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KM-1 Úvodní informace 
 

Jedná se o modul ovladače krokového motorku řízený protokolem DMX-512. Ovladač 
používá k řízení dva DMX kanály (viz. tabulka hodnot DMX a funkcí). Nastavení počáteční 
adresy je volitelné v rozsahu 1 až 511 (viz. tabulka DMX adres).  
 
Upozornění! K předejití, nebo redukování rizika šoku elektrickým proudem nebo požáru, 
nevystavujte modul do deště nebo vysoké vlhkosti. 
 
Prosím recyklujte přepravní obal výrobku, pokud je to možné. 

 

KM-1 Vlastnosti modulu 
 

• Plynulé řízení rychlosti otáček 
• Rotace oběma směry 
• Přesné nastavení polohy 
• Řízení DMX-512 protokolem 
• Možnost provozu bez DMX ovladače 
• Stop s uvolněnou nebo zafixovanou polohou  

 
 

KM-1 Připojení DMX linky 
 

Zapojení kabelu je na následujícím obrázku. Na uzemnění se nepoužívá zemnící 
vývod konektoru XLR. Nezapojujte tedy stínění (zem) na kovový kryt konektoru, může to 
způsobit zkrat nebo nevyzpytatelné chování. Stínění se připojuje na pin číslo 1.  
 

 
Zapojení kabelu DMX 

 
 

Při připojení delších kabelů je třeba použít terminátor (pro impedanční přizpůsobení 
vedení) na konec vedení. Terminátor je odpor 90 – 120  Ohmů, ¼ W připojený mezi piny 2 a 
3 na zásuvce konektoru XLR (tedy na DATA+ a DATA-). Odpor lze zapájet do XLR zástrčky 
a připojit do poslední DMX jednotky. Tím se sníží možnost eventuelního nevyzpytatelného 
chování jednotek. 
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Někteří výrobci používají 5-pinový XLR DMX konektor pro přenos dat, místo 3-
pinového. Standardní 5-pinový XLR konektor může být implementovaný do 3-pinového 
pomocí kabelového adaptéru. Zapojení pinů pro 5 a 3-pinový XLR konetor je v následující 
tabulce. 
 

Conductor 3-Pin XLR Female 5-Pin XLR Male (In) 
Ground/Shield Pin 1 Pin 1 

Data Compliment (- signal) Pin 2 Pin 2 
Data True (+ signal) Pin 3 Pin 3 

Not Used   Do Not Use 
Not Used   Do Not Use 

Zapojení konektoru XLR 
 
 
 

KM-1 Propojení DMX modulů 
 
 K připojení lze použít jakýkoliv universální DMX ovladač. Propojení jednotlivých 
modulů je formou sběrnice, kde k poslední jednotce musí být připojen terminál. Nepřipojujte 
zařízení stylem hvězda, nebo jinou nevhodnou topologií. Řízení jednotek je na sobě nezávislé 
a jejich adresa se nastavuje podle tabulky uvedené na stránce 4. 
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KM-1 Nastavení DMX adresy 
 

Následující tabulka obsahuje hodnoty dip přepínačů pro nastavení počáteční adresy od 
1 do 511. Adresu je třeba nastavit před zapnutím modulu. Změna adresy se projeví až po 
novém zapnutí, či resetu modulu. 
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KM-1 DMX hodnoty a funkce 
 

Modul KM-1 používá k řízení 2 DMX kanály. Jejich popis je v následující tabulce. 
 

Kanál Hodnota DMX Popis 
  0-9 Stop se zafixovanou polohou 

10-126 Rotace od pomalé do vysoké rychlosti 
1 Pohyb 

127-138 Stop s uvolněnou polohou 
  
  

139-255 Rotace v obráceném směru od pomalé 
do vysoké rychlosti 

2  Poloha 0-255 Poloha  00 -  3900                                      
(závisí na typu krokového motorku) 

 
 

 
 
 

KM-1 Technická specifikace 
 
Napájení modulu    5 V 
Napájení krokového motorku  max. 50 V 
Odběr korkového motorku   max. 500 mA 
Řídící signál – dle normy DMX min +- 200 mV 
Vstupní odpor  > 12 kOhmů 
DMX  2 kanály 
 


