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De SmoothDMX interface 
 
Bedankt dat u de keuze heeft gemaakt om de SmoothDMX 128 interface of de 
SmoothDMX 512 interface aan te schaffen. We hopen dat u de interface naar volle 
tevredenheid gaat gebruiken. 
 
De SmoothDMX 128 interface kan 128 DMX kanalen uitsturen. De SmoothDMX 512 
kan 512 DMX kanalen uitsturen. Beide interfaces werken op dezelfde manier. In deze 
handleiding zal steeds gesproken worden over ‘de SmoothDMX interface’ of over ‘de 
interface’. 
 

Applicaties 
 
De SmoothDMX interface kan samenwerken met vrijwel alle Art-Net applicaties en 
apps (voor computer, tablet en smartphone). Hieronder staan een aantal Art-Net 
applicaties opgesomd. Deze opsomming is onder voorbehoud en niet uitputtend. 
 
Windows 
Freestyler DMX  Gratis    http://www.freestylerdmx.be/ 
Elios1    Gratis    http://blog.eliosoft.net/ 
Jinx! LED Matrix Control Gratis    http://www.live-leds.de/ 
Q Licht Controller+  Gratis    http://www.qlcplus.org/ 
TouchDesigner3  Gratis2    https://www.derivative.ca/ 
LightFactory3   Gratis met beperkingen http://www.lightfactory.net/ 
LightForge3   Niet gratis   http://www.visualsorcery.com/ 
LightJams3   Niet gratis   http://www.lightjams.com/ 
 
MAC OSX 
Q Licht Controller+  Gratis    http://www.qlcplus.org/ 
Lightkey3   Niet gratis   http://www.lightkeyapp.com/en/ 
MadMapper3   Niet gratis   http://www.madmapper.com/ 
 
iOS (iPhone / iPad / iPod Touch) 
ArtNetDmxRemote3/4  Gratis met beperkingen Apple App Store 
Vibrio3    Gratis met beperkingen Apple App Store   
Luminair3   Niet gratis   Apple App Store 
 
Android 
Art-Net Controller3  Niet gratis   Google Play Store 
Aurora DMX3   Gratis met beperkingen Google Play Store 
 
1 Deze applicatie kan de Art-Net data naar een beperkt aantal IP-adressen 

sturen. Deze applicatie werkt hierdoor mogelijk niet goed op standaard 
ethernet netwerken. 

2 Alleen gratis voor niet-commercieel gebruik. 
3 Deze applicatie wordt niet verder beschreven in deze handleiding. 
4 Beperkte applicatie. Niet geschikt voor het maken van een complete lichtshow. 
 
De bovenstaande opsomming is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. We 
kunnen echter geen garantie geven dat de opsomming 100% correct danwel actueel 
is. 
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Instructies bij het uitpakken 
 
Controleer bij het uitpakken van de doos of alle onderdelen aanwezig zijn en of er 
niets beschadigd is. Ontbreken er onderdelen of constateert u schade, stel dan 
binnen 2 werkdagen uw dealer op de hoogte en bewaar alle verpakkingsmaterialen 
voor inspectie. 
 
Schade die is ontstaan tijdens het transport, valt onder verantwoordelijk van de 
pakketdienst. Eventuele transportschade dient geclaimd te worden bij de 
pakketdienst. 
 
De levering omvat: 

 1 SmoothDMX interface (type SmoothDMX 128 of SmoothDMX 512) 
 1 zwarte CAT5 netwerkkabel (2,00 meter) 
 1 rode CAT5 cross-over netwerkkabel (2,00 meter) 
 1 Voltcraft SPS-1000 mini-USB voedingsadapter (1000 mA) met een kabel 

(1,00 meter) 
 1 Würth 74271222S ferrietkern met een ‘key’ 
 1 handleiding van de SmoothDMX interface 
 1 handleiding van de Voltcraft SPS-1000 mini-USB voedingsadapter 

 
Veiligheidsvoorschriften 
 

 Alvorens u de interface aanraakt, kabels op de interface aansluit en/of kabels 
loshaalt, dient u er voor te zorgen dat de interface geen voedingsspanning 
heeft (u dient de voedingsadapter los te koppelen door de stekker uit het 
stopcontact te halen). 

 Koppel de voedingsadapter los (door de stekker uit het stopcontact te halen) 
als u niet in de buurt bent van de interface, als u geen zicht heeft op de 
interface of als u de interface niet gebruikt. 

 Wanneer de interface – en/of de op de interface aangesloten apparaten – 
onverwacht gedrag vertoond / vertonen, dan dient u direct de voedingsadapter 
los te koppelen (door de stekker uit het stopcontact te halen) en de 
aangesloten apparaten uit te schakelen. 

 De interface (en alle apparaten die direct danwel indirect op de interface 
aangesloten worden) mogen niet buiten of in een vochtige omgeving gebruikt 
worden. Dit geldt ook voor de bekabeling. 

 Indien de interface in contact komt met vocht, water of andere vloeistoffen, 
dan dient u direct die voedingsadapter los te koppelen (door de stekker uit het 
stopcontact te halen). 

 Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken 
(pak altijd de adapter / stekker zelf vast). 

 Gebruik nooit een voedingsadapter die een hogere of lagere spanning dan 5 
Volt (DC) levert. 

 Gebruik nooit een voedingsadapter die een wisselspanning (AC) levert. 
 Gebruik nooit een voedingsadapter die een uitgangsstroom van minder dan 

500 mA kan leveren. 
 Zorg ervoor dat de netspanning niet lager is dan de minimale spanning die op 

voedingsadapter staat aangegeven. 
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 Zorg ervoor dat de netspanning niet hoger is dan de maximale spanning die 
op voedingsadapter staat aangegeven. 

 Haal de ferrietkern nooit los van de USB voedingskabel (ongeacht welke 
voedingsadapter u gebruikt). 

 Gebruik nooit een andere ferrietkern dan de meegeleverde Würth 74271222S 
ferrietkern. 

 Stel de interface niet bloot aan schokken en trillingen. 
 Als de interface een klap heeft opgelopen, dan dient u direct de 

voedingsadapter los te koppelen (door de stekker uit het stopcontact te halen) 
en de interface te laten nakijken door een gekwalificeerde technicus. 

 Laat de interface nooit meer dan 24 uur achter elkaar aan staan. 
 Schroef de interface nooit open. Wanneer u de interface toch openschroeft, 

dan vervalt de garantie. 
 Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door SmoothLUX B.V. of door 

een door SmoothLUX B.V. erkende reparateur. Indien een andere partij één of 
meerdere reparaties uitvoert, dan vervalt de garantie. 

 De interface mag enkel gebruikt worden in EEG landen. 
 De interface mag niet gebruikt worden als medisch hulpmiddel. 
 De interface mag niet gebruikt worden in een omgeving waar de temperatuur 

lager dan 0 graden Celsius of hoger dan 35 graden Celsius is. 
 Wanneer de temperatuur van de interface hoger van 35 graden Celsius is, dan 

dient u de interface direct uit te schakelen (door de stekker van de 
voedingsadapter uit het stopcontact te halen). 

 Plaats de interface nooit in de volle zon. 
 Laat altijd 50 cm vrij rond de interface, zodat de lucht goed kan circuleren. 
 Sluit nooit kabels langer dan 25 meter aan op de interface. 
 De interface kan en mag niet worden aangesloten op een ethernetnetwerk met 

PoE (Power over Ethernet).  
 Schakel de interface niet te vaak achter elkaar in en uit. Dit kan de levensduur 

verkorten. 
 De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing en het juiste gebruik 

van de interface. SmoothLUX B.V. is niet verantwoordelijk voor schade die 
ontstaat door verkeerd gebruik van de interface. 

 
In principe kunnen alle apparaten die het DMX512 protocol ondersteunen op de 
interface aangesloten worden, echter mag de interface niet gebruikt in combinatie 
met special effect machines die schade kunnen aanrichten en/of ongelukken kunnen 
veroorzaken als ze verkeerde DMX waarden ontvangen (te denken aan 
vuurspuwers, CO2 jets, confetti kanonnen en rookmachines). 
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De interface is in overeenstemming met de volgende richtlijnen en normen (mits de 
veiligheidsvoorschriften en instructies uit deze handleiding worden nageleefd en de 
ferrietkern om de USB voedingskabel wordt geplaatst). 
 
EMC-richtlijn 2014/30/EG 
 
EN55032:2012/AC:2013 
EN55024:2010 
EN61000-3-2:2014 
EN61000-3-3:2013 
EN61000-4-2 
EN61000-4-3 
EN61000-4-4 
EN61000-4-5 
EN61000-4-6 
EN61000-4-8 
EN61000-4-11 
 
De EMC test is uitgevoerd door Bicon Laboratories B.V. te Helmond in april 2017. 
 
De EG verklaring van overeenstemming, het keuringsrapport en het technisch 
dossier kunnen op verzoek worden toegestuurd. 
 
De aansprakelijkheid van SmoothLUX B.V. beperkt zicht tot de garantie op de 
interface (met als maximum schadebedrag de aanschafwaarde van de interface), 
tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen door SmoothLUX 
B.V. 
 
Op de interface zit 1 jaar fabrieksgarantie (gerekend vanaf de aankoopdatum bij een 
dealer van SmoothLUX B.V.). De garantie vervalt indien de interface op onjuiste 
wijze wordt gebruikt en/of de veiligheidsvoorschriften en instructies niet worden 
nageleefd. 
 
De algemene voorwaarden van SmoothLUX B.V. zijn te vinden op 
http://www.smoothlux.com en kunnen op verzoek worden toegestuurd. 
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Installatie 
 
Stap 1 Handleiding doornemen 

Lees deze handleiding en de handleiding van de voedingsadapter 
zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht. 

