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O FIRMIE SIGMA NET

INDEKS PRODUKTÓW
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Sigma Net specjalizuje siæ w produkcji systemów sterowania oúwietleniem 

LED RGB, zgodnych z takimi standardami, jak: DMX-512 i Art-Net. Projektujàc 

urzàdzenia bierzemy pod uwagæ dynamiczny rozwój oúwietlenia 

architektonicznego, który stawia przed nami nowe wyzwania. Wúród naszych 

produktów znajdujà siæ strefowe systemy kontroli oúwietlenia oraz wiele 

moduùów wykonawczych do sterowania diodami RGB. Nowoúcià w naszej 

ofercie jest innowacyjny system sterujàcy cyfrowymi moduùami LED. 
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SYSTEMY STEROWANIA
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Dlaczego DMX?
Z chwil¹ wprowadzenia na rynek oœwietlenia LED RGB, pojawi³y siê nowe mo¿liwoœci kreowania 

nastroju wnêtrz np.: poprzez subteln¹ zmianê koloru oœwietlenia. Do osi¹gniêcia efektu p³ynnej 

zmiany koloru, wymagana jest nieustanna modyfikacja intensywnoœci poszczególnych diod 

RGB. Aby oko ludzkie nie dostrzega³o drgañ, konieczne s¹ czêste zmiany intensywnoœci œwiat³a 

w bardzo ma³ych granicach. Wymaga to od systemu bardzo du¿ej prêdkoœci odœwie¿ania 

wysy³anych danych. Wiêkszoœæ systemów sterowania tradycyjnym oœwietleniem i automatyki 

budynkowej, nie jest w stanie transmitowaæ tak du¿ej liczby informacji. Dlatego warto skorzystaæ 

ze standardu DMX-512, który bardzo dobrze sprawdza siê przy sterowaniu diodami LED RGB. 

Standard ten jest obecny na rynku od 1990 roku. Pocz¹tkowo by³ on wykorzystywany do 

sterowania oœwietleniem scenicznym, g³ównie w teatrach i na estradzie. Wspólny standard 

umo¿liwia sterowanie urz¹dzeniami ró¿nych producentów w ramach jednej linii DMX. Du¿a 

liczba kana³ów, elastycznoœæ, prostota i, co najwa¿niejsze, przy sterowaniu diodami RGB – 

odœwie¿anie 44x/[s] sprawia, ¿e DMX-512 jest najlepszym rozwi¹zaniem do sterowania diodami 

LED RGB.

Taœmy oraz modu³y LED mo¿na podzieliæ na dwie grupy: analogowe i cyfrowe. W taœmach 

analogowych wszystkie diody s¹ po³¹czone równolegle i œwiec¹ identycznie – tym samym 

kolorem. 

Taœmy i modu³y cyfrowe dzia³aj¹ w odmienny sposób. Ka¿d¹ diod¹ na taœmie steruje osobny 

procesor, który odczytuje cyfrowe dane ze sterownika i bezpoœrednio steruje kolorem danej 

diody. Oznacza to, ¿e mo¿na indywidualnie sterowaæ intensywnoœci¹ diod RGB, zmieniaj¹c 

w ten sposób kolor wybranej diody na taœmie LED. Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ uk³adu, s¹ one 

bardziej kosztowne w porównaniu z taœmami analogowymi i wymagaj¹ te¿ bardziej 

skomplikowanego uk³adu steruj¹cego. W zamian za to, daj¹ du¿o wiêksze mo¿liwoœci 

dynamicznego oœwietlenia.

Cyfrowe taœmy i modu³y LED

Pojawienie siê na rynku oœwietlenia opartego na pikselach LED, spowodowa³o lawinowy wzrost 

danych, jakie trzeba przes³aæ pomiêdzy konsolet¹, a poszczególnymi pikselami. Do przes³ania 

du¿ej liczby kana³ów steruj¹cych mo¿na wykorzystaæ Art-Net - jeden z najbardziej popularnych 

protoko³ów sieciowych. Umo¿liwia on przesy³anie, poprzez lokaln¹ sieæ Ethernet, wielu linii 

DMX.

