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MEMOPACK 30

Ontvangst en uitpakken
Open de doos en onderzoek de dimmer zodra u hem ontvangen hebt.
Als u enige schade opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met de transportfirma en
laat uw klacht registreren. Wees ervan overtuigd dat uw dimmer in perfecte staat verkeerde
toen hij onze fabrieken verliet.
Kijk na of het geleverde materiaal in overeenstemming is met de verzendingsnota, en of
deze laatste conform uw bestelling is.
Is dit niet het geval, contacteer dan onmiddellijk uw leverancier die de toestand zal opklaren
om u volledige voldoening te schenken.
Als er niets beschadigd is, plaats de dimmer terug in de verpakking en plaats deze in
een warme ruimte, vrij van stof en vocht, in afwachting van de definitieve ingebruikname.
Laat het materiaal onder geen voorwaarde op een werf.

Veilig gebruik
Het dimmer is een professionele, volledig digitale dimmer die gebouwd is in overeenstemming
met de Europese veiligheidsnormen EN 60950 en EN 60204.
Dit toestel van Klasse I is ontworpen en geproduceerd volgens EN 60950 en moet in ieder geval
voorzien worden van een veilige aarde-aansluiting in overeenstemming met de lokale wetten en
reglementen.
Open het dimmerblok nooit onder spanning, om het risico op elektrische schokken te vermijden.
De toegang tot het inwendige van de dimmer is niet vereist voor normaal gebruik.
Laat het onderhoud en herstellingen uitsluitend over aan gekwalificeerd personeel.
Koppel steeds de voedingsspanning af alvorens de dimmer te openen voor nazicht of onderhoud.
GEVAAR ! DODELIJKE SPANNINGEN IN HET TOESTEL
IEDERE GEBRUIKER MOET KENNIS NEMEN VAN DE PARAGRAAF OVER c ‘FOUTMELDINGEN’
Aansluiten aan een verkeerde voedingsspanning kan uw MEMOPACK onherstelbaar beschadigen.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de MEMOPACK op een normale manier te
gebruiken en de aangesloten toestellen te controleren.
Het MEMOPACK is een professioneel apparaat speciaal ontworpen voor een eenvoudige bediening.
Het is aangewezen en veiliger om installatie en onderhoud door ervaren en gekwalificeerd personeel
te laten uitvoeren.
Belangrijke opmerking betreffende voedingskabels
Voedingskabels en aansluitingen zijn een belangrijk onderdeel van de veiligheid van de installatie.
• trek de kabel nooit uit onder belasting; onderbreek de voeding met een lastschakelaar, de
automaat of de hoofdzekeringen
• kontroleer regelmatig en bij elke aansluiting kabels en stekkers op mogelijke beschadigingen
• leg voedingskabels en stuurkabels zoveel mogelijk gescheiden
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Beschrijving
Draagbare, intelligente, 100% digitale dimmerkoffer, beschikbaar
in compacte of bredere 19" uitvoering voor maximale flexibiliteit.
Geschikt voor gedecentraliseerde dimmers, als uitbreiding van
vaste dimmerinstallaties, en voor touring, voor theater, studio en
architecturale belichting.
Geleverd met :
•
•
•

voedingskabel (EPR 5 x 10 mm2, 2 m)
XLR5 M en F connectors
handleiding

Afmetingen

(mm)

: 680 x 535 x 190

Gewicht

(kg)

: 27

Voornaamste kenmerken

Technische kenmerken

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

klavier met 5 toetsen, display met 12 karakters en menu’s
voor een eenvoudige toegang tot alle functies van de dimmers
lokaal menu dat toelaat 20 lichtstanden te creëren en op te
slaan
keuze per dimmer, van het adres (patch), van de dimmerkurve, van de reductiefactor, van de digitale filtering
hoge resolutie van de fade (4000 stappen)
per dimmer keuze uit 10 dimmerkurves
professionele ontstoring (200 µs)
beveiliging tegen het accidenteel aansluiten op 400 V
indicaties van de werking (400 V - oververhitting werking van de processor - aanwezigheid van het DMX
signaal)
speciale aansturing van de thyristoren (hard-firing), voor
het dimmen van halogeenlampen, resistieve en induktieve
belastingen, laagspannings-lampen met transformator,
fluorescentie-lampen met geschikte ballast
testen van elke dimmer afzonderlijk (gedimd, knipperend of
looplicht)
ingebouwde zelf-test funkties
koeling door hoogwaardige geruisloze ventilator en met
automatische uitschakeling
automatisch geleidelijk uitfaden van de dimmers bij te hoge
temperatuur

Lighting Technologies

•
•
•

voeding in ster 3 NPE (TN-S), 230-400 V, 50-60 Hz
beveiliging door éénpolige zekeringen HRC 10 x 38 mm,
zekeringhouder met ingebouwd controlelampje.
1P+N beveiliging en automaten in optie
geschikt voor een continu gebruik bij volle belasting bij 35° C
DMX512/1990 (XLR 5) sturing; in optie analoge sturing
0/+10 V of 370 µA (DB25)
galvanisch gescheiden DMX ingang

Architecturale toepassingen
De analoge ingangen (KIT / INPUT / ANA /24) laten sturing toe
door middel van
• analoge lichtlessenaar (0 / +10V)
• schakelaar met drie standen (meer - minder - stop); een
schakelaar kan een of meerdere dimmers sturen
• afstandbediening van opslag en weergave van de 20
lichtstanden; een drukknop per lichtstand

