
MINOR  

OSVĚTLOVACÍ PULT 
12 světelných okruhů / 12 programovatelných nálad 
 

 

 
 

Řídící pult scénického osvětlení MINOR je určen pro 
malá divadla, kluby, zájezdové hudební a divadelní 
soubory a malá televizní studia. Pult vyniká 
spolehlivostí a velmi jednoduchým ovládáním 
vhodným i pro nezaškolenou obsluhu. Pult je vybaven 
univerzálně analogovým /0-10V/ i digitálním výstupem 
/DMX512/. 

Základní vlastnosti 
• 12 nezávislých světelných okruhů 
• 12 nezávislých světelných nálad 
• 2 režimy ovládání: PRESET / CUES - běžný 

manuální pult / paměťový pult s možností ovládání 
12-ti nezávislých světelných nálad 

• programování v obou režimech - v režimu PRESET 
se zapisuje nastavená předvolba, v režimu CUES 
se sčítají naprogramované nálady 

• nálady se po vypnutí pultu uchovávají v paměti 
• GRAND MASTER je nadřazen všem ovladačům 
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• tlačítka FLASH umožňují blikání jednotlivými 
okruhy nebo náladami na úroveň danou polohou 
ovladače FLASH MASTER 

• analogový výstup 0/+10V - konektor SUB-D25F 
• digitální výstup DMX512/1990 - konektor XLR5F 
• možnost napájení ze silových jednotek fy NOVA 

Lighting 
• možnost dálkového ovládání stykačů silových 

jednotek fy NOVA Lighting signálem DMX512 

Příslušenství 
• Síťový napáječ PS01 (20V/6W) 
• Analogové a digitální konektory a kabely 
Analogové řídící konektory a kabely 
• CC24 - kabel pro řízení 24 okruhů (využito pouze 

12 výstupů) 
• při objednávce kabelů nutno definovat délku kabelu 

a typ silové jednotky nebo zapojení jejího řídícího 
konektoru 

• objednat lze i samostatné konektory (SUB-D25M, 
SUB-D25F) a kabely (PŘ16-22) 

Digitální řídící konektory a kabely: 
• DMX5 - kabel s konektory pro signál DMX512 
• při objednávce kabelů nutno definovat délku 
• objednat lze i samostatné konektory (NC5MX, 

NC5FX) a kabely (SROM5-22) 

Technické parametry 
Počet řízených okruhů  12 
Počet světelných nálad 12 
Výstup 
 Digitální: DMX512/1990 
 Analogový: 0 / +10 V 
Napájecí napětí  15 VDC /100 mA 
Příkon  2 W 
Rozměry (ŠxHxV) 320x180x60 mm  
Váha  1kg

 