 
Stap 2 Interface verbinden met een netwerk of computer 

U kunt de interface op twee manieren gebruiken: 
 

Netwerkcommunicatie 
U kunt de interface aansluiten op uw router (of op een 
netwerkswitch verbonden met de router). Zo kunt u de interface 
benaderen met alle computers, tablets en smartphones die zijn 
aangesloten op dezelfde router. U kunt de meegeleverde zwarte 
CAT5 netwerkkabel gebruiken om de interface aan te sluiten op 
de router of de switch, maar ook kunt u een andere (langere) 
ethernetkabel gebruiken. 
 
Het is mogelijk om de interface te verbinden met hetzelfde 
netwerk dat u ook gebruikt voor ander internet / ethernet verkeer. 
De grote hoeveelheid Art-Net data (tussen de computer, tablet of 
smartphone en de interface) kan echter invloed hebben op de 
prestaties van het netwerk. Andersom geldt natuurlijk ook dat 
andere grote hoeveelheden netwerkdata invloed kunnen hebben 
op de communicatie tussen de computer, tablet of smartphone 
en de interface. Indien u de mogelijkheid heeft, raden we aan om 
een apart netwerk (dus een aparte router) te gebruiken voor Art-
Net. Dit is echter niet per se noodzakelijk. 
 
We raden af aan om de interface te gebruiken in een openbaar 
netwerk (dat niet is afgeschermd met een wachtwoord). In een 
openbaar netwerk kan namelijk iedereen de interface benaderen. 
 
Directe communicatie 
U kunt de interface direct aansluiten op uw computer (mits deze 
over een RJ45 ethernet poort beschikt). Gebruik hiervoor de 
meegeleverde rode CAT5 cross-over netwerkkabel. 
 
Directe communicatie werkt enkel bij Art-Net applicaties waarbij 
u het network broadcast IP-adres 255.255.255.255 in kunt 
stellen (verdere uitleg staat bij stap 9). 

 
De interface kan en mag niet worden aangesloten op een 
ethernetnetwerk met PoE (Power over Ethernet). 

 
Stap 3 DMX apparatuur aansluiten 

Sluit uw DMX apparatuur (DMX Moving Heads, DMX scans, DMX 
lichteffecten, DMX LED parren, DMX dimmers et cetera) aan op de 
DMX uitgang van de interface. De interface heeft een DMX uitgang in 
de vorm van een 3-polige XLR connector. Apparaten met een DMX 
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ingang en een DMX uitgang in de vorm van 3-polige XLR connectoren 
kunnen direct worden aangesloten (met behulp van DMX kabels met 3-
polige XLR connectoren). Voor het aansluiten van apparaten met een 
DMX ingang en een DMX uitgang in de vorm van 5-polige XLR 
connectoren is een XLR verloopstuk (3-polig XLR male naar 5-polig 
XLR female) benodigd. 

 
 Het is aan te raden om aan het eind van de DMX keten een DMX 

terminator (afsluitweerstand) te plaatsen. Deze voorkomt mogelijke 
storingen. 

 
 Heeft u veel DMX apparatuur? Dan raden we aan om één of meerdere 

DMX boosters (signaalversterkers) in de DMX-keten te plaatsen om het 
DMX signaal te versterker. 

 
Let op: Special effect machines die schade kunnen aanrichten en/of 
ongelukken kunnen veroorzaken wanneer ze verkeerde DMX waarden 
ontvangen (te denken aan vuurspuwers, CO2 jets, confetti kanonnen en 
rookmachines) mogen niet – direct danwel indirect middels een DMX 
dimmer of DMX switch – op de interface aangesloten worden. 
 

Stap 4 DMX apparatuur adresseren  
Adresseer uw DMX apparatuur. Met adresseren wordt bedoeld: stel bij 
ieder apparaat een startkanaal in. Dit moet u doen op het apparaat zelf. 
In de handleiding van het apparaat zal beschreven staan hoe u dit kunt 
doen. 

 
 Stel dat u 2 Moving Heads heeft die elk 12 DMX kanalen ‘gebruiken’, 

dan kunt u Moving Head 1 op (start)kanaal 1 adresseren en Moving 
Head 2 op (start)kanaal 13 adresseren. 

 
 De adressering moet overeenkomen met de adressering die u in de Art-

Net applicatie gaan gebruiken (wanneer u hier DMX apparatuur 
(fixtures) gaat toevoegen). Uiteraard is het ook mogelijk om nu al de 
verlichting in de applicatie toe te voegen. Zo kunt u in de applicatie 
aflezen welk (start)kanaal u bij ieder apparaat in moet stellen. 

 
 Het is mogelijk om meerdere (identieke) apparaten op hetzelfde 

(start)kanaal te adresseren. Al deze apparaten zullen dan tegelijk 
aangestuurd worden (het is niet mogelijk om ze afzonderlijk aan te 
sturen). 

 
 Let op: De SmoothDMX 128 interface kent een limiet van 128 DMX 

kanalen. In de applicatie kunt u mogelijk 512 DMX kanalen toewijzen. 
Alleen de eerste 128 DMX kanalen zullen daadwerkelijk worden 
uitgestuurd. Bij de SmoothDMX 512 interface zullen wel alle 512 DMX 
kanalen worden uitgestuurd. 
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Stap 5 Interface aansluiten op het lichtnet 
Gebruik voor het voeden van de interface de meegeleverde Voltcraft 
SPS-1000 voedingsadapter of een andere goedgekeurde USB 
voedingsadapter die een uitgangsspanning van 5 Volt (DC) heeft en 
een uitgangsstroom van 500 mA of meer kan leveren. 
 
