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1. Informacje wstępne
Przed  rozpoczęciem  pracy  z urządzeniem,  należy  przeczytać  instrukcję  obsługi  i postępować 
zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. 

Opis symboli wykorzystanych w instrukcji

Ostrzeżenia, polecenia i nakazy związane z bezpieczeństwem użytkowania.

 Ważne informacje i wskazówki. 

 Ostrzeżenia dotyczące prawidłowego składowania produktu.

2. Przeznaczenie urządzenia
Sterownik  E-NODE 8-1  służy do konwertowania  sygnału  Art-Net  na  sygnał  DMX lub  sygnał 
digital LED. Urządzenie występuje w wersji z 4 lub 8 portami wyjściowymi. 

3. Gwarancja i odpowiedzialność producenta
Producent  udziela  2-letniej  gwarancji  na urządzenie  oraz  zapewnia jego serwis  pogwarancyjny. 
Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne i materiałowe.
Producent zobowiązuje się do przestrzegania umowy gwarancyjnej tylko wtedy, jeżeli spełnione
są następujące warunki:

• urządzenie używane jest zgodnie z przeznaczeniem,
• wszelkie naprawy, zmiany, kalibracje oraz rozszerzenia urządzenia wykonywane są przez 

producenta lub autoryzowany serwis,
• instalacja DMX spełnia warunki obowiązujących w tym względzie norm,
• zasilanie urządzenia jest zgodne z podanymi w instrukcji parametrami,
• urządzenie  instalowane  jest  przez  wykwalifikowany  personel  i obsługiwane  zgodnie 

z zaleceniami przedstawionymi w niniejszej instrukcji.

Producent  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  możliwe  konsekwencje  wynikłe 
z nieprawidłowej  instalacji,  niewłaściwego  użytkowania  urządzenia,  nieprzestrzegania  instrukcji 
obsługi oraz przeprowadzania napraw poza punktami serwisowymi wskazanymi przez producenta.

W urządzeniu nie ma żadnych elementów regulacyjnych i części, które wolno użytkownikowi 
samodzielnie wymieniać.
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4. Bezpieczeństwo użytkowania
Moduł  został  skonstruowany  przy  wykorzystaniu  nowoczesnych  technologii,  zgodnie 
z najnowszymi trendami w światowej elektronice.
Szczególnie duży nacisk położono na zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa użytkowania oraz 
niezawodność urządzenia.
Obudowa urządzenia została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

4.1 Warunki pracy
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w następujących warunkach:
• temperaturze otoczenia od +1°C do +40°C,
• wilgotności względnej od 30% do 75%,

4.2 Warunki przechowywania
Przy przechowywaniu urządzenia należy przestrzegać następujących zasad:
• urządzenie  powinno  być  przechowywane  w pomieszczeniach  zamkniętych,  w których 

atmosfera jest wolna od par i środków żrących, 
• temperatura otoczenia mieści się w granicach od -30°C do +60°C,
• wilgotność powietrza zawiera się w granicach: 25% do 90% (bez  kondensacji)

4.3 Instalacja i użytkowanie
Podczas instalacji sterownika i w czasie jego użytkowania, należy stosować się do 
wymienionych zaleceń:
• montażu sterownika może dokonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami,
• podłączenie urządzenia dokonywać przy odłączonym napięciu zasilania,
• nie przeciążać wyjść urządzenia – może to doprowadzić do ich uszkodzenia,
• sterownik może być używany tylko w systemach ze sprawną instalacją uziemiającą,
• nie  umieszczać  sterownika  w  pobliżu  źródeł  ciepła,  szkodliwego  promieniowania,

lub w zasięgu dużego pola elektromagnetycznego,
• wskazane jest stosowanie optoizolacji na liniach DMX,
• używanie  urządzenia  w  warunkach  dużej  wilgotności,  może  doprowadzić  do  jego 

uszkodzenia,
• obudowę czyścić tylko miękką, zwilżoną ściereczką przy odłączonym zasilaniu. 

4.4 Zasilanie
Do zasilania sterownika, należy stosować zasilacz stabilizowany 12V-24V prądu stałego. Moc 
zasilacza musi zawierać się w przedziale od 7W do 20W.

