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1 - Comando com protocolo DMX 512
1.1 - Definição dos canais
Em DMX 512 sua Strobo ocupa 2 canais:
Canal 1 – velocidade (Rate) : 000 : OFF
001 – 005 : Variando de 1 em 1 (*) : Pulso único com potência dada pelo canal 2 ;
006 – 240 : Strobo ( lento –> rápido) freqüência máxima de 30Hz com potencia dada pelo
canal 2;
241 – 245 : Efeito Randômico em potencia máxima;
246 – 250 : Variando de 1 em 1 : blinder effect de 1 seg. (pot. fixa);
251 – 254 : Variando de 1 em 1 : blinder effect de 2 seg. (pot. fixa);
255
: Blinder com fader-out;
Obs.: Bloqueio automático de 5 seg. entre 2 blinders consecutivos.
(*) Uso especial para um flash, passando por exemplo de 1 para 2 ou de 2 para 3 ou de 5 para 4, sempre com variação de 1
para mais ou para menos. A Strobo executa 1 flash na potencia definida no canal 2;
Canal 2 – potência : 000 : OFF
001 – 255 : Potência Mínima – > Máxima
Obs: Em modo stand-alone (central on-off) a velocidade e a potencia são ajustadas no modo manual.

1.2 – Painel de Comando:
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1.2.1. - Endereçamento
O painel de controle na parte traseira da strobo permite a configuração do endereço DMX da mesma (canal inicial).
Observe que a Strobo ocupa 2 canais.
Pressione as teclas de navegação (UP/DOWN) até que o display mostre “
a piscar. Use as teclas UP/DOWN para selecionar o endereço desejado.
Confirme pressionando “Enter”, ou “Mode” para cancelar.

”. Confirme pressionando “Enter”. A letra “A” começa

1.2.2. – Limitação da Potência de Saída
A Strobo permite a limitação da potência de saída na faixa de 50% a 100%.
Trabalhando com a potencia inferior a 100%, o tempo de vida da lâmpada será extendido.
Pressione as teclas de navegação (UP/DOWN) até que o display mostre “
”. Confirme pressionando “Enter”. Use as teclas
UP/DOWN para selecionar a máxima potencia de saída desejada.
Confirme pressionando “Enter” , ou “Mode” para cancelar.

1.2.3. – Tempo de Uso
Essa função permite saber o numero de horas que o aparelho ficou ligado (não o tempo de uso da lâmpada). A função conta com
dois contadores de tempo, sendo um deles “resetável”.
Como o tempo de vida da lâmpada depende do numero de Flashes e da potência dos mesmos, fica praticamente impossível
determinar o tempo de uso da mesma. Os contadores permitem se ter idéia da durabilidade da lâmpada nas condições em que ela
é usada. È um ponto de referencia por exemplo para se definir a potencia “ótima” de uso.
Pressione as teclas de navegação UP/DOWN até que o display mostre “
”, confirme pressionando “Enter”. Ainda com as teclas
UP/DOWN selecione o tempo a ser visualizado:
tot – Tempo total (desde a compra da mesma)
rSEt – Tempo da ultima troca (resetável)
Tecle “Enter” para confirmar.
Após a substituição da lâmpada, o contador rSEt deverá ser zerado, para novo início de contagem.
Para zera-lo selecione rSEt como indicado acima, tecle “Enter” para confirmar. Pressione simultaneamente as duas teclas
UP/DOWN e tecle “Enter”.

1.2.4. – Teste
Esta função permite comandar a Strobo diretamente do painel de comando.
Pressione as teclas de navegação UP/DOWN até que o display mostre “
” , para confirmar tecle “Enter”.
UP/DOWN para selecionar velocidade “VELO” ou potência “Pot”.
Tecle “Enter” para confirmar . Novamente com as teclas UP/DOWN ajuste a velocidade ou a potência desejada.
A resposta segue os valores definidos nos canais DMX (item 1.1.).