Om de interface te laten voldoen aan de EMC richtlijn moet er een 
ferrietkern om de voedingskabel geplaatst worden (om zo mogelijke 
storingen en interferenties te voorkomen). Gebruik de meegeleverde 
Würth ferrietkern. Deze ferrietkern kan worden geopend met de – 
eveneens meegeleverde – ‘key’. Haal – na het openen van de 
ferrietkern – de USB voedingskabel twee maal door de ferrietkern (zie 
onderstaande afbeelding) en sluit de ferrietkern. Plaats de ferrietkern bij 
voorkeur zo dicht mogelijk bij de interface. Wanneer u de ferrietkern niet 
plaatst, hem onjuist plaatst of een andere ferrietkern gebruikt, dan valt 
dit niet onder de verantwoordelijk van SmoothLUX B.V. 
 

 
 
Wanneer u de USB voedingsadapter op de interface heeft aangesloten 
en de ferrietkern om de USB voedingskabel heeft geplaatst, dan kunt u 
de stekker van de voedingsadapter in het stopcontact steken. LED 1 
(groen) op de interface begint te knipperen als de interface 
voedingsspanning heeft. Is dit niet het geval? Controleer dan de 
voeding. 

  
Stap 6 Netwerkverbinding controleren 

LED 3 (groen) gaat branden met als de interface een 100 MB/s 
verbinding heeft met de router of de computer. Bij een 10 MB/s 
verbinding gaat deze LED niet branden. LED 2 (oranje) flikkert 
onregelmatig wanneer de interface data ontvangt. Bij grote 
hoeveelheden data is het mogelijk dat deze LED continu blijft branden. 

 
 Knippert of brandt LED 2 (oranje) niet? Controleer dan of de 

netwerkbekabeling in orde is, of u de juiste kabel gebruikt (zie stap 2), 
of de router, de computer en eventuele switches allemaal aan staan en 
of de router danwel de (firewall van de) computer poort 6454 
(hexadecimaal 1936) niet blokkeert. Deze poort moet open staan. 

 
 Bij een directe communicatie is het mogelijk dat LED 2 (groen) een paar 

keer aan en uit gaat nadat de interface wordt aangesloten op het 
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lichtnet. Na circa 10 à 15 seconden zal deze LED wel continu gaan 
branden (mits er sprake is van een 100 MB/s verbinding). 

 
Stap 7 Instellingen aanpassen 

De interface heeft standaard een dynamisch IP-adres (DHCP modus). 
Het Art-Net net is standaard 0, het Art-Net subnet is standaard 0 en de 
Art-Net universe is standaard 0. 
 
Voor de meeste gebruikers met één interface zullen deze 
standaardinstellingen correct zijn. Geldt dit ook voor u, dan hoeft u niets 
aan te passen. Weet u niet zeker of uw interface is ingesteld op de 
standaardinstellingen en wilt u wel de standaardinstellingen gebruiken? 
Dan raden we aan om de interface te resetten. Links naast de DMX 
uitgang op interface zit een klein gaatje. Achter dit gaatje bevindt zich 
de resetknop. Voor het indrukken van de resetknop heeft u een klein 
pinnetje nodig. Wanneer de interface gereset is, zullen LED 1 en LED 3 
drie maal knipperen. Schakel na een reset de interface uit en 
vervolgens weer in. De interface heeft nu de standaardinstellingen. 
Wilt u de instellingen wel wijzigen? Dat kan met de SmoothLUX setup 
applicatie voor Windows. Deze is te downloaden op 
http://www.smoothlux.com. Met deze applicatie kunt u een statisch IP-
adres instellen en de Art-Net instellingen aanpassen. 
 

 De SmoothLUX setup applicatie werkt enkel bij netwerkcommunicatie. 
Maakt u gebruik van directe communicatie? Dan raden we aan om de 
interface te resetten. U hoeft verder geen instellingen aan te passen en 
kunt Art-net net 0, Art-net subnet 0 en Art-Net universe 0 gebruiken. 

 
 Indien er meerdere SmoothLUX interfaces met één netwerk verbonden 

zijn, dan raden we aan om – tijdens het wijzigen van de instellingen van 
een bepaalde interface – de overige interfaces tijdelijk los te koppelen 
van het netwerk. 

 
Wanneer u de SmoothLUX setup applicatie voor de eerste keer opstart, 
dan kan Windows om toestemming vragen om de applicatie te laten 
communiceren met verschillende netwerken. Geef de applicatie 
toestemming om zowel met een openbaar netwerk als met een 
thuisnetwerk te mogen communiceren. 

