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MA grandMA3 processing unit XL

merk MA lighting

code REMA3NPU14

fabrikantcode 4010508

  

Intuïtief, krachtig en veelzijdig: de GrandMA3 is dé volgende stap in lichtregie. De GrandMA3 software is
innovatief en volledig naar eigen wens in te delen. GrandMA3 hardware is robuust, strak vormgegeven en
ontwikkeld voor optimale ergonomie. 
 
Met een Processing Unit vergroot je de kracht van een GrandMA3 systeem: elke PU voegt extra parameters
en processorvermogen toe aan een netwerk sessie, waardoor je moeiteloos zelfs de grootste lichtsets aan
kunt sturen. Een MA3 sessie kan met behulp van Processing Units worden uitgebreid tot wel 250.000
parameters, die in real-time en volledig gesynchroniseerd kunnen worden aangestuurd.
 
Alle GrandMA3 Processing Units zijn compatibel met GrandMA2 netwerken.
GrandMA3 Processing Unit M: 4.096 parameters ( mode 2: 4.096 )
GrandMA3 Processing Unit L: 8.192 parameters ( mode 2: 4.096 )
GrandMA3 Processing Unit XL: 16.384 parameters ( mode 2: 4.096 )
 
Processing Units zijn ontwikkeld voor intensief professioneel gebruik: de robuuste behuizing is slechts 2RU
hoog, zodat ze efficiënt kan worden ingebouwd in een 19” rack.  Het geïntegreerde touchscreen biedt een
volledig overzicht van het systeem en eenvoudige toegang tot de meest gebruikte functies. Elke functie kan
worden ingesteld en uitgelezen m.b.v. GrandMA software (console of onPC)

Technische specificaties:
Voegt 16.384 parameters (HTP/LTP) toe aan een GrandMA3 sessie
Voegt 4096 parameters (HTP/LTP) toe aan een GrandMA2 sessie
1 x powerCon TRUE-1 connector (NAC3FX-W)
100-240V
50-60Hz
max 200VA
2 x RJ45 Gigabit Ethernet connector
8 x XLR-5 DMX-512 output
3 x USB-A 2.0
19” rack-mount , 2RU
afmetingen: 
breedte: 482 mm
diepte: 350 mm
hoogte: 89 mm
nettogewicht: 6 kg
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grandMA3 Processing Units zijn compatibel met GrandMA2 software.