Use as teclas

1.2.5. – Operação Manual com Central ON/OFF
Esta função permite determinar a velocidade e a potência para uso com central ON/OFF (ST-10). Quando esta for acionada, os
valores de velocidade e potência definidos aqui serão executados pela Strobo.
Pressione as teclas de navegação UP/DOWN até que o display mostre “
” . Para confirmar tecle “Enter”. Use as teclas
UP/DOWN para selecionar velocidade “VELO”. Tecle “Enter” para confirmar. Com as teclas UP/DOWN ajuste a velocidade
desejada. Tecle “Enter” novamente para confirmar.
Com as teclas UP/DOWN selecione a potência “Pot”. Tecle “Enter” para confirmar”. Ajuste a potência desejada com as teclas
UP/DOWN e depois tecle “Enter” para confirmar. Tecle “Mode” para sair.

2- Comando com Central simples / Strobe Control
2.1- Uso com Central ON/OFF
A central ON/OFF permite o acionamento da Strobo com o ajuste de velocidade e potência definidas previamente na
unidade (Vide Item 1.2.5).
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2.1.1- Dimensões da central ON/OFF

2.1.2- Instalação com central ON/OFF

2.2- Uso com central de comando Strobe Control
PAINEL FRONTAL

1234-

Chave Liga/Desliga e controle de sensibilidade de áudio.
LED indicador de ligado.
LED indicador de intensidade de áudio
Controle de modo de funcionamento :
02 - para 1 ou 2 strobos
04 - para 4 strobos
08 - para 8 strobos
5 - Teclas de seleção de efeitos
6 - Controle de velocidade
7 - Flash /Som – modo rítmico
8 - Controle de potência
9 – Black out
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PAINEL TRASEIRO

1 - cabo de alimentação do comando
2 - fusível de proteção (250mA)
3 - microfone para captação de áudio
4 - conector de saída para as Strobos ligadas ao comando
5 - Seleção de tensão de operação 110 ou 220 Volts
A tabela 1 abaixo relaciona o numero da Strobo para trabalhar com central dedicada que suporta até 08 strobos:

Tabela 1
Aparelho
1
2
3
4
5
6
7
8

Endereço
1
3
5
7
9
11
13
15

2.3 - Configuração das unidades
Cada Strobo deve ser numerada previamente à instalação; isso é feito através do Painel Digital localizado na
parte traseira da mesma (vide item 1.2.1).
Sugestões de disposição:
Para 2 unidades :
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Para 4 unidades :

Para 8 unidades:

Fig. 4

2.4 - Instalação das unidades
Em primeiro lugar, certifique-se que a rede elétrica esteja dentro das especificações do aparelho, caso contrario, consulte
nosso departamento técnico.
Certifique-se que a instalação mecânica seja de boa qualidade, usando parafusos, porcas e arruelas adequados.
Depois de fixado(s) , leve até o(s) aparelho(s) 220VAC protegido conforme a tabela 2 abaixo.:
Conecte os fios do 220VAC nos bornes do cabo de alimentação de cada aparelho.
TABELA 2
01 - strobo ____ disjuntores 20A
02 - strobo ____ disjuntores 40A
Ligue no máximo 2 strobos numa mesma linha de força.
ATENÇÃO
A NÃO ligação do neutro/terra, pode danificar seriamente o aparelho, e caso ocorra não será coberto pela garantia.
Certifique-se da correta instalação do aparelho antes de ligá-lo.
Após a ligação dos cabos de alimentação do aparelho, conecte o cabo de sinal, que liga o comando ao aparelho. Existem
em seu aparelho dois conectores XLR para ligação de sinal, um macho e um fêmea. Utilize o conector macho para conectar o cabo
de sinal proveniente do comando.
Caso esteja instalando mais do que 1 aparelho no mesmo comando, utilize o conector fêmea para levar o cabo de sinal
para o próximo aparelho.Ligue o cabo de alimentação do comando (220VAC).
No conector de saída da última Strobo da linha de comando instale o terminador de linha. (conector XLR macho
com um resistor
de 120R soldado entre os pinos 2 e 3)
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2.5 - Operação Básica
Ligue os disjuntores de alimentação do(s) aparelho(s) e depois a central de comando.
Coloque o controle de modo de acordo com o número de aparelhos ligados ao comando:
2 - para 1 ou 2 strobos
4 - para 4 strobos
8 - para 8 strobos
Ajuste o controle de velocidade (6) e tecle o(s) efeito(s) (5) desejado(s}. O(s) aparelho(s) iniciará(ão) a execução do(s)
efeito(s) selecionado(s).
O ajuste da potencia é feito pelo controle de potencia (8).

