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Work Lightshark LS-node 4 4x in/uit

merk Lightshark

code NDNOWKL04

fabrikantcode LS-NODE4

  

WorkPro LightShark LS-Node 4
Krachtige en compacte netwerk nodes voor DMX en RDM over Ethernet.
De WorkPro LightShark is een unieke en innovatieve serie lichtsturingen  voor kleine tot middelgrote
evenementen en installaties. Een LightShark genereert een eigen WiFi netwerk, waarop je eenvoudig inlogt
met elke willekeurige webbrowser. Zo wordt je laptop, smartphone of tablet een draadloze intuïtieve (multi-
touch) interface voor het aansturen van intelligente armaturen én conventionele dimmers.
 
LightShark consoles zijn robuust gebouwd, eenvoudig te bedienen, en ongekend krachtig in hun klasse.
Door in te loggen op het 2,4 GHz WiFi network dat elke LightShark genereert, kun je tot 3 verschillende
mobiele apparaten (bijv. tablets) gebruiken als draadloze interface om lichtstanden te programmeren en af
te spelen. De LightShark software biedt controle over alle functies van moderne intelligente armaturen, een
krachtige Effects Generator, uitgebreide Fan-functies, presets voor makkelijk programmeren en updaten, en
de mogelijkheid om een volledige MIDI-mapping te maken, zodat de hardware eenvoudig kan worden
uitgebreid met standaard MIDI-panelen. 
 
LS-Nodes zijn compacte, krachtige netwerk nodes met een ingebouwde Ethernet switch. LS-Nodes zijn
volledig compatible met LightShark consoles (LS-1, LS-Core), maar kunnen ook worden ingeregeld via de
geïntegreerde  webserver, en kunnen daarom moeiteloos dienst doen als netwerk-Nodes voor elke
entertasinment netwerk dat gebruikt maakt van Art-Net en/of sACN. Daarnaast zijn LS-Nodes compatible
met RDM (Remote Device Management).
 
LS-Nodes zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, waardoor je je systeem precies zo kunt opbouwen als je
nodig hebt.

technische specificaties
1 x USB-C 3.0 ( + 5 V, 2A )
2 x RJ45 Ethernet connector
Ondersteunt Power-over-Ethernet ( PoE )
4 x XLR 5-pin DMX-512 output, bi-directioneel
Geïntegreerde netwerk switch
Netwerk node voor DMX-over-Ethernet
Art-Net
sACN
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DMX-frame rate instelbaar naar keuze
Configureerbaar via lightShark consoles of ingebouwde webserver
19”rackmount, 1 RU ( montage accesoires optioneel )
Afmetingen:
nettogewicht: 0,5 kg
breedte: 108 mm
diepte: 142 mm
hoogte: 40 mm
wordt geleverd met voedingskabel


