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B-DMX-3x1x2
Obrigado por adquirir este produto. Ele foi projetado e construído para atender as mais exigentes
necessidades técnicas e possui a qualidade e desempenho esperado de um equipamento Pentacústica.

Linha RMP-63 LGT

1) Inspeção de recebimento:
Este equipamento foi cuidadosamente testado e inspecionado antes de ser embalado. Por favor,
verifique se ele está em perfeito estado e se todo o material adquirido está presente. Caso algo estiver
errado, procure o revendedor imediatamente.
Lembramos que os cabos e conectores utilizados para a interligação deste aparelho com a rede
elétrica não o acompanham.
2) Significado dos símbolos impressos nos produtos:
Alerta para instruções importantes de utilização e manutenção.

Alerta para o risco de choque elétrico no caso de exposição a chuva ou ambientes muito úmidos.
Indica a presença de condutores ou partes eletrificadas dentro do gabinete que podem causar
choques elétricos.
Ele também é usado para prevenir o usuário contra a ligação indevida em redes elétricas
impróprias a utilização do produto.
Apenas profissionais com qualificação BA-4 ou BA-5 definidos em 4.2.6.2.1 – Tabela 18 da NBR5410 : 2004 podem executar a instalação e manuseio do produto.
Isto também é válido em aplicações fora do Brasil. Deve-se verificar as normas técnicas
competentes de cada país.
Alerta para o risco de eletrocussão se o contato com o produto não for realizado de forma
tecnicamente adequada.
Todos os produtos fabricados pela Pentacústica precisam ser aterrados! A segurança das pessoas
que os instalam e utilizam, assim como a dos produtos conectados a eles, depende diretamente
disto.
Somente o esquema de aterramento TN-S deve ser usado para aterrar este produto.

É necessária a instalação externa, próxima à fonte de energia elétrica, da proteção contra
sobrecarga indicada no manual completo de instruções.

Alerta para a possibilidade de aquecimento excessivo caso a instalação e operação não estejam
de acordo com o recomendado no manual completo de instruções.
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3) Manutenção preventiva:



A manutenção preventiva deste aparelho deve ser assistida por pessoal qualificado. Existe
risco de choque elétrico letal, cuidado! Retire todos os cabos e conectores de suas
entradas e saídas antes de efetuar qualquer operação.



Periodicamente elimine poeira ou qualquer sujeira depositada. Não utilize produtos de
limpeza abrasivos ou a base de solventes.



Os conectores montados nos cabos devem passar por inspeção uma vez por ano. É
recomendado que os elementos de conexão sejam refeitos neste período.



Contatos elétricos móveis devem ser limpos e lubrificados com produtos específicos
periodicamente.



Qualquer anomalia decorrente da utilização e transporte deve ser corrigida imediatamente.
As situações mais comuns são: cabos com revestimento ou isolação danificada,
prensacabos quebrados, conectores frouxos ou com problemas de encaixe e disjuntores
apresentando desligamento precoce.

3.1) Vida útil estimada dos componentes eletromecânicos de nossa utilização:



Conexões Cam-Lok ou Power-Lok: 8.000 operações mecânicas.



Conexões industriais IEC-60309 (16A, 32A, 63A, 125A): 8.000 operações mecânicas.



Conectores Powercon®: 2.000 operações mecânicas.



Conectores NEMA 5-15, NBR 14136: 1.500 operações mecânicas.



Conectores XLR: 10.000 operações mecânicas.



Disjuntores: 10.000 operações mecânicas e 4.000 operações elétricas.

Observações:
1) Operação mecânica é ato de conectar ou desconectar um plugue;
2) A operação elétrica de um disjuntor acontece quando ele desarma devido a sobrecarga;
Exemplo: Se efetuarmos 6 operações mecânicas semanais numa tomada NBR-14136, ela deverá
ser substituída após aproximadamente quatro anos e meio.
3) Componentes que excederem sua vida útil mecânica ou elétrica devem ser substituídos antes de
apresentarem mal funcionamento.
3.2) Prazo para revisão nas instalações da Pentacústica:



Equipamentos que operam com correntes de até 10A: A cada quatro anos.



Equipamentos que operam com correntes de até 32A: De dois em dois anos.