2.5.1 - Flash/ Black out:
A tecla (7) , acionada coloca as unidades selecionadas no modo Flash, uma vez liberado coloca as unidades em
Black-out.
O Black -out também é obtido acionando a tecla (9).
A velocidade e a potencia devem ser ajustadas pelos controles (6) e (8) respectivamente .

2.5.2 - Modo Som
É obtido somente com algum efeito selecionado (5), através da tecla (7) na posição som . O som deve ser ajustado
pelo potenciômetro (1) até que o led indicador (3) „pisque‟ com a batida da musica.
A velocidade e a potencia devem ser ajustadas pelos controles (6) e (8) respectivamente .

3 - Precauções:
Siga corretamente as instruções deste manual.
Conserve seu aparelho . Sua eletrônica é complexa e delicada. NÃO permita que pessoas não autorizadas façam
manutenção em seus circuitos.
Limpe periodicamente o refletor, a ventoinha e a eletrônica de seu aparelho.Retire o pó da placa eletrônica com
um pincel seco e com um compressor aplique ar comprimido até que fique totalmente limpa.
Verifique se a ventoinha está funcionando corretamente, pois caso contrário poderá ocorrer um super-aquecimento e
ocasionar danos à‟ lâmpada.

4 - Especificações
alimentação:

220 vac / 60 hz
tolerância de tensão:198V a 240V(+10%)
tolerância de freqüência:+- 1Hz

consumo medio : 2.000W para Strobo 750W
4.000W para Strobo 1500W
8.000W para Strobo 3000W
lâmpada:

Strobo 750W - XOP 7
Strobo 1.500W/3.000W - XOP 15

peso:

Strobo 750W - 2 kg
Strobo 1.500W - 3 kg
Strobo 3.000W – 3,4 Kg

proteção:

Strobo 750W

- lâmpada - fusíveis 30A
- eletrônica -fusível 500mA
Strobo 1.500W - lâmpada - disjuntores 40A
- eletrônica - fusível 500mA
Strobo 3.000W - lâmpada - disjuntores 63A
- eletrônica - fusível 500mA
7

5-Certificado de Garantia
Os produtos fabricados pela Star Iluminação Computadorizada tem garantia de 12 (doze) meses posto fábrica, desde que
sejam obedecidas todas as orientações e precauções contidas neste manual.
Esta garantia não inclui lâmpadas.
Para um atendimento imediato e eficiente, é necessário o correto preenchimento do cupom abaixo. Após o preenchimento
envie-o para:

Star Iluminação Computadorizada Ltda
Rua Afonso Legaz Garcia, 364 Jd. São Judas Tadeu
CEP: 13.180-580 Sumaré - SP
A/C Depto Técnico (019) 3864-1007

suporte@star.ind.br

Certificado de Garantia
Aparelho:
Nome:
Endereço:
C.G.C.:
Insc. Est.:
Tel./Fax:
Data da compra
Local da compra
Número Nota Fiscal:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________
_____________________________
(______) _____________________ / (______) ___________________
____/____/____
__________________________________________________________
_____________________________

Sugestões
A Star Iluminação quer saber o que você pensa. Escreva aqui suas idéias, sugestões, reclamações, alterações que você
gostaria que fossem feitas. Tudo será analisado por profissionais que certamente encontrarão a solução que você necessita. (Se
precisar use o verso).
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