-dmx-test-software.html
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II. Nective DMX.230.288.DIN dimmer, címzés
   
A dimmer címzése, üzemmódok, Nective Dimmer üzemmód

A Nective dimmerek DMX512 digitális jelfolyammal szabályozhatóak, aminek RS-485 a 
fizikai buszcsatolója. A távszabályozás feltételez egy master készüléket, aki a parancsot 
adja és legalább 1, de maximum 512 slave készüléket. A master a slave készülékeket DMX 
címeik alapján különbözteti meg. A DMX.230.288.DIN dimmer 3x7 digites 7 szegmenses 
kijelz t tartalmaz. A kijelz  alapértelmezésben a kiválasztott DMX címet jelzi ki, ő ő
amennyiben van DMX jel. Ha nincs jelfolyam, akkor „- - -” villog rajta felváltva a cím, pél-
dául „0 0 1” felirattal.

A DMX parancselv  rendszer, azaz a dimmer köteles végrehajtani a számára küldött érték ű
beállítását. Lehet ség van egy DMX körön belül 31db (RS-485 maximális résztvev k ő ő
száma) dimmer használatára. Egy címet több dimmer is használhat, így ha például a 001 
címet 5db dimmeren is beállítjuk, úgy mind az 5db azonos módon fog viselkedni (feltéve, 
ha ugyanaz a típusa, gyártmánya).

A cím beállítása a kijelz  és a < és > nyomógombok segítségévelő
történik. A beállítást nem kell elmenteni, az azonnal tárolódik a
dimmer memóriájában.

Nective Light master esetén többféle dimmer üzemmód áll rendel-
kezésre. Ezek bármelyike használható a DMX.230.288.DIN dimmer
vezérlésére, de jellemz en az alábbi üzemmód van ezek meghajtására kitalálva.ő

Dimmer üzemmód:

A master ebben az üzemmódban 4db DMX dimmert vagy dimmer csoportot képes 
távvezérelni, maximum 31db-ot. Ezek címei lehetnek azonosak vagy eltér ek. A funkció ő
összesen 4db címet küld ki az RS-485 buszra: 001, 002, 003, 004. valamint az ezekhez 
tartozó fényer  értéket 0-255-ig. A DMX.230.288.DIN dimmer 2db , egyenként 144W-os ő
csatornával rendelkezik. Azaz, ha „001”-es cím van beállítva, akkor  felveszi a következ  ő ő
címet is. Így a „001” és „002” cím is egyaránt hozzá tartozik. A „001” az 1. csatorna címe, a 
„002” a második csatorna címe. Mivel a dimmer 1 résztvev nek számít a 2 cím ellenére, így ő
62 db köthet  össze maximálisan egy RS-485 DMX rendszerbe.ő

Általánosságban, elmondható, ha a dimmereknél van „DMX In” és „DMX Out” csatlakozás 
is, azok egymáshoz képest izolálva vannak. Azonban ennél a típusnál belül össze vannak 
kötve, így felhasználhatóak a dimmerek könnyebb összef zésére. Az általánosabb ű
megoldás, ha kizárólag a „DMX In” csatlakozást használjuk a készülékek felf zésére.ű
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III. Nective DMX.230.288.DIN dimmer, javasolt bekötés

A dimmer bekötése

Példa a dimmer(ek) bekötésére 4 csatorna / javasolt bekötés /:
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IV. Nective DMX.230.288.DIN dimmer, megengedett 
bekötés

A dimmer bekötése

Példa a dimmer(ek) bekötésére 4 csatorna / ennél a dimmernél megengedett bekötés /:
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V. Nective DMX.230.288.DIN dimmer, vezérlés

Dimmer bekötése Nective Light készülék esetén, nyomógombokkal és 
feszültségmentesít  kontaktusokkalő

Dimmer távvezérlés DMX jelfolyammal:
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VI. Nective DMX.230.288.DIN dimmer, beállítások, DMX
   
A dimmer beállító gombjai, a kijelz  és speciális opciókő

A Nective dimmer tartalmaz egy 3 digites, 7 szegmenses LED kijelz t és 3dbő
Beállítógombot. Az alábbi beállításokhoz szükséges a DMX jel megléte!