Hoofdstuk - Pagina 3
Revisie : 002

MEMOPACK 30

Frontpaneel

Standaard uitvoeringen

12 x dubble NF/CEBEC

Indicaties op het frontpaneel
•
•
•
•

aanwezigheid van DMX signaal
werking van de microprocessor
waarschuwingen in geval van storingen: te hoge temperatuur,
DMX fout, foutieve aansluiting 400 V, defecte ventilator,...
aanduiding in % van het niveau van de sturing (DMX of
analoog)

Stuursignalen
•
•

12 x dubble Schuko

digitaal: DMX512/1990 op XLR5 connector
nummering van de aansluitingen is vermeld op het frontpaneel

Beveiliging
•
•
•
•
•

beveiliging van de fase door zekeringen (HPC 10,3 x 38 mm)
Optie : 1P+N in plaats van 1P bescherming
verklikkerlampje spanning aanwezig en "zekering OK", per
dimmer
beveiliging van de elektronica tegen foutieve aansluiting van
de 400 V voeding
beveiliging in geval van oververhitting (geleidelijke doving van
de kringen)

12 x drievoudig Zwitserse

Opties
•
•
•
•
•
•
•

kit "analoge ingangen"
(0/+10 V of 370 µA) voor 6 dimmers KIT/INPUT/ANA/6
kit "analoge ingangen"
(0/+10 V of 370 µA) voor 12 dimmers KIT/INPUT/ANA/12
voor afstansbediening van de geheugen
kit analoge ingangen (0/+10V)
KIT/INPUT/ANA/24
1P+N beveiliging in plaats van
1P beveiliging, voor 12 dimmers
PROT/1P+N/12
1P+N beveiliging in plaats van
1P beveiliging, voor 6 dimmers
PROT/1P+N/6
beveiliging door automaat in plaats
van zekering, voor 12 dimmers
PROT/DISJ/12
beveiliging door automaat in plaats
van zekering, voor 6 dimmers
PROT/DISJ/6

12 x CEE 16 A (P17)

6 x CEE 32 A
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Digitale dimmers
Uw dimmer behoort tot een reeks volledig digitale dimmerblokken die gebruik maken van
geavanceerde microprocessor-controle en een door ADB ontworpen computerchip (ASIC,
Application Specific Integrated Circuit).
De digitale controle garandeert voor zeer lange tijd een nauwkeurige en stabiele werking, zonder
het regelmatig bijregelen dat hiertoe bij analoge dimmers vereist is.
Alle bedieningen zijn eenvoudig via een menu uit te voeren en bieden een grote flexibiliteit voor
en ruime waaier aan toepassingen.
Indien een dimmer met analoge ingangen wordt uitgerust (optie), zullen de analoge stuursignalen
door de DAC (Digitaal naar Analoog Converter) worden omgezet naar digitale waarden, en dan
verder digitaal verwerkt worden.
Indien analoge en DMX sturing samen gebruikt worden, telt steeds de hoogste waarde (‘Highest
Takes Precedence’ of HTP).
Voorbeeld
• dimmer :
			
			

-

DMX lichtorgel stuurt 70 %
analoog lichtorgel stuurt 50 %
dimmer uitgang is 70 %

• dimmer :
			
			

-

DMX lichtorgel stuurt 20 %
analoog lichtorgel stuurt 80 %
dimmer uitgang is 80 %

DMX
sturing van
lictlessenaar

Lighting Technologies

DMX naar
andere
dimmer

Analogue sturing
van analogue
lichtlessenaar
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Specificaties
Uw dimmer is geschikt voor een continue belasting bij een omgevingstemperatuur van 35 °C.
Bij het berekenen van de belasting moet het verlies in de kabels, en in de eventuele transformator,
meegerekend worden.
De meegeleverde zekeringen zijn zorgvuldig geselecteerd voor een optimale beveiliging van de
halfgeleiders én de bekabeling en garanderen een maximale veiligheid en bedrijfszekerheid.
Gebruik voor deze dimmer enkel het type zekeringen dat werd meegeleverd.
De door ADB geleverde zekeringen en onderdelen zijn geselecteerd voor een continue belasting.
Soms wordt op zekeringen een lagere waarde vermeld (bv.12 A). Dit is te wijten aan de verschillende
definities en karakteristieken die gehanteerd worden door de verschillende fabrikanten.

Belasting
Door het gebruik van overgedimensioneerde vermogenkomponenten en een specifieke
aansturingstechniek is uw dimmer ook geschikt voor licht inductieve belastingen zoals
halogeenlampen, laagspanningslampen met een geschikte transformator, fluorescentielampen
met een geschikt voorschakelapparaat.
De bedrijfszekerheid en de prestaties van alle dimmers verbeteren door het toepassen van de
volgende voorzorgsmaatregelen:
• elke laagspanningstransformator moet primair afgezekerd zijn
• gebruik bij voorkeur meer dan één lamp op de uitgang van een laagspannings-transformator
• condensatoren voor verbetering van de vermogenfactor (cos phi), zoals geleverd in sommige
installaties met fluorescentielampen, moeten op de vaste netspanning aangesloten worden
en niet op een dimmer

Rubberen voetjes
Uw dimmer is voorzien van 8 rubberen voetjes en is geschikt voor horizontale of verticale opstelling.