Wykorzystanie sieci Ethernet w systemach oœwietleniowych pozwala wykorzystaæ istniej¹ce 

protoko³y, sprzêt oraz okablowanie strukturalne w budynkach. Œcis³e powi¹zanie protoko³ów 

Art - Net i DMX umo¿liwia projektantom oœwietlenia wiele ró¿nych rozwi¹zañ, które pozwalaj¹ 

sprostaæ nawet bardzo indywidualnym wymaganiom.



CYFROWE LEDY

DIGITAL-LED
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Kryszta³ki LED 9V1 Piksel - 2 Diody RGB

Pasek LED 5V1 Piksel - 1 Dioda RGB

Modu³y LED 12V1 Piksel - 4 Diody RGB

Diody LED 5V1 Piksel - 1 Dioda RGB

1 Piksel - 3 Diody RGB Pasek LED 12V
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Light Magic s³u¿y do sterowania wszelkimi 

urz¹dzeniami inteligentnymi oraz oœwietleniem LED, 

pracuj¹cym w standardzie DMX-512. Sk³ada siê on 

z dwóch czêœci: oprogramowania steruj¹cego 

przeznaczonego dla komputerów z Windows XP/7/8 

oraz interfejsu sprzêtowego. Interfejs mo¿e byæ 

równie¿ wykorzystywany jako samodzielny 

sterownik - wówczas komputer s³u¿y tylko do 

tworzenia programów oraz przesy³ania ich do 

pamiêci urz¹dzenia. Zapisane w sterowniku 

programy s¹ przypisane poszczególnym strefom, co 

daje mo¿liwoœæ niezale¿nego sterowania 10 

strefami jednoczeœnie. Wywo³ane programy mo¿na 

synchronizowaæ z muzyk¹ oraz modyfikowaæ 

poprzez regulacjê prêdkoœci i intensywnoœci. Po 

pod³¹czeniu dodatkowego modu³u AM-10, mo¿liwe 

jest równie¿ sterowanie za pomoc¹ tableta, 

smartfona lub innego urz¹dzenia z przegl¹dark¹ 

internetow¹.

7
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SYSTEM STEROWANIA OŒWIETLENIEM DMX
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WYMIARY

DANE TECHNICZNE ZASILANIE

?128/256/512 kana³ów DMX 
?255 scen w sekwencji
?255 sekwencji
?128 CUE
?10 stref
?minimalny czas sceny 0.05s
?maksymalny czas sceny 50 min
?2 wyjœcia DMX
?1 wejœcie DMX
?10 jednoczeœnie uruchomionych sekwencji
?4 przyciski szybkiego dostêpu
?funkcja Blackout
?rozdzielczoœæ PAN/TILT 8 lub 16 bit
?generator ruchów PAN/TILT
?synchronizacja wybranych sekwencji z muzyk¹
?regulacja prêdkoœci sekwencji
?regulacja intensywnoœci w strefach
?wejœcie sygna³u audio - mini jack stereo 3,5mm
?poziom zewnêtrznego sygna³u audio 0.775V
?wbudowany mikrofon
?port RS-232

?9V AC

?urz¹dzenie: 100mm x 130mm x 45mm

BMS
KNX
itp.

USB

RECORDER
3 LINIE DMX

URZ¥DZENIA INTELIGENTNE

TAŒMY CYFROWE

MODU£Y CYFROWE

3 x 170 PIKSELI

8 x 170 PIKSELI



AM-8
WÊZE£ - REKORDER ART-NET
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WYMIARY

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE

ZABEZPIECZENIA

?    zabezpieczenie przed odwrotn¹ polaryzacj¹ 
zasilacza

?    zabezpieczenia przepiêciowe portów DMX
?    optoizolacja linii DMX

?    1 port LAN
?    8 wyjœæ DMX (4096 kana³ów)
?    1 wyjœcie LINK do synchronizacji wielu 

sterowników
?    1 wejœcie DMX (512 kana³ów)
?    nagrywanie sygna³u Art-Net w czasie 

rzeczywistym
?    wierne odtwarzanie nagranych programów
?    wbudowany serwer www
?    zmiana ustawieñ poprzez stronê www
?    zmiana programów przez: DMX, tablet, telefon, 

komputer
?    obs³uga kilku mobilnych urz¹dzeñ jednoczeœnie
?    regulacja intensywnoœci programów
?    63 programy na karcie microSD
?    obs³uga kart microSD do 32GB
?    pamiêæ ustawieñ po zaniku zasilania
?    wyjmowane z³¹cza u³atwiaj¹ce monta¿
?    ³atwa integracja z systemami BMS, KNX, itp.