Menü:
Hosszan nyomja meg az „M” és a „<”gombot a rendszerbeállítások eléréséhez.
Itt állíthatja be a dekódolás módját, a vezérlési módot, a minimális fény-
er t és a kijelz  automatikus kikapcsolási idejét. Ha röviden nyomja aző ő
„M” gombot, akkor váltani tud az egyes menüpontok között.

Jel dekódolási mód:
A jel dekódolási mód menüben válthat az egycsatornás („d-1”) és a két-
csatornás („d-2”) módok között. Egycsatornás üzemben a vezérl nekő
csak egy DMX címe van, így a második kimenet is párhuzamosan,
szinkronban fut az els vel. Kétcsatornás üzemben mindkét csatornánakő
önálló DMX címe van. Ha például („001”) lett veállítva, akkor a má-
sodik csatorna az els +1 DMX csatornacímet veszi fel, jelen esetbenő
a („002”)-t. Azaz elegend  mindössze az els  címet beállítani.ő ő

Szabályozási jelleg:
A nyílbillenty kkel választhat a fázishasításos („C-F”) és a reverz-ű
fázishasításos jelleg („C-R”) között. A módokat az alábbi ábrák szemléltetik:

Minimális fényer : ő
A nyílbillenty kkel állíthatja be a kívánt, minimális fényer  értéket.ű ő
Az érték 1%-tól 40%-ig állítható („b01”) -(„b40”).

Automatikus képerny  kikapcsolás:ő
A nyílbillenty kkel választhat az on („bon”) és az off („boF”) között.ű

Kilépés a menüb l:ő
A menüb l az „M” gomb lenyomásával és nyomva tartásával tud kilépni,ő
vagy 10 másodperc letelte után a készülék automatikusan kilépteti önmagát.
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VII. Nective DMX.230.288.DIN dimmer, beállítások 1
   
A dimmer beállító gombjai, a kijelz  és speciális opciókő

Autonóm, ciklikus üzemmód:
Röviden nyomja meg az „M” gombot a autonóm ciklikus üzemmód
kiválasztásához. Ebben az üzemmódban tesztelhet  a fényforrás éső
a dimmer egyaránt. A („P-1”)  („P-4”) program üzemmódok ciklikus…
világításvezérlést, villogtatást képesek tárolni, amelyek bármikor el -ő
hívhatóak utólag is.

Ha kiválasztotta például a („P-1”) programot, nyomja meg hosszan az „M” gom-
bot. A kijelz n egy („S-1”) ... („S-F”)-ig terjed  érték fog megjelenni. Ez a villogáső ő
ütemének a sebessége. Ahol „S-1” a leglassabb, „S-F” a leggyorsabb ütem .ű

Az M gomb rövid megnyomásával, a fényer  maximális értéke állítható be az adott ciklikuső
villogáshoz. „b-1”  „b-F” -ig. Ahol „b-1” a legkisebb érték, „b-F” a legnagyobb…

Ha röviden, ismétl d en nyomogatja  az „M” gombot, akkor váltani tud a menüpontok ő ő
között.

Kilépés a menüb l:ő
A menüb l az „M” gomb lenyomásával és nyomva tartásával tud kilépni,ő
vagy 10 másodperc letelte után a készülék automatikusan kilépteti önmagát.
Kilépéskor a beállított érték eltárolódik a kiválasztott memóriahelyen (P-1...P-4).

A („P-1”) program mód egyszerre villogtatja a 2 csatornát.

A („P-2”) program mód felváltva villogtatja a 2 csatornát

A („P-3”) program mód egyszerre szabályozza fel-le a 2 csatornát

A („P-4”) program mód felváltva szabályozza fel-le a 2 csatornát

Az id zítések 2s-10s-ig állíthatóak.ő
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VIII. Nective DMX.230.288.DIN dimmer, beállítások 2
   
A dimmer beállító gombjai, a kijelz  és speciális opciókő

Programozott kézi üzemmód :
A nyíl (< és >) gombok segítségével válthat az („L-1”)...(„L8”) el re beállított  fényer  ő ő
értékek között. Ebben a módban a finom felbontású üzemmódban beállított értékek 
hívhatóak el .ő

Két csatornás finom felbontású kézi üzemmód:
Nyomja meg („L-1”) - („L-8”) állásban legalább 2 másodpercig az „M” gombot a két csa-
tornás finom mód bekapcsolásához. Ha („L-1”)-et választott, akkor ehhez a memória-
helyhez fog eltárolódni a finom módban beállított érték.

