


Inhoud van de verpakking
Uw DMX USB PRO Mk2-pakket bevat deze artikelen:

• DMX USB PRO Mk2 (onderdeelnr. 70314)
• Stuurprogramma voor Windows™ software op de CD-ROM van ENTTEC 

(onderdeelnr. 79106)
• Micro USB-kabel (onderdeelnr. 50282)
• Breakout-kabel 0,1 m - DB15 naar 3DMX (onderdeelnr. 79146) 
• Deze gebruikershandleiding 

Neem direct contact op met uw leverancier als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

Om er zeker van te zijn dat u de meest recente herziening van het 
stuurprogramma met uw PRO Mk2 gebruikt, bezoek de sectie 
“Downloads” van de ENTTEC website op www.enttec.com om de huidige 
versie te krijgen.
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Accessoires (apart verkrijgbaar)

79147 PRO Mk2 3DMX + 2MIDI breakout-kabel (0,1 m)

2 x DMX-uitgang (DMX 1 en DMX 2)
1 x DMX ingang (DMX 1)
1 x MIDI-INGANG
1 x MIDI-UITGANG

70317 PRO MK2 etui met ritssluiting

Hiermee kunt u de PRO Mk2 met de breakout- en 
USB-kabel allemaal veilig in één etui meenemen.

70029 3-pins vrouwelijke naar 5-pins mannelijke 
converter
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70030 3-pins mannelijke naar 5-pins vrouwelijke 
converter

70023 5-pins mannelijke naar mannelijke converter

79149 5 W USB-voeding 

Nuttig om de zelfstandige modus te ondersteunen
Wordt geleverd met stekkeradapters voor de VS, 
UK, EU en AU 
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Garantie
ENTTEC garandeert dat het door haar vervaardigde product vrij van defecten in materialen 
en uitvoering zal zijn voor een periode van één jaar vanaf de datum van verzending vanaf 
een erkende ENTTEC groothandel. Als het apparaat binnen de garantieperiode defect blijkt 
zijn, zal ENTTEC de defecte hardware naar eigen goeddunken repareren of vervangen. Als 
het  defect  het  gevolg  is  van  een  bedieningsfout,  accepteert  de  gebruiker  de 
verantwoordelijkheid  om  de  ontstane  kosten  die  bij  de  diagnose  van  de  hardware, 
onderdelen of verzending vanaf ons onderhoudsdienst te betalen.

ENTTEC  geeft  geen  garantie  van  welke  aard  dan  ook,  expliciet  of  impliciet,  met 
inbegrip van maar niet  beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en 
geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zal ENTTEC aansprakelijk zijn voor 
indirecte, bijzondere of gevolgschade.
Het openen van de behuizing van het apparaat zal de garantie ongeldig maken, zoals 
hierboven beschreven.
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Contact opnemen met ENTTEC
E-mail: contact@enttec.com

Telefoon: +61 3 9763 5755 GMT+10
Fax: +61 3 9763 5688

Ons schrijven: ENTTEC Pty Ltd
PO Box 4051
Ringwood
Vic  3134   Australië

Ondersteuning krijgen
Als u ondersteuning voor de PRO Mk2 of het stuurprogramma nodig hebt, bezoek de 
ondersteuningssectie van onze website op www.enttec.com/support. Daar kunt u een 
verzoekticket om ondersteuning invullen voor snelle hulp bij uw vraag.
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Typografische conventies in deze handleiding
PRO Mk2: Korte naam die wordt gebruikt om de DMX USB PRO Mk2 in deze handleiding te 
noemen.

Geheugen: Het  ingebouwde  geheugen  van  de  PRO  Mk2  dat  wordt  gebruikt  voor  het 
opslaan van de DMX-show en ondersteunt de zelfstandige modus.

Gegevensvakken: De  namen  van  de  vakken  waarin  gegevens  worden  ingevoerd 
verschijnen in een ander lettertype. Bijv. De naam van het invoervak “Vertraging” wordt als 
“Delay” afgedrukt.