Urz¹dzenie jest konwerterem sygna³u zgodnego 

ze standardem Art-Net na 8 wyjœæ DMX.

AM-8 umo¿liwia równie¿ nagrywanie sygna³u 

z dowolnej konsolety oœwietleniowej Art-Net. Jedno 

urz¹dzenie potrafi w czasie rzeczywistym 

zapisywaæ na karcie microSD, 8 linii DMX.

Wykorzystuj¹c synchronizacjê wielu sterowników AM-8 mo¿na zwiêkszyæ liczbê nagrywanych portów DMX. Po 

pod³¹czeniu AM-8 do sieci LAN/Wi-Fi, mo¿na zmieniaæ jego konfiguracjê oraz wywo³ywaæ zapisane w nim 

programy za pomoc¹ dowolnego urz¹dzenia z przegl¹dark¹ internetow¹ (komputer, tablet, telefon). Urz¹dzenie 

posiada jedno wejœcie DMX, które mo¿na wykorzystaæ np.: do wyzwalania nagranych efektów za pomoc¹ innego 

sterownika DMX. Urz¹dzenie posiada zestaw metod GET, które pozwalaj¹ na jego integracjê, poprzez sieæ LAN, 

z systemami inteligentnych budynków (BMS, KNX itp.). Urz¹dzenie dostêpne jest w kilku wariantach 

funkcjonalnych.

?12-24V DC

?urz¹dzenie ze z³¹czami: 133mm x 117mm x 41mm

7
512

DMX 7DMX
Output

8

7DMX
Input

1

7
NET

ART. 7
RJ-45

LAN 7
32 GB

microSD7
Server

WEB
8 x DMX

8 x DMX

1360 PIKSELI   LED

1360 PISKELI   LED
SWITCH

ETHERNET

LAN

LAN

LAN

1360 PIKSELI   LED8 x DMX

LAN

1360 PIKSELI   LED8 x DMX

DMX

Rekorder

Rekorder
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WYMIARY

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE

ZABEZPIECZENIA

?    zabezpieczenie przed odwrotn¹ polaryzacj¹ zasilacza
?    zabezpieczenia przepiêciowe portów DMX

?    1 port LAN
?    3 wyjœcia DMX (1536 kana³ów)
?    1 wejœcie DMX (512 kana³ów)
?    nagrywanie sygna³u Art-Net w czasie rzeczywistym
?    wierne odtwarzanie nagranych programów
?    wbudowany serwer www
?    zmiana ustawieñ poprzez stronê www
?    zmiana programów przez: DMX, tablet, telefon, 

komputer
?    obs³uga kilku mobilnych urz¹dzeñ jednoczeœnie
?    regulacja intensywnoœci programów
?    63 programy na karcie microSD
?    obs³uga kart microSD do 32GB
?    pamiêæ ustawieñ po zaniku zasilania
?    wyjmowane z³¹cza u³atwiaj¹ce monta¿
?    wbudowany zegar czasu z obs³ug¹ zdarzeñ
?    ³atwa integracja z systemami BMS, KNX itp.

?urz¹dzenie ze z³¹czami: 53mm x 110mm x 65mm

AM-8.3
WÊZE£ - REKORDER ART-NET

?12-24V DC

7
512

DMX 7DMX
Output

3

7DMX
Input

1

7
NET

ART. 7
RJ-45

LAN 7
32 GB

microSD7
Server

WEB

Urz¹dzenie jest konwerterem sygna³u zgodnego 

ze standardem Art-Net na 3 wyjœcia DMX.