1. csatorna finom állítása kézi üzemmódban:
A kijelz n („1FF”) vagy az el z leg már eltárolt érték felirata fog megjelen-ő ő ő
ni. Ez az 1-es csatorna maximális fényereje FF azaz „1”„FF”. Ha a < nyilat fo-
lyamatosan nyomva tartja,  a dimmer finoman, 1-es lépésekben elkezd lefelé
szabályozni, egészen „1””00” értékig. A > nyíllal ismét fel lehet futtatni az érté-
ket a maximumig. Közben a fényforráson is látható lesz a finoman beállított fényer  érték. ő
Ha nem nyomja meg a gombokat 10 másodpercig, akkor a menüb l automatikusan ki-ő
lépteti a beépített program.

2. csatorna finom állítása kézi üzemmódban:
Amennyiben még  nem lépett ki, az „M” gomb ismételt rövid megnyomásával
átléphet a 2. csatorna finom szabályozásához. A finom szabályozás módja
megegyezik az 1-es csatornánál leírtakkal.

Ha kiléptette a program, akkor az „M” gomb ismételt 2 másodperces megnyomásával be 
tud lépni az 1. csatorna, majd az „M” gomb rövid gombnyomása után a 2. csatorna finom-
szabályozásához.

Kilépés a menüb l:ő
A menüb l az „M” gomb lenyomásával és nyomva tartásával tud kilépni,ő
vagy 10 másodperc letelte után a készülék automatikusan kilépteti önmagát.
Kilépéskor a beállított érték eltárolódik a kiválasztott memóriahelyen (L-1...L-8).

Gyári (alapértelmezett) értékek visszaállítása:
Nyomja meg egyszerre a két nyíl gombot (< és >) amíg meg nem jelenik a
(„RES”) felirat a kijelz n.ő

 Nective DMX.230.288.DIN M szaki dokumentációű www.nective.hu

 Rev 1.0 10

M

1ff

Ezt nyomja hosszan a Menüb l kilépéshez!ő

M

2ff

M

2ff

8-1L-1 8-1L-2 8-1L-3 8-1L-4 8-1L-5 8-1L-6 8-1L-7 8-1L-8

M

AES

M

2ff

Ezt a két gombot nyomja hosszan a gyári értékek visszaállításához (RESET)



IX. Nective DMX.230.288.DIN dimmer m szaki adatlapű

Dimmer tulajdonságai

A Nective 2x144W-os DIN sínes dimmer DMX512 digitális jelfolyammal távvezérelhet  2 ő
csatornás fényer szabályzó egység. Alkalmas 100-240V-os hálózati színuszos feszültség  ő ű
dimelhet  fényforrások fázishasításos és reverz fázishasításos fényer szabályzására 8 bites ő ő
felbontásban 0-255 fényer  értékeken belül. A szabályozás MOSFET félvezet vel történik.ő ő

A dimmer fizikai jellemz i :ő

Tápfeszültség tartomány: 100-240V DC
   

Üzemi h mérséklet:ő -30 és 55 ° C között
   

Maximális h mérséklet t rés (doboz):ő ű +85 ° C
   

DIN sínes doboz védettsége: IP 20
   

Szabályozási tartomány tartománya: 0 - 100 %
   

Minimum fényer  tartomány:ő 1%-40%
   

Súly: Nettó: 0.131kg
Bruttó 0.161kg

   

EMC megfelel ségek:ő EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

LVD megfelel ségek:ő EN 61347-2-11:2002
EN 61347-1:2015
EN 62493:2015

EU megfelel ségek:ő CE, EMC, LVD

Fizikai megjelenése:
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X. Nective DMX.230.288.DIN dimmer méretek és 
bekötés

A dimmer fizikai kialakítása és jellemz i :ő

A dimmer fizikai méretei, bekötési pontjai és beállító szervei:
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Kapcsolat: Nective  Kft.
   

Ügyfélszolgálat: +36 70 678 48 00
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 29. A. ép.

Iroda: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b 
     Telefon: +36 30 864 6427 / +36 30 982 7615

   E-mail: info@nective.hu
  

https://nective.hu
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