
BRAMKA Art-Net AR62

   Bramka Art-Net umo¿liwia bezpoœrednie sterowanie cyfrowymi pikselami LED z u¿yciem protoko³u sieciowego
Art-Net DMX. Bramkê pod³¹cza siê do sieci komputerowej. Do tej samej sieci powinien byæ pod³¹czony komputer
z programem steruj¹cym (darmowy Jinx!, MADRIX b¹dŸ inne programy obs³uguj¹ce Art-Net). Jest te¿ mo¿liwe
korzystanie ze stacjonarnych konsol oœwietleniowych pracuj¹cych z protoko³em Art-Net. Mo¿liwa jest równie¿ praca
przy bezpoœrednim po³¹czeniu przewodem z komputerem (bez routera lub switcha). Z regu³y potrzebny jest wtedy
przewód skrêtka “skrosowany” (ze specjalnie wykonanymi po³¹czeniami). Niektóre karty sieciowe mog¹ dzia³aæ przy
u¿yciu zwyk³ego przewodu (nie skrosowanego) lecz nie jest to regu³¹. Przy pracy bez routera pamiêtaæ nale¿y o
ustawieniu w komputerze adresu IP, koniecznie z innego ni¿ adres bramki. Z zasady zmienia siê tylko ostatni¹ liczbê
adresu. Jeœli mamy router to bramka nie pobierze sobie sama adresu IP. Nale¿y go ustawiæ rêcznie. Równie¿ w tym
przypadku ustawiony adres powinien byæ inny ni¿ wszystkich urz¹dzeñ w sieci (routera i komputera). Z uwagi na to, ¿e 
mo¿liwoœci urz¹dzenia znacznie przekraczaj¹ specyfikacjê dla pojedynczego urz¹dzenia Art-Net (12 lini DMX zamiast 
przewidzianych przez standard maksymalnie czterech) konieczne jest rêczne wpisanie urz¹dzenia w program 
steruj¹cy (adres IP oraz liczba "universes").

Ustawienia w menu urz¹dzenia (aby wejœæ w menu nale¿y przycisn¹æ strza³kê w prawo).

IP ADDRESS: MANUAL - rêczne ustawianie / AUTO -ustawienie na sztywno na podstawie adresu MAC bramki

IP ADDRESS SET: ustawianie adresu IP (strza³ki lewo/prawo/+/-). Opcja dostêpna kiedy w poprzednim menu ustawiono
                                                                                                          MANUAL
NET: ustaw za pomoc¹ +/- (z regu³y wybiera siê 0)

SUBNET: ustaw za pomoc¹ +/-

START UNIVERSE: który "universe" jest traktowany jako pierwszy (pierwszy piksel na pierwszym wyjœciu) 

AUTOTEST: ON - test LED przy braku sygna³u Art-Net w³¹czony, OFF - test LED przy braku sygna³u wy³¹czony

SYNCED MODE: ON - bramka synchronizuje czêstotliwoœæ odœwie¿ania z pakietami  Art-Net. OFF - synchronizacja 
                                       wy³¹czona

BRIGHTNESS: umo¿liwia regulacjê jasnoœci pikseli w zakresie 10..100%. Zmniejszenie jasnoœci mo¿e pomóc 
                          w przed³u¿eniu ¿ywotnoœci pod³¹czonych taœm cyfrowych oraz zapewni zmniejszenie poboru mocy.

Parametry SUBNET i START UNIVERSE s¹ ró¿nie traktowane w zale¿noœci od programu komputerowego. W programie
Jinx s¹ to oddzielne pola do ustawiania (tak jak w bramce), natomiast w programie MADRIX pola SUBNET i 
UNIVERSE s¹ po³¹czone w jedno, zwane UNIVERSE. Przyk³ad poni¿ej pokazuje jakie ustawienie w bramce odnosi
siê do jakiego ustawienia w programie MADRIX:

BRAMKA     BRAMKA                        MADRIX
SUBNET     START UNIVERSE         UNIVERSE
0                  0                                     1 (0x00)
0                  1                                     2 (0x01)
1                  0                                     17 (0x10)
2                  0                                     33 (0x20)
2                  1                                     34 (0x21)  itd.

