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Beskrivning
OKERO 2401 är en modern digital dimmer som styrs av DMX 512. Den har en individuell testknapp för
varje krets och en gemensam masterpotentiometer 0 till 100%.
Dimmern är försedd med 24st reglerade 13A uttag avsäkrade med tröga automatsäkringar. Dessutom har
den tre dubbla 13A Schuko-uttag för oreglerad spänning. OKERO 2401 är byggd i en stabil flight-case
försedd med en kraftig hjulkonstruktion vilket resulterat i en mycket användarvänlig mobil dimmer.
Dimmern har en kompakt och mycket kraftig konstruktion. Användningsområdena sträcker sig från turnéverksamhet, Outside Broadcasting och mässor / utställningar. Dimmern har också blivit mycket populär
hos uthyrningsfirmor.
OKEROs mobila dimrar har en funktionell design och en robust konstruktion, både elektriskt och
mekaniskt och är byggda för att klara påfrestningarna vid kontinuerligt turnébruk.
Styrning och matning
Styrning sker via DMX 512. Dimmern är också försedd med potentiometrar på frontpanelen för lokal
styrning med en master.
Inställning av DMX-adress sker med tumhjulsomkopplare på fronten. Matning av kraft sker med ett CEE
63 A – även den placerad på fronten av dimmern.
Indikeringar
3st. LED för indikering av faserna L1, L2, L3.
DMX signal IN indikeras av en LED bredvid tumhjulsomkopplarna. Vid avbrott av DMX-signal fryses sista
DMX-värdet.
Vid blandning av styrsignaler DMX / analog styrning, vinner högsta värde.
Tekniska data
Kapacitet
Kraftmatning
Kraftintag
Kraftuttag
Avsäkring
Dimmerkurva
Avstörning
Triacs
Styrning

24 x 13 A dimmerkretsar
230/400V AC 50Hz. (Kan också levereras för 60 Hz och/eller 230V Delta)
CEE 63 A
3 x Dubbla Schuko 230V / 13A, 3-fas 63A CEE
tröga automatsäkringar, jordfelsbrytare
visuellt linjär
250µS
40A/700V, hard fired
DMX 512 – 5-poliga XLR för DMX-IN och DMX-UT

Test funktion
Indikatorer
Kylning
Omg-temp
Mekanik
Dimensioner
Vikt

individuella potentiometrar för varje krets med gemensam master 0 - 100%
last / Ingen last, DMX OK, L1 / L2 / L3
termostatstyrdstyrd fläkt
max. 35 grader
byggd i kraftig flight case med en robust hjulkonstruktion
H700 x B670 x D500 mm
68 kg

Inkoppling
Luftväxling
Säkerhet

Dimmern kyls av en inbyggd fläkt som suger ut uppvärmd luft genom bakstycket
Blockera inte luftflödet
OKERO 2401 är försedd med jordfelsbrytare typ A

DMX - Anslutning i XLR-kontakten
Pin 1
Skärm
Pin 2
Data minus
Pin 3
Data plus
Pin 4
Byglad
Pin 5
Byglad
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