Koeling
Uw dimmer wordt gekoeld met een systeem van geforceerde ventilatie, dat gebruik maakt van
een krachtige en geruisloze ventilator met lange levensduur. Zodoende is continu gebruik bij
volledige belasting mogelijk. De luchttoevoer gebeurt via het aansluitingspaneel, de luchtafvoer
via het frontpaneel. Deze openingen mogen nooit afgesloten worden.
De automatische beveiliging in geval van oververhitting wordt beschreven in “Allerlei”.
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Aansluiting van de voeding
Type voeding
Alvorens u een elektrisch toestel aansluit, moet u steeds nakijken of het geschikt is voor het
plaatselijke elektriciteitsnet. In geval van twijfel, doet u best navraag bij de technisch verantwoordelijke
of bij de elektriciteitsmaatschappij.
De standaard MEMOPACK is geschikt voor een driefasig 3NPE 400 V net, 50 Hz en 60 Hz, TN-S
systeem (3 fasegeleiders, 1 nulgeleider, aarding; de nulgeleider ligt aan de aarde).
De nominale spanning tussen fase en nulgeleider is 230 V. De gebruiksspanning moet minstens
198 V zijn en ten hoogste 240 V (220 V -10% tot 240 V + 10%).
De dimmers zijn beveiligd met een enkelpolige zekering in de fase, zoals vereist in een driefasige
TN-S voeding.
In bepaalde omstandigheden kan de MEMOPACK gebruikt worden op een enkelfasige voeding.
Meer details hierover in “Enkelfasige Aansluitingskit”.

Beveiliging van de voeding
Het stopkontakt, de stekker en de voedingskabel van de MEMOPACK dienen door de installatie
beveiligd te worden tegen overbelasting en kortsluiting. Hou rekening met de wettelijke
reglementeringen. Lees ook “Voedingskabel” en “Elektrische kenmerken” verderop.

L1
L2
L3
N
N
PE

Aansluiten van de voeding
Alle aansluitingen worden best uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien.
De aansluitklemmen zijn geschikt voor kabels tot 4 mm2.
De kleurcode is blauw voor de nulgeleider; geel/groen voor de aarding (PE).
De aansluitklemmen zijn bereikbaar als het bovenpaneel verwijderd is.

Afnemen van het bovenpaneel
•
•
•

alvorens de dimmer te openen, moet de voeding afgekoppeld worden
op de tekening zijn de schroeven aangeduid waarmee het bovenpaneel bevestigd is. Verwijder
geen andere schroeven!
bij het sluiten van de dimmer, moeten de speciale moerplaatjes nauwkeurig teruggeplaatst
worden.

Voedingskabel
De sectie van de Nulgeleider moet minstens gelijk zijn aan de sectie van de fasen. Het gebruik
van een Nulgeleider van een kleinere sectie is GEVAARLIJK en is NIET toegestaan.
Bij alle voedingskabels en verlengkabels moeten de geleiders in dezelfde mantel zitten, om
ongewenste interferenties naar audio- en videoapparatuur te beperken.
De voedingskabel moet gekozen worden naar de nominale stroom van de dimmer:
50 A per fase voor driefasige voeding (3 x 400 V + N) bv. kabel 5 x 10 mm2 , EPR, 85 Celsius
Kabels voor kleinere vermogens zijn niet toegestaan, tenzij de beveiligingen in de installatie
(zekeringen of automaat op de voeding) de stroom beperken.

Lighting Technologies
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Enkele voorbeelden van een DMX netwerk

FOUT
LICHTREGEL
TAFEL

DMX 512

DIMMER

meer dan 250 m

LICHTREGEL
TAFEL

DIMMER 1
DIMMER 2
DIMMER 3

DMX 512

GOED
1

- Indien de DATA-lijn langer is dan de aanbevolen lengte:
- DMX512 standaard : 300 m
- ADB aanbeveling : 250 m

DATA
BOOSTER
LICHTREGEL
TAFEL

2

DIMMER

AUX 1
minder
dan 250 m

minder
dan 250 m

- Indien de DATA-lijn opgesplitst moet worden

DATA
BOOSTER
LICHTREGEL
TAFEL
minder
dan 250 m

3

AUX 1
AUX 2
AUX 3

minder
dan 250 m

DIMMER 1
DIMMER 2
DIMMER 3

- Beveiliging van de DATA-lijn door galvanische isolatie

DATA
BOOSTER
Lichtregel
Tafel zonder
minder
galvanische
dan 250 m
isolatie
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minder
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Aansluiting van de sturing
Twee lichtregeltafels (één DMX, de andere Analoog) kunnen tegelijkertijd uw MEMOPACK aansturen.
Indien Analoge en DMX sturing samen gebruikt worden, telt steeds de hoogste waarde (‘Highest
Takes Precedence’ of HTP) (zie ook ‘Digitale dimmers’).

DMX512/1990
DMX512 (USITT) is internationaal het meest verspreide protocol voor belichtingsinstallaties. Deze
standaard wordt beheerd door USITT (the U.S. Institute of Theatre Technology); DMX 512/1990
is de meest recente versie.
Het DMX 512 signaal is een Digitaal geMultipleXt stuursignaal dat de niveau’s van maximaal 512
dimmers digitaal doorstuurt.
Daartoe wordt de elektrische standaard RS-485 (EIA 485) gebruikt: kabels in paar met afscherming;
maximaal 32 ontvangers op één lijn; maximaal 300 m kabel zonder versterking; niet splitten en geen
T-koppelingen gebruiken. De transmissiesnelheid is hoog en bedraagt 250 kbit/s. Dimmerniveau’s
worden in 8 bits doorgestuurd (256 mogelijke niveau’s).

DMX 512 netwerk
De MEMOPACK is voorzien van twee XLR5 connectoren (IN en OUT) om een daisy-chain DMX 512
netwerk te maken (zie voorbeeld 1). IN en OUT zijn inwendig doorgekoppeld. Het aansluitschema
van de connectoren is afgebeeld op het frontpaneel, en achteraan in deze handleiding.