 
 Normaliter vindt de SmoothLUX setup applicatie alle interfaces in het 

netwerk. Heeft u een statisch IP-adres ingesteld, dan kan het in 
bepaalde gevallen voorkomen dat de applicatie de interface niet vindt. 
We raden dan aan om de SmoothLUX setup applicatie af te sluiten, de 
interface te resetten, vervolgens de interface uit en weer aan te zetten 
en na ongeveer een minuut de SmoothLUX setup applicatie weer op te 
starten. 

 
 Vindt de SmoothLUX setup applicatie de interface helemaal niet? 

Controleer dan de netwerkbekabeling, of u de juiste kabel gebruikt (zie 
stap 2), of de router, de computer en eventuele switches allemaal aan 
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staan en of de router danwel de (firewall van de) computer poort 6454 
(hexadecimaal 1936) niet blokkeert. Deze poort moet open staan. 

 
 Maakt u gebruik van de standaardinstellingen (DCHP ingeschakeld) en 

vindt de SmoothLUX setup applicatie de interface met IP-adres 2.0.0.1? 
Dan heeft de interface nog geen IP-adres toegewezen gekregen van de 
router. We raden aan om de SmoothLUX setup applicatie af te sluiten, 
de interface uit en weer aan te zetten, enkele minuten te wachten en 
vervolgens de SmoothLUX setup applicatie weer op te starten. Een 
dynamisch IP-adres zal waarschijnlijk iets in de trant van 
192.168.xxx.xxx zijn. Blijft de interface IP-adres 2.0.0.1 houden? 
Controleer dan de DHCP instellingen van uw router of stel zelf – met 
behulp van de SmoothLUX setup applicatie – een statisch IP-adres in 
op de interface (DCHP uitgeschakeld). We raden aan om een statisch 
IP-adres te kiezen dat in dezelfde range ligt als de computer, de tablet 
of de smartphone waarmee u de interface wil benaderen (bijvoorbeeld 
192.168.2.5 als het IP-adres van de computer, tablet of smartphone 
192.168.2.20 is). Gebruik uiteraard geen IP-adres dat al in gebruik is 
binnen het netwerk. 

 
 We raden aan om – na het wijzigen van de instellingen – de 

SmoothLUX setup applicatie af te sluiten, de interface uit te schakelen 
en vervolgens weer in te schakelen en hierna de SmoothLUX setup 
applicatie weer op te starten. Zijn de gewijzigde instellingen niet 
zichtbaar? Dan is er iets misgegaan. Pas de instellingen in dat geval 
nogmaals aan. 

  
Stap 8 IP-adres interface bepalen 
 Indien u gebruik maakt van directe communicatie, dan kunt u deze stap 

overslaan. 
 

Indien u gebruik maakt van netwerkcommunicatie, dan is het voor de 
volgende stap nuttig om het IP-adres van de interface te weten. Heeft u 
bij de vorige stap een statisch IP-adres ingesteld? Dan weet u het IP-
adres van de interface natuurlijk al. 
 
Wilt u een computer gebruiken voor het aansturen van de DMX 
verlichting? Dan is het ook handig om het IP-adres van de netwerk 
adapter van de computer (degene die de Art-Net data uitstuurt) te 
weten. De meeste computers hebben – in tegenstelling tot tablets en 
smartphones – namelijk meerdere netwerk adapters. Tablets en 
smartphones hebben doorgaans maar één netwerk adapter. 
 
Er zijn verschillende manieren om het IP-adres van de interface te 
achterhalen. U kunt bijvoorbeeld inloggen op uw router of een ‘network 
scanner’ app gebruiken. Heeft u een computer met Windows? Dan kunt 
u ook de SmoothLUX setup applicatie gebruiken om het IP-adres van 
de interface (en het IP-adres van de netwerk adapter van de computer) 
te achterhalen. De SmoothLUX setup applicatie is te downloaden op 



12 
 

http://www.smoothlux.com. Bij stap 7 staat beschreven hoe u deze 
applicatie kunt gebruiken. 
 
Lukt het niet om het IP-adres van de interface te achterhalen? Kies dan 
in de volgende stap voor een netwerk broadcast IP-adres. Dit vormt 
echter wel een grotere belasting voor het netwerk. 

 
 Let op: Indien de SmoothLUX setup applicatie een netwerk foutmelding 

geeft, sluit dan de SmoothLUX setup applicatie en alle andere 
applicaties die gebruikmaken van de netwerkadapter van de computer 
(waaronder ook eventueel opgestarte Art-Net applicaties) en start 
vervolgens de SmoothLUX setup applicatie opnieuw op. 

 
Stap 9 Art-Net applicatie instellen 

Sluit de SmoothLUX setup applicatie indien u deze heeft gebruikt. Start 
vervolgens de Art-Net applicatie of app (hierna applicatie genoemd) die 
u wilt gebruiken. 
 
Gebruikt u Windows, dan kan de applicatie bij de eerste keer opstarten 
vragen om toestemming te geven om de applicatie te laten 
communiceren met verschillende netwerken. Geef de applicatie 
toestemming om zowel met een openbaar netwerk als met een 
thuisnetwerk te mogen communiceren. 

