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Considerações importantes, leia antes de usar o produto
Antes de começar é importante ter algumas noções de redes de computador e endereçamentos de rede,
veja os seguintes tópicos na internet:

● https://pt.wikipedia.org/wiki/Endereço_IP
● https://pt.wikipedia.org/wiki/Comutador_(redes)

O cabo de rede fornecido com a interface é do tipo direto. Se a interface for ligada diretamente
em computadores mais antigos talvez seja necessário utilizar um cabo de rede tipo crossover.

Recomendamos o uso de resistor terminador no último aparelho DMX da linha. O resistor
terminador consiste em um resistor de 120 Ohms e 1/2 W ou 1 W (valores diferentes podem ser
testados) ligados entre o DMX+ e DMX-.

O conector USB desta interface foi projetado apenas para o uso com Pen Drives. Conectar
qualquer outro dispositivo no conector USB que não seja um Pen Drive pode danificar a interface!
Estes danos não serão cobertos pela garantia.

Dependendo do tipo de Pen Drive, a interface pode resetar ou travar por alguns instantes no
momento em que o Pen Drive for conectado à interface. Isso é normal, portanto recomenda-se
conectar o Pen Drive com a interface desligada.

Nem todos os modelos de Pen Drive são compatíveis. Recomendamos Pen Drives de alta
velocidade (USB 2.0 ou 3.0) formatados em FAT ou FAT32.
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1. Introdução
A interface Lumikit A4 é ideal para o uso em projetos de iluminação arquitetural onde o equipamento será
montado em quadros elétricos. Possui 4 saídas DMX com isolação, alta velocidade (até 44 FPS em todas
as saídas DMX), e, além disso, pode reproduzir cenas gravadas em um Pen Drive, gravando na memória a
última cena reproduzida; dessa forma a interface pode ser desligada e ligada novamente e a reprodução
vai continuar na mesma cena. É compatível com o protocolo Art-Net utilizado pela maioria dos softwares
de iluminação e muitos controladores.

A interface Lumikit A4 também substitui os splitters DMX. A vantagem é que o sinal poderá ser distribuído
por uma rede ethernet (via Art-Net), que é muito mais estável que o DMX.

A configuração da interface é feita acessando-a por um navegador de internet (não é necessário conexão
à internet), diretamente na interface pelos botões, ou ainda pelo software Lumikit SHOW, Lumikit Art-Net
Config, ou qualquer outro software que envie os pacotes Art-Net de configuração adequados.

Como utiliza cabo de rede, a interface pode ficar a uma grande distância do computador (até 100 metros).
Também é possível ligar a interface a um roteador wireless; dessa forma funcionará sem o uso de fios
entre o computador e a interface.

Também é possível ligar várias interfaces na mesma rede. Por exemplo, ao iluminar uma avenida, existe o
problema de passar o sinal DMX a grandes distâncias. Uma solução seria espalhar interfaces e passar um
cabeamento de rede visto que o sinal de rede é menos suscetível a interferências ou então montar uma
rede wireless entre os pontos, não sendo necessário o uso de splitters ou buffers.

Como o universo Art-Net de cada saída DMX da interface pode ser configurado, é possível atribuir todas
as saídas ao mesmo universo Art-Net; dessa forma a interface funciona como splitter ou buffer DMX.
Softwares diferentes podem controlar saídas diferentes da interface caso seja necessário.

1.1 Características
● DMX: 4 universos DMX; 512 canais DMX cada universo; 44 FPS; padrão RS485; pode ser

utilizada como splitter/buffer DMX;
● Art-Net: Art-Net versão 14; compatível com pacotes Art-Net tipo: ArtDMX, ArtPool,

ArtPollReply, ArtIpProg, ArtIpProgReply, ArtAddress;
● Rede: Conector de rede Fast Ethernet (10/100 Mbps); pode ser utilizada com roteadores

wireless; possível ligar várias interfaces na rede (cada interface com IP único e diferente);
● Isolação: 1500 Vrms entre a entrada de rede e o circuito lógico e 2500 Vrms entre o circuito

lógico e as saídas DMX;
● Configuração: Acessando a interface por um navegador de internet, digitando o endereço