Afsluiten van een DMX lijn
De DMX Out connector van de laatste dimmer in een daisy-chain netwerk moet voorzien worden
van een afsluitplug. Deze afsluitplug is een XLR5 stekker met een kleine weerstand van 120 Ω
0,33 W tussen pen 2 en pen 3. Het aansluitschema is terug te vinden achteraan in deze handleiding.

Adressering van de dimmers
Het DMX adres van de eerste dimmer wordt in het menu-item Adres vastgelegd. De vijf andere
dimmers krijgen automatisch de vijf daarop volgende adressen.
Bijvoorbeeld : Als het adres 019 is, dan zijn de 12 dimmers van de MEMOPACK genummerd van
19 (eerste dimmer) tot 30 (laatste dimmer).

Het DMX 512 Netwerk
Het DMX netwerk begint bij de lichtregeltafel. De eerste DMX kabel vertrekt van de DMX Uit van
de lichtregeltafel naar de DMX In van de eerste MEMOPACK. Met een tweede kabel wordt het
daisy-chain netwerk voortgezet: DMX Uit van de eerste MEMOPACK naar DMX In van de tweede
MEMOPACK. Op deze manier worden alle dimmers in het netwerk opgenomen. In de MEMOPACK
zijn de DMX IN en UIT intern permanent doorverbonden. Als een MEMOPACK uitgeschakeld
wordt of defect raakt, treedt er geen onderbreking of kwaliteitsverlies van het DMX signaal op.

Galvanische isolatie (opto-coupler)
De DMX 512 ingang van uw MEMOPACK is opto-elektronisch geïsoleerd (opto-coupler). Daardoor
is er een galvanische scheiding tussen het DMX netwerk en de microprocessor-elektronica van
de MEMOPACK. Wanneer op het DMX netwerk netspanningen komen (bv. door kabels die sterk
beschadigd zijn, of door een isolatiefout in een lichtregeltafel die geen opto-coupler heeft in zijn DMX
uitgang) dan blijft de elektronica van de MEMOPACK geïsoleerd van deze gevaarlijke spanningen.

Lighting Technologies
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Voorbeeld 1 : 4 MEMOPACK van 12 dimmers gestuurd door 1 lichtregeltafel
Adress 013
Dimmer : van 13 tot 24

Adress 025
Dimmer : van 25 tot 36

Résistance de fin de ligne
Adress 001
Dimmer : van 1 tot 12

Adress 037
Dimmer : van 37 tot 48

DMX Out

Hoe moeten DMX kabels gebruikt worden ?
•
•
•

•
•
•
•

de dimmers kunnen in een willekeurige volgorde achter elkaar aangesloten worden
op de laatste dimmer in het DMX netwerk moet een afsluitplug gebruikt worden
de totale lengte van het DMX netwerk (d.i. de som van de lengtes van alle kabels apart) is zeer
belangrijk. Onze aanbeveling is dat deze lengte nooit meer bedraagt dan 250 m.
Bij langere kabels kan de kwaliteit van het DMX signaal verminderen en neemt de bedrijfszekerheid
sterk af.
Een aktieve versterker zoals de ADB DATA BOOSTER is noodzakelijk voor kabellengtes van
meer dan 250 m. Aan elke aktieve uitgang van de DATA BOOSTER kan dan een kabeltrajekt
tot 250 m worden aangesloten.
T-koppelingen zijn niet toegestaan. Als het netwerk in verschillende richtingen dient verder te
lopen, moet een aktieve splitter zoals de ADB DATA BOOSTER gebruikt worden.
de DMX 512 standaard bepaalt dat maximaal 32 ontvangers mogen aangesloten worden
aan één DMX uitgang. Er kunnen dus 32 dimmers aangesloten worden op de uitgang van 1
lichtregeltafel of op één van de aktieve uitgangen van een DATA BOOSTER/SPLITTER.
hou DMX512 kabels en Analoge sturingskabels steeds zoveel mogelijk gescheiden van
vermogenkabels
meer informatie vindt u in de beschrijving van de DATA BOOSTER
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Voorbeeld 2 :

MEMOPACK met de optionele analoge ingang; gestuurd door een
analoge lichtregeltafel

Max. 10 A

230 V / 400 V
Analogique
230 V

Voorbeeld 3 :

MEMOPACK met de optionele analoge ingang; gelijktijdig gestuurd
door een analoge lichtregeltafel én door een DMX lichtregeltafel
(Highest Takes Precedence)

Max. 10 A

230 V / 400 V
DMX

230 V

Lighting Technologies

Analogique

230 V
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Voorbeeld 4 :

MEMOPACK gestuurd door een DMX lichtregeltafel die ook DMX
kleurwisselaars (GELBUS) aanstuurt.

Max. 10 A

GELBUS UNIT
230 V
230 V / 400 V
DMX
DMX -> Gelbus

230 V
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Analoge Ingang
Uw dimmer kan uitgerust worden met de optie Analoge Ingangen, waardoor de aansturing met
analoge signalen mogelijk is: 0/+10V of 0/+370µA (met PWM filter).
Bij levering zijn de Analoge Ingangen altijd ingesteld voor aansturing door 0/+10V signalen. Indien
u gebruik wenst te maken van stuursignalen 0/+370µA, dan kan u dat zelf eenvoudig veranderen.
Duidelijke instructies vindt u onderaan deze pagina.
De analoge signalen worden aangesloten op een DB25-S connector op het frontpaneel.
Het aansluitschema is afgebeeld op het frontpaneel van de dimmer. Onderstaande tabel toont
de aansluitingen van alle connectoren; P3 en P4 bevinden zich op de Analoge Ingangen Print
(PCB 1336.x).
		