Equipamentos que operam com correntes superiores a 32A: Revisão anual ou de acordo
com seu horímetro.
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4) Instalação mecânica:
Este equipamento foi desenvolvido para aplicações móveis, quando instalado adequadamente
suporta pequenas quedas e impactos mecânicos decorrentes do transporte, no entanto é aconselhável que
seu manuseio seja feito com cuidado a fim de prolongar sua vida útil e preservar o acabamento externo.
Não use este produtos se o local de instalação:



Possuir gases explosivos;



Estiver molhado;



Possuir umidade relativa maior que >90%.



Estiver com temperatura maior que +60ºC ou menor que 0ºC.

Evite usar este equipamento se o local de instalação:



Possuir poeira excessiva;



Estiver submetido a fortes campos magnéticos;



Não possibilitar fluxo de ar.

Deve-se garantir espaço suficiente para a ventilação, nunca bloqueie as entradas e saídas de
ventilação
Instalar preferencialmente em fly case usando todos os pontos de fixação.
Uma atenção especial deve ser dada ao posicionamento dos cabos de energia, eles deverão ser
organizados num local que impeça seu pisoteamento ou esmagamento.
5) Instalação elétrica:
É imprescindível que a instalação elétrica esteja de acordo com a NBR-5410:2004 – Instalações
Elétricas de Baixa Tensão. Fora do Brasil, as normas vigentes de cada país também devem ser atendidas
plenamente.
A utilização do condutor de proteção (aterramento) é obrigatória. Não teime ou encontre desculpas,
faça!
Este aparelho deverá ser conectado somente em redes elétricas com tensões apropriadas à sua
utilização.
Utilize somente cabos e conectores certificados para operarem com a rede elétrica. Alertamos que
o correto funcionamento dos produtos que operam com altas correntes depende diretamente da qualidade
destes componentes e da maneira como eles são montados.
Procure desligar este produto da rede elétrica durante tempestades ou quando o mesmo for ficar
longos períodos sem utilização.
Os fusíveis de proteção estão posicionados internamente por questões de compatibilidade e
segurança. A substituição dos mesmos só deverá ser realizada por pessoal qualificado e com componentes
fornecidos pela Pentacústica.
Para evitar choques elétricos acidentais, não exponha este aparelho à chuva ou respingos de água,
proteja o cabo de alimentação e garanta que o aterramento esteja presente e bem realizado.
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6) Certificado de garantia:
A Pentacústica Ltda, inscrita no CNPJ: 04.854.161/0001-01 garante este produto de acordo com os
limites fixados abaixo:
1) Entende-se por GARANTIA, o reparo e reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico
emitido pela Pentacústica, apresentarem defeito de fabricação. A garantia só será válida mediante a
apresentação da nota fiscal de compra junto à fábrica ou assistência técnica autorizada.
2-) Os serviços de manutenção e substituição de componentes serão gratuitos pelo prazo de 1 (um)
ano, contado a partir da emissão da nota fiscal de compra ao primeiro adquirente em todo o território
nacional, mesmo que o produto venha a ser transferido.
3-) A Pentacústica não se responsabiliza em atender consumidores, gratuita ou remuneradamente,
em localidades que não possuam serviço técnico credenciado. As despesas e riscos de transporte ao
serviço autorizado mais próximo (ida e volta) são de total responsabilidade do comprador.
4-) Estão incluídas na garantia, peças e respectiva mão de obra que se desgastem com uso e
impeçam o funcionamento do aparelho dentro do período estabelecido no item 2.
5-) Componentes eletrônicos responsáveis por proteções contra sobrecarga e transientes na rede
elétrica como fusíveis internos e externos, varistores, diodos TVS supressores de transientes e filtros de
linha, estão exclusos do item 4.
6-) A garantia do equipamento fica automaticamente cancelada, quando um técnico autorizado pela
Pentacústica constatar qualquer uma das condições abaixo:
A) Caso o equipamento não for utilizado conforme o manual de instruções ou em condições
impróprias a sua natural delicadeza;
B) For ligado em rede elétrica incorreta ou sujeita a variações excessivas;
C) Ocorrerem danos por quedas, transporte, agentes da natureza ou acidentes de
natureza qualquer;
D) Apresentar sinais de violações ou modificações interna ou externa;
E) Reparado ou ajustado por pessoas não autorizadas pela Pentacústica;
7-) Este aparelho foi concebido para uso profissional. A Pentacústica não cobrirá qualquer prejuízo
decorrente da impossibilidade de utilizá-lo.
1.6) Procedimentos no caso de defeito:
Equipamentos que necessitem de manutenção preventiva ou corretiva devem ser encaminhados
diretamente à Pentacústica ou entregues aos revendedores e representantes autorizados.
Para evitar problemas de ordem fiscal, os produtos encaminhados para reparo,
OBRIGATORIAMENTE, devem vir acompanhados de Nota Fiscal remessa para conserto (CFOP, 5.915 ou
6.915).
Solicitamos por gentileza enviar junto ao produto um breve relatório informando o defeito
apresentado e situação de utilização onde o problema ocorreu.
OBSERVAÇÕES:
O equipamento será devolvido da maneira como foi enviado caso as condições constantes no
termo de garantia não forem atendidas ou se a nota fiscal de remessa para conserto não existir.
O equipamento deverá ser transportado preferencialmente na sua embalagem original. A
Pentacústica não cobre danos relacionados ao transporte incorreto dos seus produtos.