IP da mesma; ou pelos softwares da Lumikit como Lumikit SHOW e/ou Lumikit ArtNet
Config; ou diretamente na interface pelos botões;

● Alimentação: Bivolt automática 110/220 V; consumo de 12 W (fusível interno de 1 A com
retardo, vidro 5 x 20 mm);

● Dimensões (A x L x C): 6,5 x 11,5 x 18,5 cm; gabinete metálico com pintura texturizada;
● Peso: 800 g (1 Kg com embalagem).
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2. Botões, Conectores e LEDs

● A: Display gráfico. Mostra se está no modo Art-Net, no modo Playback, entre outras informações;
● B: Botões para configuração da interface:

○ B1: Botão para ativar e configurar o modo Art-Net (ativar modo Art-Net: pressionar apenas
uma vez; configurar Art-Net: manter pressionado por 15 segundos). Enquanto na
configuração do Art-Net, pressionar este botão troca entre os endereços IPs;

○ B2: Botão para ativar modo Playback;
○ B3: No modo configuração Art-Net: cancela as alterações. No modo Playback: chama a

programação anterior (se houver);
○ B4: No modo configuração Art-Net: salva as alterações. No modo Playback: chama a

próxima programação (se houver);
● C1, C2, C3, C4: Conectores RJ45 para o DMX. Respectivamente saídas DMX 0, 1, 2 e 3;
● D: Conector USB para Pen Drive para modo Playback. Atenção: não conecte nenhum outro

aparelho que não for um Pen Drive nesta porta, pois pode acabar danificando a interface! Este
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dano não será coberto pela garantia.
● E: Conector ethernet Fast Ethernet (10/100 Mbps) para rede;
● F: Conector borne para alimentação da interface. A alimentação é bivolt 110/220 V automática.

3. Configurando a Interface Lumikit A4
É possível configurar os universos Art-Net que serão usados em cada um dos 4 conectores e as
configurações de rede da interface. Por isso, ao fazer a instalação, deve ser verificado quais as
configurações necessárias.

De fábrica a interface vem configurada com o endereço IP 192.168.0.30, máscara de rede 255.255.255.0 e
universos Art-Net 0, 1, 2 e 3 nas saídas 0, 1, 2 e 3, respectivamente.

Essas configurações podem ser facilmente alteradas da seguinte forma:

● Acessando a interface por um navegador de internet (não é necessária conexão com internet);
● Pelo software Lumikit SHOW ou Lumikit Art-Net Config (ou qualquer outro software que envie os

pacotes Art-Net de configuração adequados);
● Diretamente na interface pelos botões.

Observação: Na maior parte das instalações não é necessário fazer nenhuma alteração na
configuração da interface.

3.1 Configurando pelo Navegador de Internet
As configurações também podem ser facilmente alteradas por um navegador de internet, lembrando que
não é necessário ter conexão à internet. Para tal, digite o endereço IP da interface na barra de busca,
como por exemplo http://192.168.0.30 ou 192.168.0.30:
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3.2 Configurado pelo Lumikit Art-Net Config
Nos softwares Lumikit, dentro da configuração de interfaces (geralmente pelo botão “INterfaces”), clique no
botão “Configurar interfaces Art-Net”; ou então diretamente no software Lumikit Art-Net Config (disponível
em: http://www.lumikit.com.br/downloads/ArtNetConfig.zip; ou dentro da pasta de instalação do Lumikit
SHOW). Será mostrada a seguinte janela:
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Na lista (1) serão mostradas as interfaces encontradas na rede. Se nenhuma interface aparecer, verifique
os possíveis problemas na comunicação (veja no final desse manual ou habilite a opção BROADCAST (6))
e depois clique em “Procurar interfaces na rede” (5).

Nesta lista será mostrado:

● Endereço MAC da interface (não pode ser alterado);
● Nome da interface (não pode ser alterado);
● Endereço IP da interface. É o endereço que identifica a interface e permite a comunicação com o

computador;
● Quantidade de universos. Representa a quantidade de saídas DMX presentes na interface;
● Universos Art-Net. Mostra em sequência quais os universos Art-Net serão utilizados pelas saídas

DMX.