   Program steruj¹cy nie musi wysy³aæ wszystkich wymaganych przez bramkê uniwersów lecz nie mo¿e byæ “dziur”. 
   Znaczy to, ¿e urz¹dzenie bêdzie dzia³aæ gdy otrzyma na przyk³ad universe 1,2,3 i 4 ale nie bêdzie dzia³aæ gdy otrzyma
   1,2,3,5. Pojawi siê wtedy napis “No universe” oznaczaj¹cy w³aœnie dziurê lub brak jakichkolwiek uniwersów w ustawionym
    zakresie (pocz¹wszy od liczby ustawionej jako START UNIVERSE).

  Bramka Art-Net SPI  8 wyjœæ - 2040 lub 1360 pikseli. 12 x DMX512 universe / 8 x DMX512 universe

Steruje bezpoœrednio cyfrowymi taœmami/pikselami LED. Czytelny wyœwietlacz OLED - ³atwa konfiguracja w 
menu urz¹dzenia.

  Z u¿yciem darmowego programu Jinx! mo¿na tworzyæ na komputerze w³asne animacje. Bramka wspó³pracuje 
równie¿ z programem MADRIX i innymi zgodnymi z Art-Net. Bramka posiada specjalny tryb synchroniczny, w którym 
czêstotliwoœæ odœwie¿ania synchronizuje siê z czêstotliwoœci¹ ramek Art-Net. Zapewnia to wysok¹ p³ynnoœæ animacji.
Aby bramka przesz³a w ten tryb program komputerowy musi wysy³aæ w ramce Art-Net "sequence number" oraz musi
byæ w³¹czona opcja SYNCED MODE w menu bramki. Program Jinx! obs³uguje ten tryb.
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UWAGA!

Jeœli w sieci jest wiêcej bramek zaleca siê korzystanie
z trybu “unicast” zamiast “broadcast” w oprogramowaniu
steruj¹cym. Zmniejszy to ruch w sieci i rozwi¹¿e ewentualne
problemy z p³ynnoœci¹ dzia³ania animacji.
W programie MADRIX opcja ta nazywa siê:
Direct IP Mode: Send Data Only To IP Address xxx....

UWAGA!
W przypadku niektórych urz¹dzeñ lub programów wysy³aj¹cych dane Art-Net w³¹czenie tej opcji mo¿e 
powodowaæ wyst¹pienie problemów z prawid³owym odbiorem pakietów  (zacinanie siê animacji). 



Parametry urz¹dzenia
   -napiêcie zasilania: 12V / 150mA DC (do³¹czony zasilacz). Z³¹cze zasilacza: DC 5,5/2,1mm
   -obs³ugiwane uk³ady scalone (diody cyfrowe): LPD6803, WS2811, WS2812S, WS2812B, WS2812D, PD9823, 
     SK6812, TM1803, TM1804, TM1809, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, APA104
   -wymiary: 109 x 79 x 31mm

   Przyk³adowe pod³¹czenie.
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one wire pixels: 2/1 out 2040pix  8/4 out 1360pix     
two wire pixels: 1 out 2040pix
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(w zestawie)

ZASILACZ
do bramki

TWOJA SIEÆ KOMPUTEROWA

pod³¹cz przewód ethernet do
switch'a lub routera

Mo¿esz pod³¹czyæ równie¿ bezpoœrednio
do komputera ale przewód skrêtka musi
byæ wtedy "skrosowany". Takie pod³¹czenie
mo¿e nie dzia³aæ z niektórymi kartami
sieciowymi

Cyfrowe taœmy LED

+5 lub +12V
DI
GND

+5 lub +12V
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Porada:
  Za pomoc¹ uruchomionych dwóch programów Jinx mo¿na wyœwietlaæ animacje na dwóch matrycach pod³¹czonych do
jednej bramki, lecz wtedy nale¿y wy³¹czyæ w programach opcjê "Send Artnet Sequence Numbers" dla ka¿dego universe.
Spowodowane jest to tym, ¿e bramka nie bêdzie wiedzia³a, z którym programem ma siê synchronizowaæ. Jeœli natomiast 
u¿yjemy dwóch programów i dwóch bramek to opcjê “Send Artnet Sequence Numbers"  mo¿na zostawiæ w³¹czon¹, co 
polepsza p³ynnoœæ animacji.