DB25-S

P3 en P4 (Intern)

Sturing dimmer
Sturing dimmer
Sturing dimmer
Sturing dimmer
Sturing dimmer
Sturing dimmer
Sturing dimmer
Sturing dimmer
Sturing dimmer
Sturing dimmer
Sturing dimmer
Sturing dimmer

pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen

pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen
pen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

		

pen 13 tot 24 zijn niet gebruikt

0V		

pen 25

pen 24 en pen 26

Instellen van de Analoge Ingangen
•
•
•
•

instelling voor 0/+10V aansturing: de lintkabel van de DB25-S ingangsconnector op het
frontpaneel moet aangesloten worden op P3 op de Analoge Ingang kaart PCB 1336
instelling voor 0/+370µA aansturing: de lintkabel van de DB25-S ingangsconnector op het
frontpaneel moet aangesloten worden op P4 op de Analoge Ingang kaart PCB 1336
W1 op PCB 1336.x: brug plaatsen tussen pen 2 en pen 3, of verwijderen
W2 op PCB 1336.x: brug plaatsen tussen pen 2 en pen 3, of verwijderen

Analoge Ingangen: keuze 0/+10V of 0/+370µA
Uw dimmer werd in de fabriek ingesteld voor 0/+10V. De omschakeling naar 0/+370µA dient te
gebeuren door gekwalificeerd personeel.
•
•
•
•
•
•
•
•

Lighting Technologies

koppel de dimmer los van de voeding
verwijder de bovenplaat (zie ‘Aansluiten van de voeding’)
raak het aluminium koelblok aan om statische elektriciteit te ontladen
zoek op de kleine Analoge Ingangen kaart PCB 1336 de connector P3 (0->10V)
trek voorzichtig de 25-aderige lintkabel uit connector P3
sluit de 25-aderige lintkabel aan op connector P4 (0->370µA)
controleer of de kabel goed geplaatst is
sluit de dimmer, let op de speciale moerplaatjes
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In gebruikname
Aansluiten van de voeding

Controleer het
voedingsnetwerk

(3 x 400 / 230 V + N
+ aarde)

Aansluiten op het net
Controleer de indicatoren
in de zekeringhouders

Alle indicatoren branden:
de 3 fasen zijn aanwezig

Adres aangegeven:
controleer de LED “run"

Geen indicator brandt

Controleer de display

Sommige indicatoren
branden niet

• Geen stroom
• Controleer de 		
		 verbinding en de 		
		 zekeringen in het 		
		 schakelbord
• Controleer de RCD

400 V aangegeven
!! Koppel de voeding
onmiddellijk los: te hoge
spanning !! Controleer de
nulleider !

RUN Knippert
Verbind de schijnwerpers
met de dimmers

• Stel menu 2 in
• Start looplichttest

RUN Altijd AAN

Reset: stroom verbreken;
5 seconden wachten,
stroom weer aansluiten

Elke dimmer fadet op/
neer

Geen reactie voor
sommige dimmers

De dimmer werkt;
aansluiten op de
besturingslessenaar

Controleren:
• dimmerzekering
• kabel naar
		 schijnwerpers, lampen

RUN Altijd UIT

Stroom onmiddellijk
verbreken;
voedingskabels
controleren op fouten

Als een dimmerbeveiliging heeft gewerkt, dient u eerst de totale
belasting (Watt) op de overeenkomstige dimmer te controleren,
controleer de lampen en de kabels van de schijnwerpers, ga na of de
omgevingstemperatuur niet te hoog is; koppel de MEMOPACK los en
vervang de dimmerzekering.
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Bericht
No L2 of No L3

Geen bericht

Inwendige zekeringen
F1 tot F5 controleren

• Verlaat de
looplichttest
• Stel het adres in
*

Controleer de display

• De overeenkomstige
fase ontbreekt
• De dimmer werkt,
maar dimmers aangesloten op ontbrekende fase werken
niet
•		 Controleer verbinding
met net en de
zekeringen in het
schakelbord

• Fase L1 ontbreekt
• De dimmer kan niet
werken want de
elektronica is op deze
fase aangesloten
•		 Controleer de
		 verbinding met het net
en de zekeringen in het
schakelbord

Lighting Technologies
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In gebruikname
Aansluiten van de lichtlessenaars

Sluit de dimmer aan op
de bedieningslessenaar

Verbind de dimmer
onderling
Sluit de lijnafsluitplug aan
op het laatste DMXapparaat
Gebruik de dimmers bij
50% (met de lessenaar)

Analoog signaal
Gemultiplexeerd signaal
		
Controleer de DMX-LED
Brandt
Definieer het adres (van
de eerste dimmer) op elke
dimmer

De schijnwerpers
Brandt niet
Koppel de uitgaande
datakabel los

De installatie is klaar voor
gebruik
Controleer de DMX-LED

Brandt
Kortsluiting verderop in
de DMX datalijn (kabel of
eenheid)

Definieer het adres (van
de eerste dimmer) op elke
dimmer
De installatie is klaar voor
gebruik

Lighting Technologies

Brandt niet

• Het signaal bereikt de
dimmer niet
		- Is de lessenaar
		 ingeschakeld ?
		- Stuurt de 		
		 lessenaar de 		
		 kanalen met een
		 waarde verschillend
		 van nul?
		- Controleer de lijn
		 tussen de lessenaar
		 en de dimmer en de
		 lijn naar de andere
		 eenheden