Observação: Por padrão é 192.168.0.30 para a primeira interface. Caso venham a ser usadas mais
interfaces na mesma rede, utilize 192.168.0.31 para a segunda interface, 192.168.0.32 para a terceira, e
assim por diante. É importante lembrar que nem todos os softwares de iluminação permitem o uso de
endereços IP que não comecem com 2 (2.0.0.X) ou 10 (10.0.0.X). Neste caso, configure os endereços IP
nas interfaces para que sejam compatíveis com o software que será usado.

Ao selecionar uma interface na lista (1), será mostrada a máscara de sub-rede
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Subrede) nos campos de edição. Utilize a máscara de acordo com a classe do
endereço IP utilizado. Por exemplo: IP 2.0.0.X, máscara 255.0.0.0; IP 192.168.0.X, máscara:
255.255.255.0.

Nestes campos é possível configurar um novo IP e nova máscara de sub-rede (2) além de definir quais os
universos Art-Net que serão utilizados pelas saídas DMX (3).

Após fazer as alterações necessárias, clique em “Reprogramar interface” (4) e siga as instruções que
serão mostradas na tela:
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Com esse procedimento a reprogramação estará completa.

Caso a interface não seja mostrada na lista de interfaces, habilite a opção “Utilizar o software no modo
BROADCAST”. Dessa forma será enviado um pacote de reprogramação para toda a rede. Neste caso,
certifique-se que apenas a interface que você quer reprogramar está conectada a rede.

3.3 Configurando pelo Lumikit SHOW
Neste manual será mostrado como configurar a interface com os softwares da Lumikit. A

interface é compatível com outros softwares e controladores, desde que estes também sejam
compatíveis com o protocolo Art-Net. Caso você queira configurar a interface com outro software
ou controlador e não souber como fazer as configurações, você pode entrar em contato com o
fabricante do mesmo para verificar como fazer as configurações necessárias para habilitar o
Art-Net.

Antes de começar a configuração certifique-se que existe uma ligação com cabo de rede entre a placa de
rede do computador e a interface. Também podem ser utilizados switches ethernet permitindo mais
interfaces ligadas ao mesmo computador e/ou access points/roteadores para fazer a comunicação wireless
com a interface.

O endereço IP da interface é visível no display da mesma. Por padrão, a interface vem de fábrica com o
endereço IP 192.168.0.30, compatível com todos os softwares da Lumikit.

Existem duas formas de configurar a interface dentro de seu software ou controlador:
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● Modo BROADCAST: Indicado se houver apenas uma interface na rede, ou se todas as
interfaces utilizarem o mesmo universo DMX. Este modo é recomendado para a maior parte
das instalações. O modo BROADCAST envia os pacotes Art-Net para todos os equipamentos
conectados na rede, pois o IP de destino utilizado não é o IP da interface e sim o endereço
255.255.255.255;

● Modo UNICAST: Indicado se a instalação terá mais do que uma interface na mesma rede e
essas interfaces utilizam universos diferentes. No modo UNICAST os pacotes Art-Net são
enviados individualmente para o IP informado. Desta forma interfaces que não vão usar
determinado pacote Art-Net (pois são para outro universo DMX) não perdem tempo
processando pacotes que não serão usados.

3.2.1 Modo BROADCAST
No software Lumikit SHOW (ou Lumikit LED), faça o seguinte procedimento:

● Clique no botão “INterfaces”. Este botão está localizado no canto superior direito. Depois, clique em
“Configuração das interfaces”;

● Será mostrada a seguinte janela:

● Caso já exista alguma interface na lista, clique em “Remover tudo”;
● Clique em “Adicionar”. Depois, clique em “Art-Net Controller (Server)”;
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● Na janela que será mostrada, informe o seguinte:
○ Observação: LUMIKIT A4;
○ Endereço IP local: 0.0.0.0 (ou o endereço IP de seu computador);
○ IP destino: 255.255.255.255;
○ Qtd universos: 4;
○ Universo DMX: 0 (este é o universo DMX inicial);

● Clique em “Confirmar”;
● Aparecerá na janela “Configuração das interfaces” as configurações que informamos:
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● Clique em “Confirmar”.