MIKROFON

Wymagane warunki pracy urz¹dzenia:
-temperatura otoczenia od +1°C do +40°C    
-wilgotnoœæ wzglêdna od 30% do 75%
-monta¿u urz¹dzenia mo¿e dokonaæ jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami 
-przewód steruj¹cy taœm¹ LED (pod³¹czony do wyjœcia urz¹dzenia) nie powinien byæ d³u¿szy ni¿ 10cm. Jeœli potrzebne jest d³u¿sze 
  okablowanie to sygna³ steruj¹cy nale¿y poprowadziæ przewodem ekranowanym. Obowi¹zek doboru przewodu oraz odpowiedzialnoœæ 
  za ewentualne zak³ócenia radiowe powodowane niew³aœciwym okablowaniem spoczywa na instalatorze urz¹dzenia.
-pod³¹czona cyfrowa taœma LED lub cyfrowe modu³y LED musz¹ spe³niaæ obowi¹zuj¹ce normy kompatybilnoœci elektromagnetycznej
-pod³¹czenie urz¹dzenia wykonywaæ przy od³¹czonym napiêciu zasilania
-praca urz¹dzenia nie jest mo¿liwa w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a lub szkodliwego promieniowania oraz w zasiêgu silnego pola
   elektromagnetycznego

Wymagane warunki przechowywania urz¹dzenia: jedynie w pomieszczeniach zamkniêtych,w których atmosfera jest  wolna od par i 
   œrodków ¿r¹cych. Temperatura otoczenia -30°C do +40°C, wilgotnoœæ powietrza: 30% do 90% (bez kondensacji)
Utylizacja urz¹dzenia: urz¹dzenia nie wolno wyrzucaæ do zwyk³ych pojemników na odpady. Niepotrzebny lub zu¿yty produkt 
   nale¿y oddaæ do specjalnych oœrodków segreguj¹cych odpady, prowadzonych przez w³adze miejskie.

  Producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za mo¿liwe konsekwencje wynik³e z nieprawid³owej instalacji, niew³aœciwego 
u¿ytkowania urz¹dzenia, nieprzestrzegania instrukcji obs³ugi oraz samodzielnego przeprowadzania napraw.

-obudowê czyœciæ zwil¿on¹ œcierk¹, przy od³¹czonym zasilaniu  
-jeœli urz¹dzenie posiada widoczne uszkodzenia to nie wolno pod³¹czaæ do niego zasilania 
-urz¹dzenie nale¿y chroniæ przed kontaktem z wod¹ i innymi p³ynami

  Je¿eli nie ma sygna³u Art-Net to wyœwietlany jest odpowiedni komunikat a na pod³¹czonych diodach pokazuje siê
prosty program testowy (u³atwia sprawdzenie poprawnoœci pod³¹czenia LED). Test mo¿na wy³¹czyæ w ustawieniach.

DMX START CHANNEL: 0 lub 1. Okreœla kana³ DMX, pod którym bêdzie pierwszy kolor pierwszego piksela.

   Mapowanie odpowiedniej kolejnoœci kolorów RGB dla pikseli nale¿y wykonaæ w programie steruj¹cym w zale¿noœci
od posiadanych taœm cyfrowych lub pikseli cyfrowych. Ka¿dy piksel bêdzie odpowiada³ trzem kolejnym kana³om DMX. 

OUTPUT CONFIG: wybieramy tryb pracy bramki, jeden z poni¿szych:
tryby WS28xx:
- 1 wyjœcie 1 x 2040 pikseli maks. odœwie¿anie 14Hz   (12 universes na jednym wyjœciu)
- 2 wyjœcia 2 x 1020 pikseli maks. odœwie¿anie 28Hz   (12 universes czyli szeœæ na ka¿de wyjœcie)
- 4 wyjœcia 4 x 340  pikseli maks. odœwie¿anie 43Hz   (8 universes czyli dwa na ka¿de wyjœcie )
- 8 wyjœæ   8 x 170  pikseli maks. odœwie¿anie 43Hz   (8 universes czyli jedno na ka¿de wyjœcie)
tryb LPD6803:
- 1 wyjscie LPD6803 1 x 2040 pikseli maks. odœwie¿anie 43Hz  (12 universes)
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Jeœli taœma cyfrowa miga (zachowuje siê niestabilnie) mo¿na próbowaæ:

-zastosowaæ izolator-wzmacniacz typu Elegant W91 

-skróciæ przewody od taœmy do sterownika

-zastosowaæ grubsze przewody doprowadzaj¹ce minus zasilania (masê) 

Do wykonania pod³¹czeñ zaleca siê u¿ycie przewodów ekranowanych. 
W przypadku gdy kilka przewodów u³o¿onych jest  obok siebie, u¿ycie 
przewodów ekranowanych jest konieczne (nie dotyczy przewodów zasilacza).

!!! !!!
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