5
05/05/14
Rev-1

6

B-DMX-3x1x2

05/05/14
Rev-1

7) B-DMX 3x1x2:
Buffer RS-485 composto por três blocos isolados contendo cada um: Uma entrada, uma saída
regenerada não isolada (Link) e duas saídas isoladas da entrada.
Concebido de acordo com as normas ANSI/TIA/EIA-485-A-1998 e ANSI E1.11-2008 (R2013)(1),
este equipamento garante a integridade da informação DMX e proporciona grande segurança para os
vários produtos que nele são conectados.
(1) Por utilizar conexão XLR com 3 pinos, este produto não atende o item 1 do capítulo 7.1.2 desta norma.

7.1) Diagrama de blocos:
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7.2) Descrição dos painéis frontais e traseiros:

1

2 3 4

5

6
1) LINK: Saída regenerada não isolada da entrada. XLR fêmea 3 pinos.
2) ENTRADA: Entrada. XLR macho 3 pinos.
3) LED DATA: Indica a presença de sinal DMX.
4) LED PWR: Quando aceso, informa que a fonte de alimentação do grupo está operando.
5) OUT-1 e 2: Saídas isoladas da entrada. XLR fêmea 3 pinos.
6) ENTRADA AC: Entrada da alimentação do equipamento.
Observação: O desenho descreve a interface com o usuário de apenas um grupo, os demais possuem
funções análogas.
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7.3) O protocolo DMX512-A:
O protocolo de comunicação DMX512 foi criado em 1986 pela USITT (United States Institute of
Theatre Technology) afim de padronizar, simplificar e otimizar a comunicação entre os controladores e
demais equipamentos de iluminação. De lá para cá este padrão sofreu algumas atualizações, sendo que na
presente data tal norma é gerida pela ANSI (American National Standards Institute) e possui a nomenclatura
ANSI E1.11-2008 - USITT DMX512-A com última revisão no ano de 2013.
O DMX512-A, transmissão de dados digitais assíncrona para controle de equipamentos e
acessórios de iluminação, é o protocolo de comunicação dominante no mercado da iluminação cênica.
Baseado numa comunicação serial e unidirecional com taxa de 250kbps, não possui qualquer tipo de
detecção e correção de erro, logo, não há qualquer garantia que o pacote de dados tenha sido entregue ou
interpretado de forma correta pelo seu destino. Este fato impede sua utilização para o acionamento de
cargas perigosas como efeitos pirotécnicos ou a movimentação de objetos sobre o palco.
Cada pacote de dados contém 1 byte (8 bits) de informação para cada um dos 512 canais possíveis,
além dos sinalizadores de controle da comunicação. O datagrama simplificado do protocolo é mostrado
abaixo:
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1) Break: Indica o início de um novo pacote de dados. É composto por uma sequência de 23 a 44 bits de nível
lógico baixo.
2) Mark After Break (MAB): Separa o Break do Start Code. Três bits de nível lógico alto é o tempo mínimo
para indicá-lo.
3) Start bit: Informa o início do byte de dados.
4) Start Code: Palavra de 1 byte utilizada para definir a função dos dados dos demais slots.
5) Stop bit: Dois bits de nivel lógico alto informam o fim da transmissão do primeiro slot.
6) Slot-nnn Data: Palavra de 1 byte que define a ação a ser tomada pelo equipamento no endereço nnn.
7) Mark Before Break (MBB): Sinaliza o fim do pacote de dados.
Os pacotes de dados, também chamado de universo DMX são transmitidos a todos os
equipamentos ligados na rede, que por sua vez devem possuir endereço físico compatível com os slots que
os controlarão. Cada canal, ou slot de 1 byte possibilita 256 variações para uma determinada função e é
comum a utilização de vários slots para controlar funções distintas de um mesmo produto.
7.4) A camada física:
A interligação elétrica (camada física) para distribuir o sinal DMX512-A entre a controladora e os
vários equipamentos de iluminação é tipicamente feita através de uma rede digital padrão RS-485.
Padronizada no início dos anos 1980, foi desenvolvida para proporcionar as condições elétricas adequadas
na confecção e uso de redes de dados de longa distância em ambientes ruidosos. É amplamente utilizada
nos processos de automação industrial, onde redes multiponto de grandes distâncias distribuem dados
através de protocolos de comunicação Modbus ou Profibus para máquinas dos mais diversos tipos.
Atualmente, três entidades certificadoras gerenciam este padrão, a ANSI, a TIA e a EIA, todas elas
norte americanas, sendo que última revisão data de 1998.
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7.4.1) Modo de comunicação de uma rede de dados:
Do ponto de vista do tráfego de dados, uma rede pode ser configurada de três maneiras:
Half-Duplex: Somente um transmissor pode operar por vez, porém, vários receptores podem receber a
informação. Demais transmissores só poderão operar (um de cada vez) quando nenhum outro estiver ativo.
Um exemplo são os rádios comunicadores - Enquanto uma pessoa fala, a outra ouve e vice versa.
Full-Duplex: Vários transmissores e receptores podem estar ativos ao mesmo tempo, assim como no modo
Half-Duplex, os dados trafegam em dois sentidos. Telefones são um exemplo típico.
Simplex: Só existe um único transmissor na rede, ou seja, a comunicação ocorre apenas em um sentido.
Uma rede de dados DMX serve como exemplo.
7.4.2) Topologias das redes de dados:

Barramento

Anel

Estrela

Malha

Árvore

Daisy Chain
7.4.3) Blocos básicos de uma rede RS-485:
Transmissor, Driver ou Tx: Responsável por balancear o sinal e excitar a linha de transmissão e as cargas.
Seu símbolo segue abaixo:
A
TxD

Tx
B

Receptor, Receiver ou Rx: É a carga da rede, desbalanceia o sinal atenuando os ruídos da induzidos na
linha de transmissão e o entrega para o processador.
A
Rx

RxD

B

Terminação ou Termination: Sua função é adequar a impedância da linha de transmissão para previnir
fenômenos adversos como reflexões, possui o valor típico de 120Ω. Numa rede Simplex construída na
forma Daisy Chain como a utilizada para tráfego da informação DMX, a terminação deve ser instalada
próximo ao último receptor. Segue seu símbolo:

Linha de transmissão ou Transmission line: Composta pelos cabos e conexões que interligam o transmissor
aos receptores.
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7.4.4) Isolação:
O conceito de isolação na eletricidade e eletrônica é amplo, para sermos objetivos, este capítulo
tratará apenas da isolação galvânica.
Por princípio, é a isolação de blocos elétricos funcionais com o intuito de impedir o fluxo de corrente
elétrica por caminhos metálicos entre eles, no entanto, energia ou informações podem ser trocadas entre
estes blocos através de outros meios como campos elétricos, campos magnéticos, campos
eletromagnéticos, dispositivos ópticos, acústicos ou mecânicos.
A isolação galvânica é sempre utilizada quando dois ou mais circuitos devem se comunicar, mas
suas referências (terra elétrico) necessitam estar em diferentes potenciais elétricos. É um método eficaz de
separar blocos de circuitos, organizando o caminho da corrente elétrica das etapas que compartilham um
mesmo terra e evitando o contato elétrico entre outros blocos do sistema.
Outra característica inerente é a proteção oferecida, a corrente de curtocircuito da etapa isolada é
menor, pode-se ter um nível de segurança contra choques elétricos e o fato de não existir o contato elétrico,
impede que problemas como falhas de isolação em um dos blocos atinja o bloco isolado.
A ANSI E1.11-2008 recomenda que todos receptores sejam isolados, e que todos os transmissores
não. No entanto, é comum variações entre os fabricantes, fato que exige cautela ao se montar a rede.
7.4.5) Características da linha de transmissão de uma rede RS-485:
É fundamental que a linha de transmissão seja construída da forma correta e com os componentes
específicos para tal aplicação para que a informação chegue adequadamente ao seu destino. Não cumprir
as regras dispostas a seguir é sem dúvida o maior problema encontrado em campo.
A norma ANSI E1.27-2006 define as características técnicas do cabo adequado para uma rede RS485. Seguem as recomendações principais:
1) O cabo deve ser do tipo par trançado e adequado para uso conforme a ANSI/TIA/EIA-485-A, possuir
blindagem e ser robusto o suficiente para suportar o enrolar e desenrolar repetitivo ao qual será submetido.
2) A impedância característica (Zo) deve possuir valores entre 100Ω a 120Ω, sendo preferível o valor de
120Ω.
3) A capacitância entre os condutores que formam par não deve ser superior a 65pF/m e a capacitância
entre qualquer condutor e a blindagem não pode ultrapassar 115pF/m.
4) A isolação deve atender as normas elétricas de segurança de cada país. No caso do Brasil, ela deve ser
maior ou igual a 300V.
O conector definido pela ANSI E1.11-2008 para cabos e equipamentos de uso móvel é o XLR de 5
pinos, vale ressaltar que somente ele é aceito por tal norma, no entanto, são poucos os produtos que
utilizam o segundo par de cabos e por isto, a maioria dos fabricantes oferece conexões com o XLR de 3
pinos, o que torna toda a cadeia mais barata e acessível.
O XLR macho é conectado às saídas DMX e o fêmea nas entradas. O esquema de ligação do cabo
ao conector é o disposto a seguir:
Função