AM-8.3 umo¿liwia równie¿ nagrywanie sygna³u 

z dowolnej konsolety oœwietleniowej Art-Net. Jedno 

urz¹dzenie potrafi w czasie rzeczywistym zapisywaæ 

na karcie microSD, 3 linie DMX. Po pod³¹czeniu AM-

8.3 do sieci LAN/Wi-Fi, mo¿na zmieniaæ jego 

konfiguracjê oraz wywo³ywaæ zapisane w nim 

programy za pomoc¹ dowolnego urz¹dzenia 

z przegl¹dark¹ internetow¹ (komputer, tablet, 

telefon). W urz¹dzeniu jeden z portów mo¿na 

ustawiæ jako wejœcie i wykorzystaæ go np.: do 

wyzwalania nagranych efektów za pomoc¹ innego 

sterownika DMX. Urz¹dzenie posiada zestaw metod 

GET, które pozwalaj¹ na jego integracjê, poprzez 

sieæ LAN, z systemami inteligentnych budynków 

(BMS, KNX itp.).

3(2) LINIE DMX

510(340) PIKSELI LED

LAN

MADRIX

DMX



AM-9
STREFOWY PILOT RGB
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Urz¹dzenie AM-9 przeznaczone jest do zdalnego 

sterowania oœwietleniem LED RGB, pracuj¹cym 

w standardzie DMX-512. Po pod³¹czeniu go do sieci 

LAN/Wi-Fi, mo¿na sterowaæ oœwietleniem 

z dowolnego urz¹dzenia, które posiada 

przegl¹darkê internetow¹ np.: tablet, smartfon, 

komputer. Sterownik pozwala kontrolowaæ 10 stref, 

w których zainstalowano oprawy RGB. Stosuj¹c 

AM -9 w po³¹czeniu ze sterownikami DDL-88, mo¿na 

znacznie zwiêkszyæ funkcje urz¹dzenia np.: uzyskaæ 

zmianê kolorów.

Urz¹dzenie posiada zestaw metod GET, które 

pozwalaj¹ na jego integracjê, poprzez sieæ LAN, 

z systemami inteligentnych budynków (BMS, KNX 

itp.).

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE

ZABEZPIECZENIA

?   zabezpieczenie przed odwrotn¹ polaryzacj¹ zasilacza
?   zabezpieczenie przepiêciowe linii DMX

?1 port LAN
?1 wyjœcie DMX (70 kana³ów)
?wbudowany serwer www
?zmiana programów i ustawieñ poprzez stronê www
?niezale¿na zmiana kolorów i programów w10 strefach
?zmiana programów przez: tablet, telefon, komputer
?obs³uga kilku mobilnych urz¹dzeñ jednoczeœnie
?wyjmowane z³¹cza u³atwiaj¹ce monta¿
?³atwa integracja z systemami BMS, KNX itp.

?urz¹dzenie ze z³¹czami: 53mm x 110mm x 65mm

?12-24V DC

7
512

DMX 7
RJ-45

LAN 7DMX
Output

1

7
Server

WEB

BMS
KNX
itp.

LAN

DMX



ST-01
Sterownik cyfrowych modu³ów LED
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WYMIARY

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE

ZABEZPIECZENIA

?zabezpieczenie przed odwrotn¹ polaryzacj¹ zasilacza
?zabezpieczenia przepiêciowe linii DMX

?maksymalny pobór pr¹du 100mA
?liczba kana³ów DMX od 3 do 510
?liczba obs³ugiwanych pikseli RGB 170/340
?rozdzielczoœæ maksymalna 8bit
?cyfrowe ustawiania parametrów
?sygnalizacja poprawnej transmisji DMX
?pamiêæ ustawieñ przy zaniku zasilania
?uchwyty mocuj¹ce
?wyjmowane z³¹cza u³atwiaj¹ce monta¿
?praca w temperaturze: od +1 do +55 C

Urz¹dzenie jest konwerterem sygna³u DMX na 

wybrany protokó³ stosowany w cyfrowych modu³ach, 

taœmach, lub diodach LED RGB. W zale¿noœci od 

wersji protoko³u, sterowanie diodami odbywa siê 

poprzez jedn¹, dwie lub trzy linie steruj¹ce (DATA, 

CLK, STR). Za pomoc¹ jednego sterownika mo¿emy 

kontrolowaæ 170 pikseli RGB, wykorzystuj¹c do tego 

510 kana³ów DMX. 