Após fechar a janela, no display da interface, ao invés de mostrar “Err” para cada universo, deve mostrar
“OK”, indicando que a interface está recebendo sinal Art-Net. Desta forma a configuração está concluída.

Se a taxa de atualização do DMX estiver baixa, é possível aumentar o valor no campo “Taxa de
atualização do hardware”. Grande parte dos sistemas funciona bem com o valor de 30 FPS
(frames/pacotes por segundo). O ideal é testar na prática, verificando se a iluminação em algum momento
parar de responder; e neste caso é melhor utilizar valores menores.

3.2.2 Modo UNICAST

Antes de iniciar qualquer configuração, para usar o modo UNICAST verifique se o número IP da
sua placa de está na mesma classe de rede que o número IP que está configurado na interface. Por
exemplo: se a interface estiver com o IP 192.168.0.30, a sua placa de rede utilizada para comunicar
com a interface deve ter um IP 192.168.0.X, onde X pode ser qualquer número entre 1 até 254,
exceto 30 pois a interface já está utilizando. Caso contrário, não será possível fazer a comunicação
com a interface.

A interface e a placa de rede devem ter o mesmo número de máscara de sub-rede. Verifique os capítulos
finais do manual para os procedimentos de mudança de IP no seu computador.

Para verificar se a comunicação com a interface está funcionando, você pode abrir o prompt de comando
do Windows e digitar o comando “ping 192.168.0.30” (ou o endereço IP configurado na interface se este foi
alterado, como “ping 192.168.0.31” se o IP da interface for 192.168.0.31):
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Para usar o modo UNICAST é importante que haja uma resposta do ping de cada interface na rede. Caso
isso não seja possível, deve ser verificado as configurações de rede, dos roteadores (access point/
switches, em últimos casos tentar com outro modelo de roteador), interfaces e do próprio computador
(provavelmente o firewall ou algum antivírus está bloqueando a comunicação). Lembrando que se for
usada apenas 1 interface na rede ou se todas as interfaces usarem o mesmo universo Art-Net, pode ser
usado o modo BROADCAST.

Caso a rede esteja corretamente configurada e o ping estiver respondendo, podemos partir para a
configuração no software. A configuração das interfaces dentro do software é simples; no software Lumikit
SHOW (ou Lumikit LED), faça o seguinte procedimento:

● Clique no botão “INterfaces”. Este botão está localizado no canto superior direito. Depois, clique em
“Configuração das interfaces”;

● Será mostrada a seguinte janela:
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● Caso já exista alguma interface na lista, clique em “Remover tudo”;
● Clique em “Auto”. Após alguns segundos, as interfaces deverão ser localizadas automaticamente;

Para cada universo Art-Net será criado um servidor Art-Net. Neste caso foram criados 4 pois a interface
tem 4 universos.

● Clique em “Confirmar”.

Após fechar a janela, no display da interface, ao invés de mostrar “Err” para cada universo, deve mostrar
“OK”, indicando que a interface está recebendo sinal Art-Net. Desta forma a configuração está concluída.
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Se a taxa de atualização do DMX estiver baixa, é possível aumentar o valor no campo “Taxa de
atualização do hardware”, grande parte dos sistemas funciona bem com o valor de 30 fps (frames por
segundo). O ideal é testar na prática, verificando se a iluminação em algum momento parar de responder,
nesse caso é melhor utilizar valores menores.

Observação: Também é possível inserir as interfaces manualmente pelo botão “Adicionar” -> “Art-Net
Controller (Server)”, como mostrado no método BROADCAST, porém informando o “IP destino” como o
endereço IP da interface que será configurada (ao invés de 255.255.255.255, 192.168.0.30 por exemplo).

Se a taxa de atualização do DMX estiver baixa, é possível aumentar o valor no campo “Taxa de
atualização do hardware”. Grande parte dos sistemas funciona bem com o valor de 30 FPS
(frames/pacotes por segundo). O ideal é testar na prática, verificando se a iluminação em algum momento
parar de responder; e neste caso é melhor utilizar valores menores.