 
 Bij applicaties die – naast dat ze DMX data via Art-Net kunnen 

versturen – ook kunnen samenwerken met USB naar DMX interfaces, 
moet een interface gekozen. Kies voor een Art-Net interface. 

 
 Bij sommige applicaties moet een IP-adres (het IP-adres van de 

interface of een broadcast IP-adres) worden ingesteld. Wanneer u 
gebruik maakt van een directe communicatie (u heeft de interface 
aangesloten op de computer middels de rode cross-over netwerkkabel), 
dan moet u IP-adres 255.255.255.255 instellen. Wanner u gebruik 
gemaakt maakt van netwerkcommunicatie (u heeft de interface 
aangesloten op een router middels de zwarte netwerkkabel), dan heeft 
u drie mogelijkheden: 

 
 Het IP-adres van de interface:  xxx.xxx.xxx.xxx 

Bijvoorbeeld 192.168.2.5 
 

 Een broadcast IP-adres:   xxx.xxx.xxx.255 
 Bijvoorbeeld 192.168.2.255 wanneer het IP-adres van de interface 

192.168.2.xxx is. 
 
 Een netwerk broadcast IP-adres:  255.255.255.255 
 Let op: sommige routers en/of firewalls blokkeren berichten naar dit 

adres. We raden niet aan om dit adres te gebruiken, tenzij u hier 
bewust voor kiest (bijvoorbeeld als u het IP-adres van de interface niet 
weet). 
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 Wanneer de interface een dynamisch IP-adres heeft (dit is de 
standaard instelling), dan raden we aan om in de applicatie te kiezen 
voor een broadcast IP-adres in de vorm van xxx.xxx.xxx.255 (niet 
255.255.255.255). Blokkeert de router of een firewall berichten naar dit 
broadcast IP-adres, kies dan voor het IP-adres van de interface. 

 
 Indien de computer, tablet of smartphone en de interface zich in 

verschillende IP ranges bevinden (de eerste drie getallen van het IP-
adres zijn niet identiek; bijvoorbeeld als het IP-adres van de computer 
192.168.2.20 is en het IP-adres van de interface 2.0.0.10 is), dan 
vereist het enige kennis van netwerken om de communicatie op te 
zetten. Bij een dynamisch IP-adres van de interface (dit is de standaard 
instelling) zal dit probleem zeer waarschijnlijk niet voorkomen. 

 
 Gebruikt u meerdere interfaces in één netwerk en wilt u dat al deze 

interfaces dezelfde Art-Net (DMX) data ontvangen? Gebruik dan een 
broadcast IP-adres. 

 
 Gebruikt u meerdere interfaces in één netwerk en wilt u dat al deze 

interface verschillende Art-Net (DMX) data ontvangen? Dat kan op 
verschillende manieren. U kunt de data naar verschillende IP-adressen 
sturen of u kunt iedere interface een ander Art-Net adres (bestaande uit 
een net, subnet en universe) geven (zie stap 7). Het hangt van de 
applicatie en situatie af wat u het best kunt doen. Het verschilt per Art-
Net applicatie hoeveel verschillende interfaces u kunt toevoegen. Bij 
veel applicaties zijn dit er 1 of 2, bij sommige applicaties 4 of zelfs nog 
meer. 

 
 Wanneer u in de applicatie geen IP-adres in kunt stellen, dan kunt u er 

van uitgaan dat er een broadcast IP-adres wordt gebruikt (tenzij in de 
handleiding van de applicatie anders staat aangegeven). 

 
 Bij sommige applicaties voor de computer moet u ook een netwerk 

adapter instellen. Dit is het geval wanneer de computer meerdere 
netwerk adapters heeft (bijvoorbeeld een ethernet adapter voor de 
RJ45 aansluiting en een Wi-Fi adapter). Kies bij een 
netwerkcommunicatie voor de adapter die binnen dezelfde IP range valt 
als de interface. Tenzij u gekozen heeft voor een netwerk broadcast IP-
adres (255.255.255.255) of voor een IP-adres in een andere range, 
mogen alleen de getallen achter de laatste punt afwijken (het IP-adres 
van de netwerk adapter zou bijvoorbeeld 192.168.2.20 kunnen zijn als 
de interface IP-adres 192.168.2.5 heeft). Kies bij een directe 
communicatie voor het IP-adres van de RJ45 aansluiting. Welke dit is, 
kunt u in Windows achterhalen door in het opdrachtprompt venster 
‘ipconfig /all’ in te voeren en op enter te drukken. U krijgt zo een 
overzicht van alle netwerk adapters van de computer. Het is natuurlijk 
ook mogelijk om de verschillende netwerk adapters één voor één te 
proberen. 
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 Als u een poort in kunt stellen, dan moet u poort 6454 (hexadecimaal 
1936) kiezen. Kunt u geen poort instellen, dan mag u aannemen dat dit 
standaard goed is. 

 
 Indien u in de applicatie een Art-Net net, een Art-Net subnet en een Art-

Net universe in kun stellen, kies dan voor net 0, subnet 0 en universe 0 
(tenzij u dit bij stap 7 heeft aangepast). Kunt u geen net, subnet en 
universe instellen? Dan kunt u aannemen dat deze standaard 0, 0 en 0 
zijn (tenzij in de handleiding van de applicatie anders staat 
aangegeven). 