Lichten op
De installatie is klaar
voor gebruik

Lichten niet op
• Het signaal komt niet
binnen
- Is de lessenaar 		
ingeschakeld ?
- Stuurt de lessenaar
de kanalen met een
waarde verschillend
van nul ?
- Controleer de 		
analoge lijn tussen
de lessenaar en de
dimmer
- Gebruik Analoog in?
(menu 2) om het 		
binnenkomende
analoge
		 signaalniveau voor
elke dimmer te 		
controleren

Sommige lichten op
Gebruik Analoog in ?
(menu 2) om het
binnenkomende analoge
signaalniveau voor elke
dimmer te controleren
• Het signaal komt niet
binnen
- Is de lessenaar
ingeschakeld ?
- Stuurt de lessenaar
de kanalen met een
waarde verschillend
van nul ?
- Controleer de analoge
lijn tussen de lessenaar
en de dimmer
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Diverse informatie
Bescherming tegen toevallige 400 V
Waarschuwing: controleer altijd de netspanning vóór u elektrische apparatuur aansluit op het net.
Als de netspanning te hoog is, schakelen de inwendige beveiligingsschakelingen uw dimmer uit.
Om de normale werking te hervatten:
• ontkoppel de dimmer van het voedingsnet
• verwijder de bovenplaat; schroeven: zie tekening in ‘Aansluiten van de voeding’
• controleer de 5 zekeringen (5 x 20 mm) F1 tot F5; zie schema Microprocessor Kaart.
Gebruik ter vervanging van defecte zekeringen, enkel zekeringen van het juiste type !
• sluit de dimmer, controleer de speciale moerplaatjes
• controleer de voedingsspanningen. Mogelijke fouten zijn de omwisseling van een Fase en de
Nulgeleider of een niet aangesloten Nulgeleider. Zie ‘Foutmeldingen - 400 V’.
• sluit de voeding enkel aan als u zeker weet dat de spanningen in orde zijn

400 V bericht
Deze waarschuwing geeft aan dat een te hoge spanning op minstens één van de fasen wordt
aangelegd. De dimmer schakelt zichzelf uit, geen enkele dimmer werkt.
MAATREGELEN: zie waarschuwingsberichten-400 V

Verlies van DMX-signaal
Als het DMX-stuursignaal wegvalt, houdt de microprocessor de laatste niveaus oneindig vast. De
dimmerniveaus kunnen altijd weer naar “uit” worden gebracht
• door de DMX-lijn te herstellen
• door de stroomtoevoer naar de dimmer te verbreken
• door naar “individuele dimmertest” te gaan en een niveau van “0%” in te stellen

Reset van microprocessor
De indicator “Run” op het frontpaneel knippert één keer per seconde als de microprocessor
operationeel is. Als de indicator stopt met knipperen, kunt u een reset van de microprocessor
uitvoeren door de stroomtoevoer naar de dimmer te onderbreken.
Gebruik hiervoor de voedingsisolatieschakelaar, de RCD of de MCB, nooit de voedingsstekker !
Voor onderhoudsdoeleinden (enkel bevoegd personeel ! gevaarlijke spanningen in het toestel !) is
een manuele reset-schakelaar voorzien op de hoofdmicroprocessorkaart:
• verwijder de bovenplaat; schroeven: zie tekening in ‘Aansluiten van de voeding’
• Raak de aluminium warmteafvoer aan om statische elektriciteit af te voeren
• Zoek de drukknop Sw1 op de hoofdkaart
• Druk op Sw1; laat Sw1 los
• De indicator “RUN” op het frontpaneel begint weer één keer per seconde te knipperen
• Sluit de afdekking
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Overtemperatuur – geleidelijke uitschakeling
Uw dimmer is uitgerust met een temperatuurbewaking. Als de interne temperatuur stijgt, verschijnt
een knipperend bericht (Over Temp.) op de display.
Uw dimmer kan continu werken, zodat de waarschuwing Over Temp. wijst op verkeerd gebruik
of verkeerde werking.
Controleer het volgende:
• de kamertemperatuur (max. 35°C)
• of de luchtinlaat- en -uitlaatopeningen niet geblokkeerd zijn
• of de luchtinlaat niet wordt beïnvloed door warme lucht afkomstig van andere apparatuur
• of de ventilatoren nog steeds werken
• of geen enkele dimmer belast is met meer dan zijn capaciteit (3 kVA of 5 kVA)
De interne warmteafgifte wordt verminderd door de dimmerniveaus of -belastingen te verminderen.
Als de interne temperatuur gedurende meerdere minuten te hoog blijft, knippert een TEMP-bericht
en beveiligt de dimmer zichzelf door een geleidelijke uitschakeling:
•
•
•

Eerst worden alle dimmerniveaus lichtjes verminderd
Later gevolgd door verdere verminderingen van alle dimmerniveaus
De normale werking wordt automatisch hersteld als een veilige temperatuur wordt bereikt, en
na reset

Interne zekeringen
Als de zekeringindicatoren aan zijn, maar de LED’s of de display op het frontpaneel niet aan zijn,
dient u de zekeringen voor de besturingselektronica te controleren. Deze zekeringen werken
onafhankelijk van de dimmerbeveiligingen op het frontpaneel. Ze zijn gemakkelijk bereikbaar
(enkel bevoegd personeel!):
•
•
•
•
•

Koppel de dimmer los van het net
Demonteer het bovenste frontpaneel, zie schets in “Productbeschrijving”
Controleer de vijf zekeringen (5 x 20 mm) F1 tot en met F5 – zie schets “Synchro-kaart PCB
1355”
Vervang de zekeringen indien nodig; gebruik enkel geschikte zekeringen!
Sluit de afdekking

Als verkeerde zekeringen worden gebruikt, is dit gevaarlijk want de apparatuur kan onherstelbaar
beschadigd raken en de garantie vervalt. De nodige informatie voor de juiste zekeringen vindt u
in het hoofdstuk Onderhoud, Wisselstuklijst.