Kennismaking met uw PRO Mk2 
Hartelijk  dank  voor  de  aanschaf  van  de  PRO Mk2.  Bij  ENTTEC zijn  we  trots  op  onze 
producten en we hopen dat u net zoveel het gebruik ervan zult genieten als wij genieten om 
ze te ontwerpen en bouwen.

De PRO Mk2 is een USB-hardware-interface die via het DMX512-standaardprotocol DMX 
zendt wanneer het op een computer is aangesloten, door het op een Universal Serial Bus 
(USB) en verschillende soorten verlichtingsapparatuur aan te sluiten. Het biedt twee volledig 
onafhankelijke DMX-poorten, elk met volledige RDM-functionaliteit. 

De bijbehorende stuurprogramma’s maken het de computer mogelijk om de PRO Mk2 te 
besturen en te configureren.
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Kenmerken
De PRO Mk2 biedt:
• Dual 512 kanalen van invoer of uitvoer (één per DMX-poort)
• Volledige RDM-functionaliteit op beide poorten
• Zelfstandige modus: speel een enkele opgenomen DMX-show af bij het opstarten
• Midi-ingangs- en uitgangspoorten (DMX + Midi-kabel apart verkrijgbaar)
• Instelbare framesnelheden en lege frames om niet-standaard apparatuur te 

accommoderen 
• Echte 1500 V isolatie

Indeling
De PRO Mk2 zit in een esthetisch slank profiel, machinaal bewerkte aluminium behuizing 
met afmetingen: 0,9” (22 mm) in hoogte, 2,6” (66 mm) breed en 4,1” (105 mm) diep. Het is 
gemakkelijk op een tafelblad naast de computer op te bergen waaraan het is gekoppeld en 
kan indien gewenst eenvoudig in een etui met ritssluiting worden geschoven (Pro2 etui met 
ritssluiting apart verkrijgbaar).
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ENTTEC DMX PRO Mk2-interface
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De LED-statusweergave geeft de bedrijfsstatus aan

wit De PRO Mk2 is ingeschakeld en inactief
groen DMX1 zendt of ontvangt (DMX-poort 1)
geel DMX2 zendt of ontvangt (DMX-poort 2)
blauw zefstandige modus (show afspelen)
paars MIDI-ingang of -uitgang
rood fout

De LED zal tussen de genoemde kleuren knipperen om de status van de PRO Mk2 
aan te duiden 
Ontkoppel en sluit de USB-kabel opnieuw aan om te resetten als de PRO Mk2 in de 
foutstatus (rood) is

USB 2.0
Micro USB-aansluiting voor aansluiting op de computer.

DMX-breakout
DB15-connector naar de DB15 DMX-breakout-kabel. Alleen compatibel met de DMX en 
DMX + MIDI breakout-kabels.

Alleen geleverde of verkochte kabels van ENTTEC mogen worden gebruikt voor 
DMX of MIDI breakout.
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Beknopte gids voor de PRO Mk2 
 Installeer en configureer de stuurprogramma's op uw Windows™, Linux™ of Mac™ 

computer.
(zie Het stuurprogramma installeren op pagina 15) 

 Sluit de PRO Mk2 aan op uw computer en het besturingsnetwerk van de DMX512.
(zie De PRO Mk2 aansluiten op pagina 18) 

 Laad de besturingssoftware van uw keuze op de computer.

 Bestuur en beheer DMX en stel DMX-kanalen in met een PRO Mk2 compatibel 
softwarepakket.

 Start de software en maak uw show.
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De PRO Mk2 installeren

Het stuurprogramma installeren
De PRO Mk2 wordt door de stuurprogramma's voor de volgende besturingssystemen 
ondersteund:

• Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, 
Windows 7, Windows Server 2008 R2. (32-bits en 64-bits versies)

• Mac OS X (Mac OS X 10.4 (Tiger) of hoger)
• Linux
• Free BSD

Deze handleiding zal het installatieproces van Windows 7™ behandelen, bij wijze van 
voorbeeld. Anderen zullen vergelijkbaar zijn, maar de bijzonderheden van hoe elk 
besturingssysteem werkt op het gebied van schermafdrukken zijn voor de beknoptheid 
weggelaten.