 
 Indien u de frame rate (het aantal DMX frames per seconde (fps)) in 

kunt stellen, dan raden we aan om te kiezen voor een frame rate van 
ongeveer 30. De SmoothDMX interface kan ongeveer 30 DMX frames 
per seconde verwerken. Kiest u voor meer dan 30 DMX frames per 
seconde, dan zullen sommige frames worden overgeslagen en zal de 
interface minder DMX frames uitsturen. Kiest u voor (veel) minder dan 
30 DMX frames per seconde? Dan kunnen dimcurves en bewegingen 
van intelligente verlichting als minder vloeiend worden ervaren. 

 
 Bij sommige applicaties is het nodig om de applicatie na het veranderen 

van de instellingen helemaal af te sluiten en weer opnieuw te starten. 
Wij raden aan om dit altijd te doen. 

 
 Instellingen bij FreeStyler DMX 
 Bij de FreeStyler DMX applicatie kunt u onder ‘Setup’ -> ‘FreeStyler 

Setup’ de interface kiezen (‘Art-Net’), het net, het subnet en de universe 
instellen (in dit voorbeeld 0, 0 en 0), de netwerk adapter selecteren (in 
dit voorbeeld 192.168.2.20) en een IP-adres instellen (in dit voorbeeld 
192.168.2.255). Onder ‘advanced’ kunt u de frame rate instellen. Wij 
raden aan om te kiezen voor een frame rate van 30. 

 
Wanneer u alles ingesteld heeft, dient u op ‘Save’ te klikken en 
vervolgens de applicatie te herstarten. 

 
 Indien u maar één interface gebruikt (of meerdere interfaces die 

dezelfde Art-Net data moeten ontvangen), dan hoeft u enkel iets in te 
stellen bij ‘Universe 1’. ‘Universe 2’ is voor een tweede interface. Kies 
bij ‘Universe 2’ voor ‘Virtual Interface’. Gebruik in geen enkel geval 
precies dezelfde instellingen bij ‘Universe 1’ en ‘Universe 2’. Dit kan tot 
gevolg hebben dat de verlichting onregelmatig gedrag begint te 
vertonen. 
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 Instellingen bij Elios 

In de Elios applicatie kunt u onder ‘Prefs’ een broadcast IP-adres 
kiezen. U kunt kiezen uit 2.255.255.255, 10.255.255.255 of 
127.255.255.225. Klik op ‘Save’ om uw voorkeur op te slaan. 
 
Indien de interface een ander IP-adres dan 2.xxx.xxx.xxx, 
10.xxx.xxx.xxx of 127.xxx.xxx.xxx heeft, dan moet u de DHCP modus 
uitzetten (en de interface een statisch IP-adres 2.xxx.xxx.xxx, 
10.xxx.xxx.xxx of 127.xxx.xxx.xxx geven). Dit kan met de SmoothLUX 
setup applicatie (zie stap 7). 
 
Let op: Bevindt uw computer, tablet of smartphone zich in een andere 
IP range dan de interface (de eerste drie getallen van het IP-adres zijn 
niet identiek; bijvoorbeeld als het IP-adres van de computer 
192.168.2.20 is en het IP-adres van de interface 2.0.0.10 is), dan 
vereist het enige kennis van netwerken om de communicatie op te 
zetten. Heeft u deze kennis niet? Dan raden we aan om een andere 
applicatie dan Elios te gebruiken. 

 
Bovenin de applicatie ziet u twee velden waarmee u het subnet en de 
universe in kunt stellen. Het net is 0. Dit kunt u niet aanpassen. 
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Instellingen bij Jinx! LED Matrix Control 
Klik op ‘Setup’ en vervolgens op ‘Output Devices’. Er verschijnt een 
nieuw venster met alle interfaces. Klik op ‘Add’ om een nieuwe interface 
toe te voegen. Klik op ‘Edit’ om een reeds toegevoegde interface te 
wijzigen. In beide gevallen verschijnt er weer een nieuw venster. Kies 
bij ‘Device type’ Art-Net, stel het juiste IP-adres in (of kies voor het 
broadcast IP-adres van 255.255.255.225), stel het juiste net, het juiste 
subnet en de juiste device, zorg ervoor dat bij ‘Channels’ 512 staat en 
klik op ‘OK’. Sluit het venster met alle interfaces. Klik opnieuw op 
‘Setup’ en klik vervolgens op ‘Start Output’ 
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Instellingen bij Q Light Controller+ 
Klik onderin op ‘Input/Outputs’ en vink ‘Output’ aan bij de gewenste 
netwerk adapter (in dit voorbeeld 192.168.2.20). 
 
Door op het icoon met de schroevendraaier te klikken, kunt u de 
instellingen aanpassen. U kunt hier onder andere het IP-adres 
veranderen. Het IP-adres is standaard xxx.xxx.xxx.255 (bij netwerk 
adapter 192.168.2.20 is het IP-adres 192.168.2.255). Maakt u gebruik 
van directe communicatie (u heeft de interface aangesloten op de 
computer middels de rode cross-over netwerkkabel), dan dient u dit IP-
adres te veranderen in 255.255.255.255. 
 
