
Profesionálne riešenia v oblasti riadenia svetelných 

procesov

&

Vám predstavujú



DMXLAN NODES
dmXLAN nodeGBx 8 sa dodáva v dvoch variantoch:

- DLN8GBX - 8 plne programovateľných DMX portov a 2 gigabitové porty s užívateľským rozhraním.

- DLN8GBXSL - 8 plne programovateľných DMX portov a 2 gigabitové porty pre prevádzku sleve na dmXLAN GBx.

Obe nody ponúkajú  rozdelenie údajov, merging, softpatching a backup. 

Programovateľné sú pomocou dmXLAN softvéru. 

Všetky DMX porty sú plne izolované.

Každý DMX port má RGB LED indikátor, ktorý je možné naprogramovať pomocou softvéru dmXLAN. 

Výstup DMX portov sa nepretržite meria a zistené zmeny prípadne chyby sa zobrazujú na displeji a v dmXLAN.

DLN8GBXSL je možné použiť len ako slave pre switch dmXLAN GBx 10 alebo dmXLAN prepínač GBx 18. Porty DMX je možné 

konfigurovať cez používateľské rozhranie alebo pomocou softvéru dmXLAN. K switchu je možné pripojiť až 15 podriadených 

jednotiek, čím sa dosiahne systémový stojan so 120 plne programovateľnými DMX/RDM portami.



DMXLAN NODE3 DMXLAN NODE1S DMXLAN BUDDY

Je jednoducho ovládateľné zariadenie, 

ktoré buď prevedie jeden universe

DMX pre svetelný pult, ktorý používa 

ethernet alebo prevedie jeden DMX 

universe z ethernetovej siete. 

Node dmXLAN 1S je plne kompatibilný 

a programovateľný pomocou 

bezplatného softvéru ELX dmXLAN

DmXLAN Buddy je 2 portová noda. 

Podporuje Art-Net / sACN / Strand

shownet a je plne podporovaná 

softvérom dmXLAN. Softvér ponúka 

mnoho funkcií napríklad ako nastavenie 

portov na DMX-IN alebo DMX-OUT. 

Zariadenie môže fungovať aj ako merger

a umožňuje testovať zariadenia pred 

uvedením do prevádzky. 

dmXLAN Buddy má aj RDM podporu

Má 3 obojsmerné DMX porty z alebo na 

sACN, Art-Net alebo Shownet. Node3 je k 

dispozícii s plne izolovanými portami DMX 

a Power over Ethernet.

Vyrábané v prevedeniach:

- ELC-DLN3T – Truss mount

- ELC-DLN3S – Surface mount

- ELC-DLN3W – Recessed wall mount

- ELC-DLN3DIN – DIN version



ELC lighting predstavuje 

Jedinečné redutantné zapojenie DMX signálu pomocou 

ELC DMXLAN NODEGBX 8



Systém ELC lighting dmXLAN nodeGBx umožňuje urobiť DMX 

systém úplne redundantným jednoduchým privedením konca 

DMX signálu späť do nodeGBx. Jednoduchým nastavením tohto 

portu, ako záložného portu DMX zaisťuje hladké prevzatie v 

prípade akéhokoľvek zlyhania pri prenose DMX signálu.

Systém nodeGBx je schopný extrémne rýchleho prevzatia signálu 

v prípade zlyhania a to pri pretrhnutí alebo odpojení DMX kábla, 

jednoducho záložný port prevezme signál.



DMXLAN SWITCHES

ELC lighting ponúka switche dmXLAN, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre 

aplikácie živých vystúpení, kde zmes dátových protokolov môže preťažiť 

a nasýtiť komerčne dostupné sieťové switche.



DMXLAN SWITCHGBX 18

Switch ELC tvorí chrbticu sieťového distribučného systému 

Vytvárajte ľahko virtuálne siete pre konkrétne aplikácie ako je zvuk, video, osvetlenie

Hlavné vlastnosti:

• Real-time backup loops

• Farebný dotykový displej a rotačný enkóder

• 8 1Gbps portov s PoE na prednom panely s RGB LED

• 8 1Gbps portov na zadnej strane

• 2 SFP Fiber Optic 2.5Gbps

• Bezplatný softvér dmXLAN V4

• Rozdelenie siete na samostatné VLAN

• Kompatibilné s DANTE

• Môže fungovať ako master pre dmXLAN nodeGBx8



DMXLAN SWITCHGBX 10

Switch bol špeciálne navrhnutý pre rozsiahle aplikácie, kde by zmes dátových 

protokolov preťažovala komerčne dostupné switche

Hlavné vlastnosti:

• Real-time backup loops

• Farebný dotykový displej a rotačný enkóder

• 4 1Gbps portov s PoE na prednom panely s RGB LED

• 4 1Gbps portov na zadnej strane

• 2 SFP Fiber Optic 2.5Gbps

• Bezplatný softvér dmXLAN V4

• Rozdelenie siete na samostatné VLAN

• Kompatibilné s DANTE

• Môže fungovať ako master pre dmXLAN nodeGBx8



DMXLAN SWITCH5 POE

Je profesionálny ethernetový switch s 5 portami 10/100 Mbps

Poskytuje PoE napájanie na štyroch portoch

dmXLAN5 je tichý, pretože dizajn nevyžaduje chladenie ventilátorom

Hlavné vlastnosti:

• 5 LED diód poskytuje informácie o prepojení a prítomnosti údajov 

• Switch5 ponúka 5 X 10 / 100BaseT Neutrik Ethercon so 4 z nich PoE

• Samonapájaný univerzálnym zdrojom pre napätie 85 až 264V s pevným káblom, je 

schopný napájať 4 PoE porty podľa IEEE 802.3af

• Možnosť montáže na konštrukcie pre profesionálne použitie alebo montovateľný do 

19“ racku
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Ďakujeme, že ste si pozreli našu prezentáciu.
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