3.4 Configurando pelos Botões na Interface
Ainda é possível configurar a interface pelos botões que se encontram nela, caso não seja possível no
momento acessar pelo software ou navegador de internet.

A interface A4 opera em dois modos: Art-Net e Playback. É possível conferir o modo em que ela se
encontra pelo display.

As mesmas configurações feitas aqui podem ser feitas também via software ou pelo navegador.

3.4.1 Modo Art-Net
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Por padrão, a interface liga e entra no modo Art-Net. Caso não esteja, pressione apenas uma vez o botão
“ART-NET MODE/SETUP”.

Pressionando e mantendo pressionado o botão “ART-NET MODE/SETUP” por 15 segundos, a interface
entrará no modo de configuração Art-Net.

Aqui é possível:

● Alterar o endereço IP da interface pelo botão 1: Cada vez que for pressionado, troca entre alguns
endereços IP;

● Alterar os universos Art-Net das saídas DMX pelo botão 2: Cada vez que for pressionado, troca
entre algumas opções;

● Salvar as alterações pressionando o botão 3. Isso reiniciará a interface;
● Cancelar as alterações pressionando o botão 4. Isso voltará para a tela do modo Art-Net.

3.4.2 Modo Playback

Para mais informações sobre o modo Playback, consulte o capítulo do modo Playback.

A interface também pode ser colocada no modo Playback, onde reproduz as programações contidas em
um Pen Drive.

Para entrar no modo Playback, pressione apenas uma vez o botão “PLAYBACK MODE”. Caso o Pen Drive
inserido for válido e contiver programações válidas, entrará no modo Playback.
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Caso contrário, aparecerá a seguinte mensagem:

É possível trocar entre as programações contidas no Pen Drive pelos botões 3 e 4. O botão 3 chama a
programação anterior, e o botão 4 chama a próxima programação.

4. Ligando a Interface A4
A ligação da interface Lumikit A4 é simples:

● As saídas DMX podem ser ligadas diretamente aos aparelhos de luz que serão controlados,
seguindo a ligação do RJ45;

● O conector borne para a alimentação vem de uma tomada de força. A fonte de alimentação
funciona com 110 V ou 220 V, não sendo necessário selecionar a tensão, pois é automático;

● O conector de rede:
○ Pode ser ligado diretamente a placa de rede do computador por um cabo de rede;
○ Pode ser ligado a um switch ethernet, no caso de mais interfaces ou outros dispositivos na

mesma rede;
○ Pode ser ligado a um access point ou roteador (wireless), permitindo a comunicação sem

fio.
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Para ligar mais de uma interface na mesma rede, os IPs das interfaces deverão ser alterados para IPs
diferentes.

4.1 Ligação do Sinal DMX
As 4 saídas DMX da interface Lumikit A4 usam conector RJ45; cada saída é uma linha DMX.

Pinagem do RJ45 para DMX:

● Pino 1: DMX +
● Pino 2: DMX -
● Pinos 7 e 8: GND

Você pode utilizar um cabo de rede ou um cabo específico para o DMX (cabo para sinal digital balanceado
110 ou 120 Ohms).

Em cada linha DMX podem ser ligadas até 32 luminárias, onde a última luminária da linha DMX não
deveria estar a mais de 300 metros da interface. Isso em um sistema com condições ideais (cabeamento
bom, distâncias adequadas, poucas emendas, etc), porém em projetos mais críticos (onde por exemplo o
cabo DMX vai passar junto com o cabo AC, muita distância entre as luminárias, etc) recomenda-se ligar a
metade de luminárias (até 16) e também na metade da distância (até 150 metros).

5. Modo Playback
Na interface Lumikit A4 é possível reproduzir programações criadas no Lumikit SHOW e que foram
gravadas em um Pen Drive, conectando-o na porta USB da interface. Podem ser gravados até 20
programas, e o tempo de cada um é ilimitado e definido dentro do Lumikit SHOW na hora da criação dos
arquivos para o Pen Drive.
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Para o Pen Drive ser reconhecido pela interface, o mesmo deverá estar formatado no formato FAT ou
FAT32. Use também preferivelmente Pen Drives mais rápidos, como 2.0 ou 3.0.