U³o¿one w odpowiedni sposób taœmy lub modu³y 

LED, mog¹ tworzyæ wielkogabarytowe ekrany 2D lub 

nawet 3D. Stosuj¹c dedykowane oprogramowanie 

np.: MADRIX, w bardzo ³atwy sposób mo¿na 

uzyskaæ niezliczon¹ liczbê efektów lub animacji.

?urz¹dzenie ze z³¹czami: 64mm x 65mm x 25mm

?12V DC

7
512

DMX 7DMX
Input

1

7
170

RGB
PIXEL

7Channel
DMX

510



DDL-88
Kontroler LED RGB
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Ste rown ik  DDL-88  j es t  t r zykana ³owym 

œciemniaczem przeznaczonym do sterowania 

diodami LED RGB (taœmy LED, modu³y LED itp.). 

Pracê urz¹dzenia mo¿na w pe³ni kontrolowaæ za 

pomoc¹ konsolety DMX-512 lub pilota na 

podczerwieñ. Dziêki dodatkowym wejœciom, do 

sterownika mo¿na pod³¹czyæ dwa przyciski. Jeden 

z nich odpowiada za za³¹czanie i œciemnianie 

oœwietlenia, a drugi - za zmianê kolorów 

(programów). Du¿a rozdzielczoœæ PWM 12-bitów 

oraz szereg wprowadzonych algorytmów, pozwala 

na bardzo p³ynn¹ zmianê kolorów, niespotykan¹ 

przy rozdzielczoœci PWM 8-bitowej. Zastosowana 

charakterystyka œciemniania zosta³a dostosowana 

do ludzkiego oka tak, aby spostrzegane œwiat³o 

zmienia³o siê w sposób liniowy. Wbudowane 

7
512

DMX 7
SLAVE

MASTER7Channel
DMX

7/3

7Channel
Output

3

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE

ZABEZPIECZENIA

AKCESORIA

?zabezpieczenie przed odwrotn¹ polaryzacj¹ zasilacza
?zabezpieczenia przepiêciowe linii DMX i wejœæ 

prze³¹czników
?zabezpieczenie przeciwzwarciowe dla wyjœæ R,G,B

?3 wyjœcia PWM
?obci¹¿alnoœæ wyjœæ: Red - 5A / Green - 5A / Blue 5A
?12 bitowa rozdzielczoœæ PWM (4096 poziomów jasnoœci)
?wbudowany odbiornik i nadajnik DMX
?sterowanie za pomoc¹ DMX, pilota, zewnêtrznych 

przycisków lub mikroprze³¹czników
?tryb MASTER/SLAVE 
?24 wbudowane programy i jeden program w³asny
?system wyg³adzania przejœæ pomiêdzy kolorami przy 

sterowaniu z DMX
?niwelacja drgañ obrazu dla systemów: PAL i NTSC
?charakterystyka œciemniania dopasowana do ludzkiego 

oka
?pamiêæ ostatnich ustawieñ przy zaniku zasilania
?³atwa integracja z „inteligentnymi” systemami (EiB itp..)
?sygnalizacja wyst¹pienia zwarcia
?sygnalizacja poprawnej transmisji DMX

zabezpieczenie przeciwzwarciowe chroni sterownik i instalacjê LED przed uszkodzeniami. W przypadku zwarcia, 

urz¹dzenie wy³¹cza tylko ten kana³, w którym wyst¹pi³a usterka, a po jej usuniêciu samoczynnie przywraca go do 

prawid³owego dzia³ania.

?ma³e wymiary: 68mm x 89mm x 28mm

?12-24V DC

LED RGB

?zewnêtrzny odbiornik podczerwieni
?pilot



MDL-48
Kontroler LED 48 x 0.5A
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Sterownik MDL-48, to 48 kana³owy œciemniacz do 

diod LED RGB (taœmy LED, modu³y LED itp.). 