Voordat u uw PRO Mk2 op uw computer aansluit, installeer het stuurprogramma. 
Om dit te doen, hebt u het installatiebestand van het stuurprogramma nodig, die beschikbaar 
is via:

• de CD die met het pakket werd meegeleverd, of
• download het meest recente stuurprogramma direct vanaf de ENTTEC website 

(www.enttec.com/promk2)
• voor de meest recente stuurprogramma's en OS ondersteuning, neem een kijkje op 

de ftdi website (http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm)
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De afbeelding hierboven toont het menu van het welkomstscherm van de ENTTEC 
Products & Documents CD, waar u “Drivers” vanaf zult willen kiezen. Dat zal u naar het 
volgende scherm brengen.
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Het is aanbevolen dat u de eerste optie kiest om de “Driver Auto Installer” te downloaden.
Het handmatige zip-bestand is bedoeld voor gevorderde gebruikers, die weten hoe het 
stuurprogramma handmatig geïnstalleerd moet worden.

Een dialoogvenster zal geopend worden waarin u 
wordt gevraagd of u dit bestand wilt uitvoeren, 
opslaan of annuleren. Selecteer “Run”.

Dit zal door een opdrachtregelvenster worden 
gevolgd, die op basis van uw systeem het 
stuurprogramma installeert. Laat het voltooien.
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De PRO Mk2 aansluiten

USB
Zodra het installeren van het stuurprogramma voltooid is, kunt u vervolgens het PRO Mk2-
apparaat met de micro USB-kabel op uw computer aansluiten. Eén uiteinde zal de micro 
USB-plug (kleinere connector) op de USB-poort van de PRO Mk2 passen. Het andere 
uiteinde, dat in vergelijking breder en bijna plat is, gaat naar een vrije USB-poort op uw 
computer. U kunt het ook in een USB-hub steken, maar zorg ervoor dat er voldoende 
vermogen op deze hub beschikbaar is om het apparaat en alle andere USB-gevoede 
apparaten, die daar ook op zijn aangesloten, te voeden. 

Wanneer u de verbinding met uw computer maakt, zal de LED op de PRO Mk2 wit beginnen 
te knipperen, om de gebruiker te informeren dat het opgestart en klaar is. Daarna zou een 
bericht moeten verschijnen (meestal een paar seconden later in Windows) waarin gemeld 
wordt dat uw computer nieuwe hardware heeft gedetecteerd. 
Het zal door uw computer correct als ENTTEC USB-PRO Mk2 worden geïdentificeerd.

Voeding
De PRO Mk2 krijgt zijn voeding van de USB-aansluiting. 

U kunt ook een 5 V USB-voedingsadapter (onderdeelnr. 50327) gebruiken om de PRO Mk2 
te voeden en alleen in de zelfstandige modus te gebruiken.

Maar om een softwaretoepassing te kunnen gebruiken die met de PRO MK2 communiceert, 
zult u het op de USB-poort van de computer moeten aansluiten.
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DMX-uitgang (DMX 1 en DMX 2)
De DMX-uitgangsaansluiting(en) moet op het netwerk van de DMX512-apparaten worden 
aangesloten die door de PRO Mk2 moeten worden bestuurd. Beide poorten kunnen worden 
gebruikt om tegelijkertijd uitvoer te geven (waardoor 2 DMX-kanalen samen mogelijk is). 
Raadpleeg de softwareondersteuning om te bevestigen of het beide uitgangen met de PRO 
Mk2 ondersteunt.

Het is niet nodig om tijdens het programmeren van de PRO Mk2 een verbinding met 
de DMX-uitgangsaansluiting te hebben.