Ao conectar o Pen Drive a interface e o mesmo não estiver vazio, contendo 1 ou mais programações
válidas, basta apertar uma vez no botão “2 - PLAYBACK MODE” para colocar a interface no modo
Playback. É possível trocar entre as programações pelos botões 3 e 4, onde o botão 3 chama a
programação anterior e o botão 4 chama a próxima programação.

Caso contrário, aparecerá a seguinte mensagem:

5.1. Estrutura de arquivos dentro do Pen Drive
Ao conectar o Pen Drive na interface, será verificado se o sistema de arquivos é válido (FAT ou FAT32).
Após a verificação, e se a pasta ainda não existir, será criada uma pasta nova chamada “LUMIKIT”. Nessa
pasta estarão as programações geradas pelo Lumikit SHOW.

A pasta pode conter até 20 arquivos (ou seja, até 20 programas). Estes arquivos receberão um nome de
um caractere indicando o programa correspondente. Os nomes dos arquivos são: “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”,
“6”, “7”, “8”, “9”, “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I” e “J”. Onde o arquivo “0” corresponde ao primeiro
programa, arquivo “1” ao segundo programa e assim por diante até o arquivo “J” que corresponde ao
vigésimo programa.

Este Pen Drive também pode ser aberto no Windows Explorer do Windows, ou no Finder do MAC.
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No exemplo acima, o Pen Drive contém três programas. O arquivo “0” corresponde ao programa na
posição 1, o arquivo “1” corresponde ao programa na posição 2 e o arquivo “2” ao programa na posição 3.

É possível copiar os programas para outro Pen Drive e também excluir os programas.

6. Isolamento da Interface
Todas as interfaces Lumikit possuem isolamento com acoplador óptico na saída do circuito

lógico.

A interface possui uma isolação de 1500 Vrms com o cabo de rede, conforme prevê a norma. Esta
isolação é feita pelo transformador existente dentro do conector RJ45.

Cada saída DMX possui um opto acoplador com o circuito lógico, 2500 Vrms.

As saídas DMX 0, 1 e 2 possuem fonte de alimentação individual. A saída DMX 3 utiliza a mesma fonte do
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circuito lógico; desta forma todas as saídas têm isolamento galvânico entre si.

7. Garantia
A interface Lumikit A4 tem garantia de 12 meses contra defeitos de fábrica. Problemas de queima nas
saídas DMX não são cobertas pela garantia pois dependem da instalação.

8. Trocando o Circuito Integrado (CI) das
Saídas DMX
A saída DMX da interface pode ser danificada em várias situações:

● Ligação incorreta do DMX;
● Receber descarga de energia eletrostática ou outro tipo de tensão muito superior à tensão

suportada pela proteção. Por exemplo: encostar com os dados nos contatos do cabo, conectar os
cabos DMX com a interface e luminárias ligadas, receber energia AC na saída DMX, raios e
descargas elétricas, etc.;

● Uso de cabos inadequados como cabo de energia elétrica (como o cabo PP) e áudio (de
microfone para o DMX. Não recomendamos os utilizar, pois têm características elétricas
diferentes.

No caso de queima da saída DMX (não haverá mais sinal na saída) o mesmo deverá ser substituído.
Poderão ser usados os circuitos integrados com código SN75176BP. Estes circuitos integrados também
podem ser encontrados em lojas de componentes eletrônicos ou adquiridos em lojas virtuais pela
internet.

Lembrando que quando o circuito integrado queimar, deve ser verificado o cabeamento pois apenas
substituir por um novo, provavelmente vai resultar na queima do novo circuito integrado.

Ao fazer a troca observe a posição do componente, ele tem uma marcação em um dos lados.
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9. Trocando o Fusível Interno
Para trocar o fusível da interface, a mesma deverá ter a tampa removida. O fusível é de 1 A x 250 V com
retardo, tamanho 5 x 20 mm e fica localizado conforme a foto abaixo:
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10. Dimensões
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