4.5 Utylizacja i likwidacja
Symbol  przekreślonego  kosza  na  śmieci  na  produkcie  lub  jego  opakowaniu  oznacza,  że 
produktu nie  wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady.  Po zakończeniu okresu 
użyteczności,  produkt  należy  oddać  do  specjalnych  ośrodków  segregujących  odpady, 
prowadzonych  przez  władze  miejskie  lub  do  sprzedawców  zapewniających  takie  usługi. 
Zapewniając prawidłową utylizację, pomagasz chronić środowisko naturalne.
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5. Opis ogólny
Urządzenie  jest  konwerterem  sygnału  zgodnego  ze  standardem  Art-Net  4  na  8  wyjść  DMX.
Do  każdego  portu  wyjściowego,  można  podłączyć  maksymalnie  32  urządzenia  DMX  lub  680 
cyfrowych modułów LED RGB. Każdy port wyjściowy można ustawić jako port DMX lub port do 
bezpośredniego  sterowania  cyfrowymi  diodami  LED.  Konfiguracja  urządzenia  jest  możliwa 
poprzez  dowolne  urządzenie  z  przeglądarką  internetową (komputer,  tablet,  telefon).  Urządzenie 
posiada funkcję szybkiego testowania instalacji dla różnych konfiguracji portów wyjściowych bez 
potrzeby uruchamiania komputera ze specjalizowanym oprogramowaniem. Rozbudowana funkcja 
synchronizacji  pozwala  na  poprawne  wyświetlanie  efektów i  sama  dostosowuje  się  do  danego 
kontrolera Art-Net. Urządzenie ma wbudowany port wejściowy DMX a sygnał z jego wejścia może 
być  konwertowany  na  sygnał  Art-Net.  Wszystkie  linie  DMX  posiadają  optoizolację
i zabezpieczenia przepięciowe.

5.1 Opis wyprowadzeń

Rys.1 Wyprowadzenie złącz.
1. Przycisk SET
2. Złącze zasilania
3. Złącze Ethernet 10BaseT/100BaseTX 
4. Porty wyjściowe DMX-512
5. Port wejściowy DMX-512
6. Port wyjściowy LINK
7. Gniazdo karty microSD
8. Gniazdo REMOTE CONTROL
9. Dioda POWER
10. Dioda DMX-IN
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6. Szybki test instalacji
Urządzenie posiada tryb szybkiego testowania wszystkich wyjść z różnymi konfiguracjami portów 
wyjściowych.  Szybki  test  można  wywołać  naciskając  przyciski  SET. Po  naciśnięciu  przycisku, 
wszystkie porty zostaną przestawione w tryb DMX oraz zostanie uruchomiona sekwencja zmiany 
kolorów w kolejności R-G-B–pauza. Powtórne naciśnięcie przycisku SET spowoduje przestawienie 
wszystkich portów na sterowanie cyfrowymi modułami LED z pierwszym typem układu. Kolejne 
naciskanie  przycisku SET, będzie zmieniało typ układu dla cyfrowych diod LED. Ta funkcja może 
być  bardzo  przydatna  podczas  instalacji,  kiedy  cały  system  nie  jest  jeszcze  skonfigurowany,
a istnieje potrzeba przetestowania zmontowanej instalacji. 
Szybki test nie zmienia wcześniej zapisanej konfiguracji w urządzeniu, a wyjście z trybu testowania 
następuje z chwilą odebrania sygnału Art-Net.

7. Adres IP
Fabrycznie urządzenie ma ustawiony adres z zakresu 2.x.x.x, który jest inny dla każdego urządzenia 
Art-Net.  Znajomość  tego  adresu  jest  niezbędna  do  uruchomienia  strony  www  z  panelem 
konfiguracyjnym  urządzenia.  Adres  ten  możliwy  jest  do  odczytania  w  konsolecie  Art-Net,  po 
uprzednim uruchomieniu procedury wyszukiwania urządzeń. Można też skorzystać z darmowego 
programu testowego DMX-Workshop, pobierając go ze strony http://www.artisticlicence.com/

Adres IP można zmienić poprzez stronę www lub poprzez procedurę resetu urządzenia.
Procedura resetu umożliwia ustawienie auto-adresu z zakresu  2.x.x.x  lub wybór stałego adresu IP: 
192.168.2.222.
Więcej na temat procedury resetu urządzenia można znaleźć w punkcie 8. Reset urządzenia

8. Reset urządzenia
Resetując  urządzenie  możemy  przywrócić  ustawienia  fabryczne  oraz  wybrać  jedną  z  dwóch 
możliwych konfiguracji, które różnią się adresami IP.  

8.1 Konfiguracja 1: auto - adres IP
Aby zresetować urządzenie,  należy przytrzymać  przycisk  SET.  Po  kilku  sekundach  zgaśnie 
dioda  POWER.  Jeżeli  przycisk  zostanie  zwolniony,  to  w  urządzeniu  zostaną  przywrócone 
ustawienia fabryczne oraz przywrócony adres IP z puli 2.x.x.x - zgodnie z protokołem Art-Net.