DMX-ingang (DMX 1 en DMX 2)
De DMX-ingangsaansluiting(en) moet op de DMX512-controller worden aangesloten 
waarvan de uitvoer door de PRO Mk2 moet worden opgevangen. De invoer wordt 
opgevangen en naar de software poort gestuurd die met de PRO Mk2 als interface 
functioneert.

Hoewel er slechts één DMX-ingangsaansluiting (DMX1) in de breakout-kabel is, kan 
de andere aansluiting (DMX2) met behulp van een Gender Changer ook als een 
ingang worden gebruikt.

Elke poort kan op elk gewenst moment alleen als ingang of uitgang worden gebruikt. 

Beide poorten zijn geïsoleerd en gescheiden, zodat er één voor het ontvangen van 
DMX-invoer kan worden gebruikt en de andere om DMX-uitvoer af te geven, zolang 
de software deze bewerking ondersteunt.
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De PRO Mk2 instellen

Een COM-poort selecteren
In de meeste gevallen zal de USB-poort waarop u de PRO Mk2 wilt aansluiten ten opzichte 
van de andere elementen van de communicatiepoorten van de computer automatisch binnen 
een  acceptabel  bereik  vallen,  maar  als  u  tussen  de  poorten  problemen  of  conflicten 
ondervindt, hier is wat u kunt doen om de COM-poort te wijzingen. Voordat u wijzigingen 
aanbrengt,  is  het  raadzaam  om  bij  elke  poging  de  hardware  en  stuurprogramma’s  te 
configureren,  een administratie  bij  te houden van welke seriële  poort  is gebruikt.  Op die 
manier zult u in staat zijn om uw stappen terug te volgen mocht u besluiten om terug te gaan 
en elders iets opnieuw te proberen maar met verschillende instellingen.

Apparaatbeheer
Open apparaatbeheer op uw Windows-machine. (Control Panel → Device Manager)

Ontvouw de sectie “Ports” en zoek de PRO Mk2-poort op, die meestal “USB Serial Port” is.

Klik  met  de  rechtermuisknop  erop  en 
selecteer “Properties”.
Dit  zal  een  venster  laten  verschijnen 
waarin  u  de  communicatie-instellingen 
voor de poort kunt wijzigen.
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Klik onder “Port Settings” op “Advanced” en u kunt vervolgens in dit scherm het nummer 
van de COM-poort wijzigen:
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ENTTEC DMX-PRO Manager
ENTTEC biedt een gratis platformonafhankelijke applicatie om de PRO Mk2 te configureren, 
te testen en bij te werken. Het stelt de gebruiker ook in staat om een DMX-show in het 
geheugen op te nemen en de zelfstandige modus op de PRO Mk2 in te stellen. De applicatie 
is op de CD voor Windows beschikbaar of u kunt de nieuwste versie voor Windows of Mac 
van de ENTTEC website (www.enttec.com/promk2) downloaden.

Gebruik deze applicatie om uw PRO Mk2 te testen, standaardparameters 
(vernieuwingsfrequenties, breektijd) te wijzigen, het verzenden en ontvangen van 
DMX op beide poorten te testen en om het zelfstandig afspelen van shows in te 
stellen.

Deze applicatie is slechts een hulpprogramma voor probleemoplossing en geen 
besturingssoftware voor verlichting. 

De applicatie draait in een browser en het opent standaard de pagina, maar u kunt 
ook dit adres in uw browser gebruiken (http://localhost:55555/)

De PRO Mk2 testen en bijwerken
Op de startpagina van de DMX-PRO Manager, kunt op de “Find USB PRO”-knop klikken om 
naar USB-PRO’s te zoeken die op de computer zijn aangesloten. Zodra het gevonden wordt, 
kunt u het vanaf het selectievak selecteren om ermee te communiceren.
Eenmaal geselecteerd, ziet u alle apparaatgegevens op de startpagina en kunt u de 
firmware op de PRO Mk2 met behulp van het venster “Firmware Update” bijwerken. De 
volgende stappen zullen u bij het bijwerken van de firmware begeleiden, gebruik deze 
procedure om de PRO Mk2 te resetten als het ooit vast komt te lopen of niet meer reageert:
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Firmware bijwerken 
Gebruik het firmware-bestand bestemd voor de PRO Mk2 (beschikbaar op de website 
www.enttec.com/promk2) en upload het met de knop voor het uploaden (“Choose File” - 
volgens de Chrome-browser).