Número do pino do XLR

Comum (terra elétrico do sinal)

1

Data 1+

2

Data 1-

3

Data 2+

4

Data 2Não utilizado - Conexão proibida

5
Carcaça ou Shell

Observação:
O esquema ao lado serve também para
o XLR de 3 polos, basta desconsiderar
os pinos 4 e 5.
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O comprimento máximo da linha de transmissão depende de fatores como a taxa de transmissão,
qualidade do sinal entregue pelo transmissor, das características técnicas dos cabos e conexões, da
utilização correta da terminação e do local e metodologia de instalação.
Como já visto, a taxa de transmissão do protocolo DMX512-A é de 250kbps. Considerando que
todos os outros fatores que limitam o comprimento da linha sejam adequados, não se deve esperar
problemas de comunicação quando o produto entre a taxa de transmissão [DR] em bits por segundo (bps) e
o comprimento [L] da linha de transmissão em metros (m) for menor ou igual a 108.
Aplicando os dados temos:
8

LMAX • DR <= 10
LMAX <= 400m

Comprimentos maiores podem ser alcançados através da utilização de buffers, a cada 400m é
preciso inserir um repetidor para restaurar e amplificar o sinal DMX. No entanto deve-se considerar o tempo
de propagação do sinal. A utilização de bons produtos é fundamental para que este atraso seja o menor
possível afim de não interferir no tempo de atuação dos equipamentos de iluminação.
7.4.6) Topologia ideal de uma rede RS-485 para tráfego do protocolo DMX512-A:
A rede opera no modo Simplex, obrigatoriamente deve ser construída na topologia Daisy Chain e
até 32 receptores podem ser conectados. A figura abaixo traduz o que foi falado.
A
Tx
B
B