Lighting Technologies
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Installatie van de analoge ingangskit
Als uw dimmer niet in de fabriek werd uitgerust met analoge ingangen, kunt u dit later nog doen met behulp van een kit.
•
•
•
•
•
•

PCB 1336 analoge ingangskaart (optie)

•
•
•

ontkoppel de dimmer van het voedingsnet
verwijder de bovenplaat; schroeven: zie tekening in ‘Aansluiten
van de voeding’
Installeer de kaart PCB 1336 (127 x 87 mm) + vier plastic
afstandshouders
P1 op PCB 1336 (analoge ingangskaart) komt overeen met
P3 van PCB 1337 (microprocessor-CPU-kaart)
Voor 0/+10 V werking: sluit de lintkabel (25 geleiders) met
de analoge connector voor het frontpaneel (DB‑25-S) aan
op P3 op PCB 1336 (analoge ingangskaart)
0/+370 µA werking: sluit de lintkabel (25 geleiders) met de
analoge connector voor het frontpaneel (DB‑25-S) aan op
P4 op PCB 1336 (analoge ingangskaart)
Zet de lintkabel vast in het middenste verticale plastic kanaal
Sluit de afdekking
Activeer de analoge ingangen met de functie Analoog In in
Menu 3

PCB 1337 microprocessor (CPU) kaart

Fonctie van de zekeringen
•
•
•
•
•

zekering F1
zekering F2
zekering F3
zekering F4
zekering F5

fase L3 (voor synchro)
fase L1 (voor voedingsmicroprocessor en synchro)
fase L2 (voor synchro)
fase L1 (voor synchro, onvormer uitgang)
fase L1 (hulpvoeding, onvormer uitgangr)

80
100
80
250
250

mAM
mA
mAM
mAT
mAT

Part N°
Part N°
Part N°
Part N°
Part N°

6130.07.105
6130.07.130
6130.07.105
6130.12.130
6130.12.130

LED's
•
•

DS1 (groen)
DS2 (groen)

+5V hulp
+5V

Jumper W1
•

W1: moet aanwezig zijn
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Karakteristieken
Uw dimmer is een toestel voor professioneel gebruik, dat steeds moet gebruikt worden in
overeenstemming met de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

Elektrische Karakteristieken
Sturingselektronica

Dimmercurve (te selecteren per dimmer)

volledig digitaal, microprocessor-gestuurd.
Nominale belasting geschikt voor continu gebruik
bij volle belasting.

•

Toegestane omgevingstemperatuur
+5°C tot 35°C, 25°C aanbevolen; rel. vochtigheid
max. 95%, geen condensatievorming, hoogte
< 1000 m.
Voeding
3NPE 400V 50Hz en 60Hz (TN-S systeem,
N-geleider aan de aarde; 230 V tussen fase en N)
verminderde sectie van de N-geleider is niet
toegestaan enkelfasige voeding is mogelijk
(enkelpolige beveiliging).
Toegestane voedingsspanningen
198 V tot 264 V ( 220 V-10% tot 240 V+10%).

Verklikkerlampjes op het frontpaneel
•
•
•
•

‘dimmerzekering is OK’ per dimmer
aanwezigheid van DMX512 stuursignaal
werking van de microprocessor
foutmeldingen (op het display)

Dimmer testfuncties
•
•
•
•

automatisch looplicht op 70%
één dimmer op een niveau naar keuze
lichtstand zonder lichtregeltafel
geprogrammeerde zelftest

Responssnelheid

interne beveiliging schakelt de dimmers uit.

•
•
•

Nominale voedingsstroom

Rendement bij volle belasting

•

beter dan 98%.

Foutief Aansluiten 400V

50 A / fase bij driefasige ster voeding.

DMX: minder dan 35 ms
Analoog: minder dan 40 ms
dimmer precisie : 4000 dimmer-niveau’s

Dimmerbeveiliging

Warmte-ontwikkeling bij volle belasting

Enkelpolige smeltzekeringen; 10 x 38 mm; groot
schakelvermogen (HRC).

max. 45 W per 10 A dimmer.

Verliesstroomschakelaar
Indien een verliesstroomschakelaar vereist is (bv.
door plaatselijke reglementeringen) moet die in
de voedings-installatie voorzien zijn.
Stuursignalen
•
•
•

DMX512/1990 (USITT digitale multiplex
standaard).
optioneel: analoge sturing 0/+10V of
0/+370µA (inwendig omschakelen).
simultaan DMX en Analoge sturing: hoogste
waarde telt (HTP).

Onderbreking van het DMX signaal
•

dimmers houden de laatste niveau’s aan
voor onbeperkte tijd.

DMX adres
•

Lighting Technologies

Lineaire rms spanning, Lineair tot 120V,
Fluorescentie Lampen, Lineair met 5%
voorverwarming, Kwadratisch, TV, Non-dim
(Aan vanaf 15%), en 3 reserve/speciale.

met de hulp van een Menu wordt het DMX
adres van de eerste dimmer vastgelegd.