8.2 Konfiguracja 2: z adresem IP 192.168.2.222 
Druga konfiguracja przywraca ustawienia fabryczne oraz zmienia adres IP na: 192.168.2.222. 
Aby ustawić  tę  konfigurację,  należy  przytrzymać  przycisk  SET do  momentu,  kiedy  dioda 
POWER  nie  zgaśnie,  a  następnie  -  po  kilku  sekundach  -  zapali  się  ponownie.  Przy  tych 
ustawieniach nie jest możliwa praca w trybie Art-Net.
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9. Konwerter Art-Net → DMX
Urządzenie może pracować z dowolnym kontrolerem, konwertując sygnał Art-Net na sygnał DMX 
lub digital LED. Do poprawnej pracy, wymagana jest konfiguracja urządzenia E-NODE 8-1 oraz 
ustawienie odpowiedniego adresu IP w karcie sieciowej kontrolera Art-Net.
Każdy z 8 portów wyjściowych,  może być  niezależnie  ustawiony jako wyjście  DMX lub jako 
wyjście do sterowania cyfrowymi diodami LED.

Rys.2 Schemat podłączenia urządzenia. E-NODE 8.1 L32

Przy  sterowaniu  cyfrowymi  diodami  LED,  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  długość 
przewodów, gdyż linia sterująca nie jest odporna na zakłócenia. W przypadku dużych odległości, 
sygnał należy przesłać przez linię DMX, a na jej końcu zastosować konwerter ST-01 umieszczony 
możliwie blisko cyfrowych diod LED.

9.1 Konfiguracja urządzenia
Poniżej  opisana  jest,  krok  po  kroku,  przykładowa  konfiguracja  urządzenia,  jako  konwertera
Art-Net –> DMX na przykładzie aplikacji Madrix.

1. Adres IP. W standardzie  Art-Net  numer IP urządzenia,  generowany jest  między innymi
na podstawie własnego MAC adresu w zakresie 2.x.x.x. Konieczna jest więc zmiana adresu 
IP karty sieciowej komputera w zakresie: od 2.0.0.1 do 2.255.255.254. 
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Właściwe jest ustawienie adresu IP: 2.0.0.1 oraz maski podsieci 255.0.0.0

2. Wyszukiwanie  urządzeń.  Po  uruchomieniu  aplikacji  Madrix,  należy  wybrać  z  menu 
Preferences -> Device Manager. Na ekranie wyświetli się okno i wówczas należy wskazać 
zakładkę  Art-Net, a  następnie kliknąć przycisk  Find Auto.  Po krótkiej  chwili  urządzenie 
zostanie automatycznie wykryte. Fabrycznie porty wyjściowe ustawione są w trybie DMX, 
dlatego wykrytych zostanie 8 universów wyjściowych. 
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Przy maksymalnej konfiguracji urządzenia znalezione zostaną 32 universy.

3. Aktywacja wyjść. W oknie  Device  Manager, należy zaznaczyć zakładkę  DMX Devices  
i uaktywnić poszczególne wyjścia DMX. W przypadku gdy wyjścia są ustawione w trybie 
sterowania cyfrowymi diodami LED jeden port może obsługiwać nawet 4 universy (680 
pikseli RGB). 
Jeżeli aktywowanych będzie więcej niż 14 universów dla jednego urządzenia  to wówczas 
zostanie  wyłączony  serwer  www.  Dlatego  zaleca  się  wykonanie  konfiguracji  przed 
uaktywnieniem  wyjść  z  kontrolera  lub  jego  wyłączenie  na  czas  zmian  w  konfiguracji 
urządzenia E-NODE 8-1.
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4. Synchronizacja ekranu
Kluczowym elementem przy łączeniu kilku universów w jeden pakiet lub przy dużej liczbie 
pikseli,  jest  wykrycie momentu w którym kontroler Art-Net (np.:  Madrix,  Jinx) skończy 
przesyłać  dane  dla  konkretnej  klatki  obrazu.  W  tym  momencie,  aby  obraz  nie  był 
przesunięty, musi nastąpić równoczesne wysłanie danych na wszystkie porty wyjściowe. 
W przypadku  oprogramowania  Madrix  istnieje  możliwość  wysłania  specjalnej  komendy 
synchronizacyjnej.  Aby ją uaktywnić należy otworzyć okno klikając w  Device Manager
na przycisk Sync...
Dla prawidłowej  synchronizacji  należy,  dla  danego adresu  IP,  uaktywnić  synchronizację 
oraz zaznaczyć pole Post-Sync.

