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1.1.1.1. IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    
Esta placa é ideal para ligar equipamentos de luz que não tem controle DMX a um controlador DMX, a placa 
recebe sinal DMX e aciona 6 relês de 10A cada.  

Cada relê pode ser controlado individualmente, a placa utiliza 6 canais DMX.  

Além de acionar qualquer dispositivo elétrico via DMX, também pode controlar até 3 motores DC com controle 
de fim de curso.  

Principais características: 

• Alimentação de 11V a 13V / 300mA com todos os relês acionados; 
• Chave DIP switch para endereçamento; 
• Cada relê com 10A em 12VDC e 5A em 250VAC;  
• Bornes para fixação dos fios; 
• Contatos N.A. e N.F. dos relês disponíveis nos bornes; 
• 6 entradas para acionamento de fim de curso no caso de utilizar a placa para controle de 

motores DC; 
• Dimensões (AxLxC) 4x8,3x10,5 cm / Peso 250 gr. 
• Os relês podem controlar qualquer cOs relês podem controlar qualquer cOs relês podem controlar qualquer cOs relês podem controlar qualquer carga e tensão com os limites de arga e tensão com os limites de arga e tensão com os limites de arga e tensão com os limites de 5A para 5A para 5A para 5A para 250V250V250V250VAC (corrente AC (corrente AC (corrente AC (corrente 

alternada) e 10A em 12VDC (corrente contínua)alternada) e 10A em 12VDC (corrente contínua)alternada) e 10A em 12VDC (corrente contínua)alternada) e 10A em 12VDC (corrente contínua).  
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2.2.2.2. Conexões da Conexões da Conexões da Conexões da placaplacaplacaplaca    
Os conectores da placa devem ser ligados para o correto funcionamento da mesma, abaixo a descrição da 
função de cada conector: 

 

 
 

• SENS – comum para os sensores de fim de curso, não é necessário ligar os sensores para o 
funcionamento da placa, apenas se desejar que os motores sejam desligados em determinada posição; 

• +12V - positivo da alimentação da placa, este pode ser de 11 a 13 V, lembrando que não precisa ser o 
mesmo dos LEDs, este positivo alimenta apenas a parte lógica da placa. O positivo dos LEDs deve ser 
ligado diretamente nos LEDs. 

• S1..S6 – entrada dos sensores de fim de curso, veja no exemplo de ligação com os motores mais adiante. 
Não é necessário ligar os sensores para o funcionamento da placa, apenas se desejar que os motores 
sejam desligados em determinada posição; 

• GND – terra ou negativo da alimentação; 
• D- - entrada do sinal negativo do DMX, geralmente pino 2 do conector XLR; 
• D+ - entrada do sinal positivo do DMX, geralmente pino 3 do conector XLR; 

 

Relês conectores X1..X6: 

 
• NF – contato do relê normalmente fechado com o comum; 
• C – comum do contato do relê; 
• NA – contato do relê normalmente aberto, só fechará se o canal DMX correspondente estiver com valor 

acima de 50% (maior ou igual a 127); 
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Exemplo de um chaveador DMX: 
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Exemplo de ligação de motores de corrente contínua (DC) com o uso de sensores de fim de curso, não é 
necessário usar os sensores de fim de curso, utilize apenas se for necessário que os motores desliguem em 
determinada posição: 
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3.3.3.3. Canais DMXCanais DMXCanais DMXCanais DMX    
A placa possui 6 canais DMX, cada canal DMX aciona um relê individualmente. O relê é acionado se o valor do 
canal DMX estiver acima de 50% (maior ou igual a 127). 

Para fazer o endereçamento do canal DMX, deixe a chave 10 da chave DIP na posição OFF e escolha o endereço 
de acordo com a tabela abaixo: 

 
Chave DIPChave DIPChave DIPChave DIP    ValorValorValorValor    Chave DIPChave DIPChave DIPChave DIP    ValorValorValorValor    

1111    1 6666    32 

2222    2 7777    64 

3333    4 8888    128 

4444    8 9999    256 

5555    16 10101010    Liga e desliga o recebimento de sinal DMX 

 

Exemplo: 

Chave DIP 1, 5 e 6 ligadas = canal DMX 1 + 16 + 32 = 49 

Chave DIP 2 e 9 ligadas = canal DMX 2 + 256 = 258 

 

Na ausência de sinal DMX o LED piscará, com sinal DMX o LED ficará aceso constantemente. 