Klik na het selecteren van het juiste bestand op de “Update Firmware”-knop en laat het 
bijwerken doorgaan.

Zodra voltooid, wordt de pagina automatisch vernieuwd en zullen de apparaatgegevens aan 
de bijgewerkte firmware worden aangepast.
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Zelfstandige modus

De zelfstandige modus stelt u in staat om via de DMX-ingang een DMX-sequentie of -show 
naar het geheugen van de PRO Mk2 op te nemen en af te spelen. De duur van de opname 
is afhankelijk van de configuratie van de zelfstandige modus die vóór de opname is 
uitgevoerd. De recorder is slim genoeg om alleen de veranderende frames op te nemen om 
zo veel mogelijk frames op te kunnen slaan.

Klik op “Read Memory” om de configuratie van de zelfstandige modus te openen. U kunt de 
volgende waarden wijzigen die invloed zullen hebben hoe de DMX wordt opgenomen:

Naam van de show De naam om de show te identificeren die wordt opgenomen
DMX-kanalen Aantal op te nemen kanalen per DMX-frame
Aantal lussen Totaal aantal keren dat de show wordt afgespeeld (van 1 tot 

Altijd)
Lusvertraging De wachttijd in seconden tussen elke afspeellus
DMX-
uitgangspoort

De poort waarop de show moet worden afgespeeld. Slechts 
één kan geselecteerd worden

Afspelen bij 
opstarten

Als “Yes” wordt geselecteerd, wordt de opgenomen show bij 
opstarten afgespeeld
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Nadat de configuratie is ingesteld, kunt u de ingangspoort selecteren en op “Record 
DMX” klikken om het opnemen van DMX te starten. De opname wordt in een bestand 
opgeslagen en alleen naar het geheugen van de PRO Mk2 overgebracht wanneer de 
opname met behulp van de “Stop Recording”-knop wordt gestopt.

De opname kan nu met behulp van de “Write to Memory”-knop naar het geheugen worden 
overgebracht.

Laat de upload naar het geheugen voltooien, de voortgang van de upload wordt tijdens het 
proces weergegeven.
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Zodra de show met succes naar het geheugen is geladen, wordt de pagina automatisch 
vernieuwd om de besturingselementen van de opgenomen show weer te geven.

U kunt nu met de besturingselementen op deze pagina de show afspelen of stoppen. Deze 
besturingselementen zullen alleen beschikbaar zijn als er een show naar het geheugen is 
geschreven.

U kunt ook de opgenomen show vanaf de PRO Mk2 naar een binair bestand exporteren met 
behulp van “Export Show to File” en dit bestand kan vervolgens met behulp van de “Import 
Show”-knop naar het geheugen van de PRO Mk2 terug worden geïmporteerd.
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Bijlage 1 - Pinuitgangen van de DMX-connector

DMX-UITGANG
Pin 1 Aarde
Pin 2 Gegevens -
Pin 3 Gegevens +
Pin 4 Niet gebruikt
Pin 5 Niet gebruikt

DMX INGANG
Pin 1 Aarde
Pin 2 Gegevens -
Pin 3 Gegevens +
Pin 4 Niet gebruikt
Pin 5 Niet gebruikt
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Bijlage 2 - Pinuitgangen van de MIDI-connector

MIDI-UITGANG
Pin 1 Niet gebruikt
Pin 2 Aarde
Pin 3 Niet gebruikt
Pin 4 Gegevens +
Pin 5 Gegevens -

MIDI-INGANG
Pin 1 Niet gebruikt
Pin 2 Niet gebruikt
Pin 3 Niet gebruikt
Pin 4 Gegevens +
Pin 5 Gegevens -
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