W  oprogramowaniu  Jinx,  aby  obraz  był  poprawnie  wyświetlany,  należy  przy  każdym 
universie zaznaczyć opcję: Send Artnet Sequence Numbers. 

W przypadku kiedy sterownik nie wysyła pakietów synchronizacyjnych lub nie numeruje 
wysyłanych universów, to wówczas E-NODE 8-1 wykrywa koniec przesyłania danych dla 
danej klatki obrazu i sam synchronizuje wysyłanie danych.

W przypadku zastosowania  cyfrowych diod LED zaleca  się,  w ramach jednego ekranu, 
stosowanie tego samego typu paska lub modułów LED na całym ekranie. Dodatkowo, liczba 
pikseli  (N.  pixels)  powinna  być  taka  sama  we  wszystkich  portach  wyjściowych.
W przeciwnym wypadku opóźnienia pomiędzy portami mogą dochodzić do 20ms i mogą 
być widoczne, zwłaszcza przy szybkich animacjach.
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9.2 Konfiguracja urządzenia przez stronę www
Wszystkie  ustawienia  E-NODE 8-1  można  zmieniać  poprzez  wbudowaną  w  urządzenie  stronę 
www. Domyślnie urządzenie pracuje w trybie  ART-NET AUTO IP z automatycznym nadawaniem 
adresów  IP.  Adres  IP można  odczytać  z  ustawień  Art-Net  w  programie  Madrix.  Aby  przejść
do  strony  www,  należy  w  pasku  przeglądarki  wpisać  wyszukany  adres  IP  (np.:  2.90.118.66)
lub zaznaczyć jedną z linii z wyszukanym urządzeniam – poz.1 i kliknąć przycisk Config By Web -  
poz.2.

Po  załadowaniu  strony  i  kliknięciu  przycisku  SETUP, zostanie  otwarta  strona  z  konfiguracją 
urządzenia, na której możemy dokonać zmian w ustawieniach:

1. Konfiguracja portów 1- 8
Porty 1- 8 działają niezależnie i mogą pracować w jednym z dwóch trybów: 

• DMX - port wysyła sygnał DMX.
• Digital LED – do portu możemy bezpośrednio podłączyć cyfrowy pasek LED pracujący 

z wybranym protokołem (TM1804, WS2811, USC1903, TM1829)
Po wybraniu trybu Digital LED, dostępne są dodatkowe opcje konfiguracji:
 Cross – pozwala na zmianę kolejności kolorów RGB.
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 N. pixels  - pozwala na wybór liczby pikseli sterowanych z danego portu. Po wybraniu 
danego typu układu wartość ta jest inicjowana maksymalną liczbą pikseli jakie mogą 
być poprawnie wysterowane przy odświeżaniu 30 ms (33,3 Hz). Typ układu USC 1903 
ma dwa razy wolniejszy protokół sterowania i liczba pikseli domyślnie ustawiana jest
na 340. Przy wolniejszym odświeżaniu można zwiększyć liczbę pikseli do 640.

2. Konfiguracja DMX IN 
Wejście DMX-IN może być wykorzystywane np.: do wyboru programów w aplikacji Art-
Net (np.: Madrix, Jinx) za pomocą innego sterownika DMX. W polu  Adress port, należy 
wówczas wpisać numer universe na którym urządzenie będzie wysyłać sygnał do kontrolera 
Art-Net. 
Zaznaczenie opcji DMX-IN  ->  Art-Net  uruchamia  przesyłanie  sygnału  z  wejścia  DMX
do konsolety Art-Net. Jeżeli konsoleta Art-Net nie korzysta z takiego wejścia, to tę opcję 
należy wyłączyć, aby dodatkowo nie obciążać sieci LAN. 
Wejście DMX-IN jest aktywne tylko wtedy, kiedy port 1 jest w trybie DMX

3. Zmiana numeru IP
E-NODE 8-1  posiada  dwa  tryby nadawania  numeru  IP:  tryb  automatyczny -  ART-NET 
AUTO IP i tryb użytkownika - USER IP. Do poprawnej pracy z programem Madrix, należy 
wybrać opcję  ART-NET AUTO IP.  Aby ręcznie zmienić adres IP, należy zaznaczyć opcję 
USER  IP i  w  odblokowanych  polach,  wpisać  odpowiednio  nowy  adres  IP  urządzenia 
i maskę  sieciową.  Następnie,  należy  zakończyć  operację,  naciskając  przycisk  SAVE lub 
kontynuować dalszą konfigurację urządzenia.
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Uwaga !!! Przed zapisaniem nowych ustawień, należy zapamiętać nowy adres IP i wpisać 
go do przeglądarki po zakończeniu operacji zapisu. Strona nie przełącza się automatycznie 
na nowy adres.