Gelijkspannings-componente
in uitgangsspanning
minder dan 1V bij toegestane belastingen.
Minimale belasting
40 W op een 10 A dimmer.
Types belasting
geschikt voor resistieve en licht inductieve
belastingen, zoals halogeen lampen,
laagspanningshalogeen lampen met een
geschikte transformator, fluorescentielampen
met een geschikt voorschakelapparaat.
Kleurcode van de voedingskabel (indien van
toepassing)
bruin en/of zwart : fasen L1, L2, L3
blauw
: nulgeleider
geel/groen
: aarding
Veiligheidsnormen
•
•

EN60204
EN60950

Hoofdstuk - Pagina 19
Revisie : 002

MEMOPACK 30

Onderhoud
Zekeringen
De 6 dimmerzekeringen zijn op het frontpaneel geplaatst.
De 5 inwendige zekeringen zijn bereikbaar nadat u de bovenplaat verwijderd hebt (zie ‘Aansluiten
van de Voeding’).
U dient altijd de voeding af te koppelen vòòr u een zekering wisselt of de MEMOPACK opent.
Schakel de spanning af door de hoofdzekeringen of de automaat of de verliesstroomschakelaar
op de voeding uit te schakelen. Trek pas daarna de voedingsstekker uit.
Gebruik steeds zekeringen van hetzelfde type, formaat, waarde, smeltwaarde (I2t), en
uitschakelvermogen als de originele.

Lijst van toebehoren en reserve-onderdelen
Gebruik steeds originele reserve-onderdelen. De originele componenten zijn uitgekozen om de
kwaliteit en bedrijfszekerheid te bereiken die u verwacht van uw MEMOPACK .
DMX verlengsnoeren
1145.12.775
1145.12.780
1145.12.785

! Opgepast
In dit apparaat worden
levensgevaarlijke
spanningen gebruikt.
Onderhoud is voor
-behouden
aan
gekwalificeerd
personeel.
De voedingsspanning
moet afgekoppeld zijn
alvorens een zekering
verwijderd wordt. De
voedingsspanning
moet afgekoppeld zijn
alvorens de bovenplaat
verwijderd wordt.

DMX512 data kabel met XLR5 stekkers (2m)
DMX512 data kabel met XLR5 stekkers (5m)
DMX512 data kabel met XLR5 stekkers (10m)

Connectoren, stopcontacten
6117.15.110
6117.15.120
6117.47.012
6117.47.013
6113.34.003
6113.34.010
6113.34.005
6113.53.105
6113.34.020

XLR 5M stekker, mannelijk kabeldeel, voor DMX512
XLR 5F contrastekker, vrouwelijk kabeldeel, voor DMX512
DB25-P stekker, mannelijk kabeldeel, voor analoge ingangen
behuizing voor DP25-P stekker
uitgangsstopcontact, dubbele Schuko
uitgangsstopcontact, dubbele CEBEC/NF
uitgangsstopcontact, dubbele Zwitser
uitgangsstopcontact, CEE16 (P17)
uitgangsstopcontact, UK 15A (ronde pennen)

Zekeringen, zekeringenhouders
Alle zekeringen moeten besteld worden in veelvouden van 10 stuks.
6130.48.100
zekering voor 3 kW dimmer (10 x 38 mm, HRC, 12A)
6130.54.020
zekering voor 5 kW dimmer(10 x 38 mm, HRC, 20A)
6130.12.130
zekering 0,25A T voor F4, F5 op CPU PCB1337.x
6130.07.105
zekering 0,08A M voor F1, F3 op CPU PCB 1337.x
6130.07.130
zekering 0,1A T voor F2 op CPU PCB 1337.x
6132.00.095
zekeringhouder voor dimmer, met dop
6130.99.515
zekeringhouder voor CPU kaart (F1 tot F5), met dop
Printkaarten
1131.02.000
1139.75.030
1139.75.040
1139.98.020
1131.01.010

PCB 1337 - microprocessor (CPU) kaart
PCB 1288.3 - kaart met vermogenelementen en filterspoelen voor 3 kW dimmer
PCB 1288.4 - kaart met vermogenelementen en filterspoelen voor 5 kW dimmer
PCB 1333.2 - kaart voor frontpaneel (display, knoppen)
PCB 1336.1 - Analoge Ingangen (6 kanalen)

Varia
1112.07.000
7074.10.035
6351.84.350
6351.85.000
1112.00.090
1112.06020

Analoge Ingangen kit (PCB 1336.1, lintkabel,...)
ventilator voor MICROPACK en MEMOPACK
thyristor voor 3 kW dimmer
thyristor voor 5 kW dimmer
ombouw kit voor enkelfasige voeding
rackmontage kit (beugels voor 19” rack)
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Data kabel

XLR5-MX

XLR5-FX

GND

1

1 GND

DATA -

2

2 DATA -

DATA +

3

3 DATA +

4

4

5

5

Kabel
Lengte : maximum 250 m
Type : 2 x 2 x 0,34 mm2 afgeschermd

Standaard DMX doorverbinding of verlengkabel

Afsluitweerstand

XLR5-M
CN : 6117.15.110
De afsluitweerstand dient geplaatst te worden op de DMX uitgang van het laatste
toestel in het DMX netwerk

Lighting Technologies

Hoofdstuk - Pagina 21
Revisie : 002

MEMOPACK 30

Aansluiting van de sturing (DMX Data)
Pin
1
2
3
4
5

Signaal
GND
RX - IN
RX + IN
TX - IN
TX + IN

Pin
1
2
3
4
5

Signaal
GND
RX - OUT
RX + OUT
TX - OUT
TX + OUT

XLR5 -M

XLR5 -M
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