Przeznaczony jest g³ównie do sterowania 

wielkopowierzchniowymi matrycami RGB. 

Obci¹¿alnoœæ ka¿dego wyjœcia wynosi 0,5A, co przy 

zasilaniu 12V pozwala wysterowaæ 16 pikseli RGB, 

ka¿dy o mocy 18 watów. Dziêki wbudowanemu 

odbiornikowi DMX, urz¹dzeniem mo¿na sterowaæ za 

pomoc¹ dowolnego kontrolera DMX-512. Sterownik 

posiada 30 wewnêtrznych programów. Mo¿na je 

uruchomiæ bez konsolety DMX, poprzez 

odpowiednie nastawy prze³¹czników.

WYMIARY

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE

ZABEZPIECZENIA

?zabezpieczenie przed odwrotn¹ polaryzacj¹ zasilacza
?zabezpieczenie przeciwzwarciowe osobne dla ka¿dego 

z 48 wyjœæ
?zabezpieczenia przepiêciowe linii DMX

?48 wyjœæ PWM
?obci¹¿alnoœæ ka¿dego wyjœcia: 0,5A
?wbudowany odbiornik 48 kana³ów DMX
?sygnalizacja poprawnej transmisji DMX
?sterowanie za pomoc¹ DMX lub mikroprze³¹czników
?funkcja cross dla zmiany kolejnoœci wyjœæ RGB
?30 wbudowanych programów testowych
?niwelacja drgañ obrazu dla systemów wizyjnych
?charakterystyka œciemniania dopasowana do ludzkiego 

oka
?pamiêæ ustawieñ przy zaniku zasilania
?uchwyty mocuj¹ce
?wyjmowane z³¹cza u³atwiaj¹ce monta¿
?praca w temperaturze: od +1 do +40 C
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?8-24V DC

?urz¹dzenie ze z³¹czami: 133mm x 117mm x 31mm

512

DMX Channel
Output

48

7DMX
Input

1

7Channel
DMX

48
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KONWERTER
LAN/RS-232/RS-485

Kontroler AM-10 przeznaczony jest do zdalnej 

komunikacji ze sterownikiem Light Magic. Po 

pod³¹czeniu AM-10 do sieci LAN/Wi-Fi, mo¿na 

zda ln ie  wywo ³ywaæ programy zap isane 

w sterowniku Light Magic z dowolnego urz¹dzenia, 

które posiada przegl¹darkê internetow¹ np.: tablet, 

smartfon, komputer. Z jednym sterownikiem AM-10 

mo¿e komunikowaæ siê kilka mobilnych urz¹dzeñ, 

umo¿liwiaj¹c zmianê oœwietlenia kilku osobom 

jednoczeœnie, co ma du¿e znaczenie w przypadku 

strefowego systemu oœwietlenia. Urz¹dzenie 

posiada zestaw metod GET, które pozwalaj¹ na jego 

integracjê, poprzez sieæ LAN, z systemami 

inteligentnych budynków (BMS, KNX itp.).

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE

ZABEZPIECZENIA

?    zabezpieczenie przed odwrotn¹ polaryzacja zasilacza
?    zabezpieczenie przepiêciowe linii RS-485

?    1 port LAN
?    dwukierunkowy port RS-232 lub RS-485
?    wbudowany serwer www
?    zmiana programów i ustawieñ poprzez stronê www
?    niezale¿na zmiana programów w10 strefach
?    zmiana programów przez: tablet, telefon, komputer
?    obs³uga kilku mobilnych urz¹dzeñ jednoczeœnie
?    wyjmowane z³¹cza u³atwiaj¹ce monta¿
?    ³atwa integracja z systemami BMS, KNX itp.

?urz¹dzenie ze z³¹czami: 53mm x 110mm x 65mm
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SIGMANET

WWW.SIGMA.NET.PL

WWW.DIGITAL-LED.PL

WWW.DIGITAL-LED.EU

WWW.CYFROWELEDY.PL

WWW.LED-TECHNOLOGIA.PL

DYSTRYBUTOR:

SIGMA NET
Rzeplin 155, 32-046 Rzeplin

biuro@sigma.net.pl
tel. 12  352 16 41
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