4. Zmiana  ustawień Art-Net dla portów wyjściowych
Zmiany parametrów można dokonać w polach  NET, SUB-NET i  UNIVERSE lub w polu 
Adress port.

Po tej operacji, należy ponownie wyszukać urządzenia w programie Madrix tak, aby 
wprowadzone zmiany zostały zaktualizowane.

5. Hasło
W  celu  zabezpieczenia  ustawień  urządzenia  przed  ingerencją  (np.:  próbą  skasowania 
programów, zmianą ustawień) przez osoby niepowołane, należy uaktywnić ochronę hasłem 
W polach password oraz re-password, należy wpisać dwukrotnie hasło złożone z 4 cyfr.

Kończąc konfigurację, należy kliknąć przycisk SAVE, zapisując tym samym ustawienia w pamięci.

UWAGA !
Konfiguracja  poprzez  stronę  www  jest  możliwa  tylko  wtedy,  gdy  kontroler  Art-Net
(np.:  Madrix lub Jinx) wysyła do urządzenia poniżej 14 universów. Zaleca się więc wykonanie 
konfiguracji  przed  uaktywnieniem  wyjść  z  kontrolera  lub  jego  wyłączenie  na  czas  zmian 
w konfiguracji urządzenia.
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13. Karta pamięci.
Instalacja karty microSD
Urządzenie E-NODE 8-1 jest wyposażone w gniazdo kart microSD, które znajduje się na bocznej 
ściance obudowy. Aby włożyć kartę do urządzenia, należy obrócić ją stroną ze stykami do góry, 
następnie wsunąć do szczeliny w obudowie i docisnąć do momentu usłyszenia kliknięcia. 
W celu usunięcia karty z urządzenia,  należy delikatnie wsunąć ją do środka i  puścić.  Karta po 
kliknięciu wysunie się z obudowy, wówczas można ją usunąć ze szczeliny.

Rys.7 Instalacja karty microSD.

14. Aktualizacja oprogramowania
W celu wykonania aktualizacji oprogramowania, należy wykonać następujące czynności:

1. Ze strony internetowej producenta, pobrać plik z aktualizacją;
2. Przekopiować plik na kartę microSD;
3. Włożyć kartę do urządzenia (urządzenie musi być odłączone od zasilania);
4. Włączyć zasilanie. W czasie zapisu pamięci na panelu frontowym, zaczną się kolejno 

włączać diody LED. Po zakończeniu zapisu pamięci, wszystkie diody włączą się 
jednocześnie. 

5. Odłączyć zasilanie i wyjąć kartę z urządzenia.

15. Wersje urządzenia
E-NODE 8-1 L16/L32  jest dostępne w dwóch wersjach różniących się liczbą aktywnych portów 
wyjściowych.

Tab.6 Wersje urządzenia.
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Wersja urządzenia

E-NODE 8-1 L16 4 8160 16 2720
E-NODE 8-1 L32 8 16320 32 5440

Liczba portów 
wyjściowych

Liczba kanałów 
DMX (max.)

Liczba universes 
(max.)

Liczba cyfrowych 
pikseli RGB (max.)



16. Montaż urządzenia
Zalecane  jest  montowanie  urządzenia  w  pozycji  pionowej,  tak  aby  umożliwić  sprawne 
odprowadzanie ciepła przez radiator.

17. Dane techniczne
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1
Liczba wyjść DMX 4/8
Liczba kanałów DMX 2048/4096
Liczba wejść DMX 1

32
Max. liczba cyfrowych pikseli LED RGB 5440
Max. liczba cyfrowych pikseli LED RGBW 4096

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Zasilanie 12-24V DC
Pobór mocy 7W
Dopuszczalna temperatura otoczenia

Liczba portów Ethernet 10BaseT/100BaseTX

Max. liczba universów wyjściowych

Zmiana ustawień poprzez stronę www
Pamięć ustawień po zaniku zasilania
Wyjmowane złącza ułatwiające montaż
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilacza
Zabezpieczenia przepięciowe portów DMX
Optoizolacja linii DMX

40oC
Wymiary (SxWxG) [mm]  133 x 117 x 37



18. Wymiary

SIGMA NET biuro@sigma.net.pl
Rzeplin 155 www.sigma.net.pl
32-046 Rzeplin tel. (0-12) 352 16 41
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