
Funkcja automatycznego adresowania DMX 

Wprowadzenie 

Urządzenia wyposażone w funkcję automatycznego nadawania adresu DMX pozwalają w łatwy sposób 

skonfigurować system oświetleniowy składający się z wielu niezależnie sterowanych lamp, bez konieczności 

nadawania im indywidualnego adresu DMX z poziomu standardowego wyświetlacza. Adres DMX dla każdego 

kolejnego urządzenia zostaje nadany automatycznie, w oparciu o informację przesłaną z urządzenia, do którego 

zostało podłączone przewodem XLR. Przykładowo po podłączeniu szeregowo trzech urządzeń w trybie 6-

kanałowym i uruchomieniu funkcji AUTO-DMX przypisane zostaną one do kanałów: 

 Urządzenie 1:  kanał  1-6 

 Urządzenie 2:  kanał  7-12 

 Urządzenie 3:  kanał  13-18 

Połączenie urządzeń – kolejność 

Aby skorzystać z funkcji automatycznego nadawania adresu DMX należy podłączyć urządzenia posiadające taką 

funkcję za pomocą przewodu DMX (3-pin XLR) szeregowo (tzw. Daisy-chain) w takiej kolejności, w jakiej mają 

być ustawione jako wirtualne urządzenia na sterowniku DMX. 

Urządzenie znajdujące się w łańcuchu jako pierwsze zawsze skonfigurowane jest do pracy od kanału 1. 

Przykładowo urządzenie z sześcioma kanałami sterowania ustawione zostanie do pracy na kanałach 1-6. 

W trybie AUTO-DMX kolejne urządzenie podłączone w szeregu zostanie skonfigurowane do pracy na kanałach 

7-12. Każde kolejne urządzenie zostanie skonfigurowane do pracy zgodnie ze schematem: pierwszy „wolny” 

kanał + ilość kanałów urządzenia 

 

 

W ten sposób istnieje możliwość podłączenia wielu urządzeń oraz niezależnego sterowania każdym z nich od 

razu po włączeniu zasilania (bez konieczności nadawania im indywidualnych adresów DMX). 

  



Konfiguracja – zmiana trybu pracy  

Urządzenia mogą pracować w dwóch różnych trybach: 

AUTO-DMX: urządzenia automatycznie konfigurują się do pracy na kolejnych kanałach DMX z uwzględnieniem 

ilości kanałów zajętych przez poprzednie urządzenie podłączone w szeregu. 

 

 

 

STANDARD: wszystkie urządzenia podłączone w szeregu skonfigurowane są do pracy zawsze od kanału 1. 

  

 

Zmiana trybu odbywa się za pomocą standardowego sterownika DMX. Zmiany można dokonać ustawiając 

odpowiednią wartość na kanale funkcyjnym (patrz tabela kanałów DMX). Zmiana trybu zostaje dokonana po 

ustawieniu odpowiedniej wartości i odczekaniu 10 sekund. 

Zmiany zostają zastosowane dla wszystkich urządzeń podłączonych w szeregu, bez względu na aktualnie 

ustawiony tryb pracy. W przypadku zmiany z trybu AUTO-DMX na STANDARD konieczne jest odczekanie 

dodatkowych 2 sekund w celu zastosowania zmian dla każdego kolejnego urządzenia. 