A
Rx-1

B

A
Rx-2

B

A
Rx-3

B

A
Rx-32

7.4.7) Os problemas construtivos mais comuns:
Quase a totalidade dos problemas encontrados em campo estão relacionados com a linha de
transmissão. Sua implementação errada e com materiais não apropriados distorce as condições
adequadas para o tráfego e recepção dos dados tornando o sistema frágil e ineficaz. Vejamos as situações
corriqueiras:
1)
Utilização de cabos de áudio ou de energia elétrica (PP 3x0,75mm² ou PP 3x1mm²). Pelo fato de
não possuírem a impedância característica adequada, as reflexões na linha de transmissão acontecem e
deterioram severamente o sinal. Se não bastasse, a capacitância dos cabos citados é maior que a
permitida, causando a atenuação do sinal e limitando drasticamente a performance do sistema.
2)
Não utilizar a terminação de 120Ω ou colocá-la em local impróprio. Esta prática impede que a
impedância da linha de transmissão possua seu valor adequado, as reflexões acontecem e o sinal é
corrompido. A terminação deve ser utilizada independente da quantidade de receptores e do tamanho físico
dos cabos e sempre deve ser instalada próxima a última carga da linha.
3)
Inserir mais que 32 equipamentos na rede. Tecnicamente isto poderia ser feito caso os receptores
possuam impedância de entrada apropriada, existem redes RS-485 com até 256 receptores, mas isto deve
ser projetado adequadamente para funcionar corretamente. Numa situação prática de campo onde temos
uma gama ampla de equipamentos produzidos pelos mais diversos fabricantes, não se pode correr o risco.
Dependendo da forma como o buffer for construído, a quantidade máxima de dispositivos pode cair para 31.
O impacto da utilização de quantidades maiores recai tanto na impedância da linha quanto na
capacidade do driver excitar as cargas.
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4)
Topologia da rede construída num formato diferente da Daisy Chain. Criar cabos em Y ou
derivações semelhantes a uma rede do tipo Barramento criam condições adversas e impedem que o
sistema opere como deve.
5)
Montar o conector no cabo e não ligar o comum (pino 1). Apesar do sinal de uma rede RS-485 ser
balanceado, o comum exerce funções importantes, seja do ponto de vista do fluxo da corrente elétrica seja
pela blindagem contra sinais irradiados de alta frequência (EMI). Não utilizá-lo pode em alguns casos
danificar elementos da rede e é certo que as proteções contra EMI não irão funcionar.
7.4.8) Proteções em uma rede RS-485:
O hardware de uma rede está sujeito a inúmeras situações externas que podem comprometer seu
funcionamento ou mesmo danificá-lo, várias proteções existem para minimizar os riscos:
1) Proteções contra descargas eletrostáticas:
A eletricidade estática se acumula em corpos não condutores devido a fricção com ar ou com outros
corpos compostos de materiais isolantes. Ao encontrar um caminho elétrico adequado, esta energia
armazenada é rapidamente escoada por ele.
Praticamente todas as pessoas já viram os efeitos do que foi falado acima, é comum em dias secos
encostarmos em outra pessoa e levarmos um pequeno choque. Agora, imagine esta pequena descarga
elétrica percorrendo componentes eletrônicos sensíveis e fabricados para operar com tensões
extremamente baixas!
Por se tratar de um sistema provisório, a montagem e desmontagem está sujeita a este tipo de
fenômeno, se os transmissores e receptores não possuírem proteções capazes de absorver esta energia
poderão ser danificados ou ter sua vida útil severamente diminuída.
A ANSI E1.11 recomenda que a norma IEC-61000-4-2 seja atendida, logo, tantos os receptores
quanto os transmissores devem possuir a proteção mínima de 4kV para toque e 8kV para descargas
irradiadas. É importante frisar que se o condutor comum (pino 1) não estiver presente, estas proteções, se
existirem, poderão não funcionar.
2) Proteções contra faltas.
Na eletrônica dá-se o nome de falta a uma conexão errada, um curtocircuito ou uma falha na
isolação elétrica. Problemas estes passíveis de ocorrerem num ambiente como um show ou uma instalação
de grande porte onde muitas pessoas estão trabalhando juntas.
As funções destas proteções transcendem o simples fato de preservar os produtos conectados ao
sistema avariado, é preciso acima de tudo garantir a segurança das pessoas que estão expostas ao
problema, uma vez que faltas podem facilmente levar equipamentos eletrônicos a explodir ou se
incendiarem.
Tanto a norma que regulamenta a interface RS-485 quanto a que dita as regras do DMX tratam
deste assunto, uma recomenda algumas proteções enquanto a outra deixa sua implementação facultativa.
As proteções mais comuns são as contra um curtocircuito no par trançado da linha de transmissão,
cuja função é evitar que o transmissor aqueça demais e estrague e em produtos mais elaborados
encontramos proteções que evitam que os transmissores e receptores estraguem quando as partes vivas
linha de transmissão entrem em contato com outros potenciais elétricos, como a rede elétrica por exemplo.
A ANSI E1.11 recomenda que saídas e entradas cujas proteções atendam os requisitos dispostos
sejam marcadas como PROTEGIDAS (DMX512-A Protected).
Neste momento realçamos novamente a importância do aterramento correto da rede elétrica e das
estruturas metálicas onde os produtos e linha de transmissão são instalados. Quando esta etapa é feita
corretamente, os riscos de uma falta são mínimos.
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3) True Fail-Safe Biasing.
Uma tradução simplória para o português seria: Polarização contra falhas.
Quando a linha de transmissão está em curto ou aberta (sem nenhum transmissor conectado), os
receptores, que necessitam de um nível de tensão em suas entradas adequado para entender o sinal,
podem ficar confusos e entregar para o processador informações que não existem. Numa rede DMX o
impacto disto é pequeno, mas numa rede industrial, podem ocorrer problemas como o acionamento
indevido de máquinas. Receptores que possuem esta proteção percebem a situação e garantem o nível
lógico alto constante em suas saídas até que um transmissor seja ligado à rede.
7.5) Características técnicas do B-DMX-3x1x2:
Entradas (Grupos A, B e C):
Parâmetro

Valor

Conector

XLR-3 Macho, posicionados no painel frontal

Terminação

Sim, 120Ω

Proteção contra descarga eletrostática

Sim, +/- 15kV

True Fail Safe Biasing

Sim

Proteção contra falta

Não

Taxa de transmissão máxima

500bps

Tempo de propagação máximo

200ns (tRPLH e TRPHL)

Resistência de entrada
Isolação em relação ao Link

96kΩ

Isolação em relação às Saídas

2500VRMS por até 1 minuto. Isolada por transformador

Isolação em relação aos outros Grupos

2500VRMS por até 1 minuto. Isolada por transformador

Não possui

Links (Grupos A, B e C):
Parâmetro

Valor

Conector

XLR-3 Fêmea, posicionados no painel frontal

Terminação

Não

Proteção contra descarga eletrostática
Proteção contra curtocircuito

Sim, +/- 15kV

Proteção contra falta

Não

Taxa de transmissão máxima

500bps

Sim, limite de corrente e térmica

Tempo de propagação máximo

200ns (tDPLH e TDPHL)

Tensão de modo comum máxima
Isolação em relação à Entrada

3V

Isolação em relação às Saídas

2500VRMS por até 1 minuto. Isolada por transformador

Isolação em relação aos outros Grupos

2500VRMS por até 1 minuto. Isolada por transformador

Não possui

Saídas 1 e 2 (Grupos A, B e C):
Parâmetro

Valor

Conector

XLR-3 Fêmea, posicionados no painel frontal

Terminação

Não

Proteção contra descarga eletrostática
Proteção contra curtocircuito

Sim, +/- 15kV
Sim, limite de corrente e térmica

Proteção contra falta

Sim, +/- 80V

Taxa de transmissão máxima

250bps

Tempo de propagação máximo

2000ns (tDPLH e TDPHL)

Tensão de modo comum máxima
Isolação em relação à Entrada e ao Link

3V

Isolação entre às Saídas

Não possui

Isolação em relação aos outros Grupos

2500VRMS por até 1 minuto. Isolada por transformador

2500VRMS por até 1 minuto. Isolada por transformador
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Geral:
Valor

Parâmetro
Conector de entrada da alimentação

Powercon® 20A azul, posicionado no painel traseiro

Tensão de operação

100V a 240V, 50Hz a 60Hz

Máxima tensão permitida na entrada da alimentação 275V
Potência máxima consumida

6W

Fator de potência

> 0,75

Largura

479mm, rack 19", conforme EIA-310

Altura

44mm, 1 unidade de rack, conforme EIA-310

Profundidade

38mm

Peso

1kg

Construção

Classe I, aço inoxidável AISI-430

Grau IP

IP-2

7.6) Esquemas de ligação do B-DMX-3x1x2:
1) Três universos DMX. Duas saídas para cada universo:
Cada Entrada recebe um universo DMX da console totalizando 1536 canais.
As saídas Link não são utilizadas.

1º Universo DMX

2º Universo DMX

3º Universo DMX

2) Dois universos DMX. Quatro saídas para o primeiro universo e duas para o segundo:
As Entradas A e C recebem o sinal da console.
O Link A é ligado à Entrada B.
As saídas Link B e C não são utilizadas.

1º Universo DMX

2º Universo DMX

3) Um universos DMX. Seis saídas:
A Entrada A recebe o sinal da console.
O Link A é ligado à Entrada B e o Link B, conectado à Entrada C.

1º Universo DMX

As saídas Link, apesar de não serem isoladas da entrada do seu grupo, podem excitar até 32
receptores. Ela também pode ser usada para replicar o sinal do universo DMX para outros buffers.
Lembrando que as técnicas e materiais adequados para a construção da linha de transmissão devem ser
seguidos.
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