Ook kunt u bij de instellingen het Art-Net (universe) adres aanpassen 
(dit is een combinatie van het net, subnet en universe). Bij de standaard 
instellingen van de interface moet dit adres 0 zijn. 
 
Tot slot kunt u bij de instellingen de transmissiemodus veranderen. Bij 
transmissiemodus ‘Vol’ worden er 512 DMX kanalen uitgestuurd, bij 
transmissiemodus ‘Gedeeltelijk’ worden alle DMX kanalen tot het 
hoogst in gebruik zijnde DMX kanaal uitgestuurd. Het gebruik van 
transmissiemodus ‘Gedeeltelijk’ resulteert in een hoger aantal DMX 
frames per seconde. 
 
Door op de ‘+’ knop (links bovenaan) te klikken kunt u meerdere 
universes (interfaces) toevoegen. Stel nooit bij twee verschillende 
universes hetzelfde IP-adres in combinatie met hetzelfde universe 
adres in. Dit kan tot gevolg hebben dat de verlichting onregelmatig 
gedrag begint te vertonen. 
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Stap 10 Controle 
 Controleer of LED 2 (oranje) nog steeds onregelmatig flikkert danwel 

continu brandt. Is dit het geval? Dan zou nu ook LED 4 (rood) moeten 
branden (mits de Art-Net applicatie opgestart is en alle instellingen zijn 
aangepast). 

 
 Brandt LED 4 (rood) niet? Controleer dan de instellingen van uw Art-Net 

applicatie (zie stap 9) en controleer of deze overeenkomen met de 
instellingen van de interface (zie stap 7). Het is aan te raden om de Art-
Net applicatie af te sluiten en opnieuw op te starten na het aanpassen 
van de instellingen. 

 
 Wanneer de interface en de computer, tablet of smartphone zich in een 

andere IP range bevinden (de eerste 3 getallen van beide IP-adressen 
zijn niet gelijk), dan vereist het enige kennis van netwerken om de 
communicatie goed te krijgen. In dit geval brandt LED 4 (rood) 
waarschijnlijk nog niet. Bij een dynamisch IP-adres (dit is de standaard 
instelling van de interface) zal dit waarschijnlijk niet het geval zijn. 

 
 Brandt LED 4 (rood) nog steeds niet? U kunt gebruik van een network 

protocol analyzer programma (bijvoorbeeld WireShark voor Windows, 
gratis te downloaden op https://www.wireshark.org/) om de oorzaak van 
het probleem te achterhalen. Installeer dit programma op dezelfde 
device als waar de Art-Net applicatie draait. Zorg dat de Art-Net 
applicatie gestart is. Start het network protocol analyzer programma en 
selecteer de netwerk adapter die u gebruikt (bij een directe 
communicatie moet dit de ethernet adapter zijn van de RJ45 
aansluiting). Bij een netwerkcommunicatie kan dit ook een andere 
netwerk adapter zijn (bijvoorbeeld de Wi-Fi adapter). Kijk of u de 
‘ArtDMX’ datapakketten ziet en of het ‘destination adres’ overeenkomt 
met het IP-adres van de interface. Wanneer de interface IP-adres 
192.168.2.5 heeft, dan mag dit ‘destination adres’ 192.168.2.5, 
192.168.2.255 of 255.255.255.255 zijn (bij direct communicatie enkel 
255.255.255.255).  
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  Ziet u de datapakketten niet? 
 Controleer of u de juiste netwerk adapter geselecteerd hebt (zowel 

in dit programma als in de Art-Net applicatie). 
 Controleer of de Art-Net applicatie daadwerkelijk opgestart is en ook 

Art-Net data uitstuurt (bij sommige applicaties gebeurt dit direct 
vanaf het opstarten, bij andere applicaties moet er nog een extra 
handeling verricht worden). 

 Maakt u gebruik van een broadcast IP-adres? Mogelijk worden 
pakketten naar dit adres tegengehouden door de (firewall van) de 
computer. Verander het broadcast IP-adres in het IP-adres van de 
interface (zie stap 9). 

 Controleer of er geen firewall aan staat. Het is mogelijk dat een 
firewall Art-Net berichten of broadcast berichten tegenhoudt of dat 
de firewall poort 6454 (hexadecimaal 1936) blokkeert. 

 
Ziet u de pakketten wel? 
 Controleer of het net, het subnet en de universe die u in de 

applicatie ingesteld heeft overeenkomen met het net, subnet en 
universe van de interface. Deze zijn standaard (en na een reset van 
de interface) 0, 0 en 0. 

 Indien u gebruik maakt van directe communicatie, controleer dan of 
het IP-adres van de netwerk adapter (het ‘source’ IP-adres in de 
bovenstaande afbeelding) de juiste is (van de ethernet adapter met 
de RJ45 aansluiting) en controleer of het IP-adres van de interface 
(het ‘destination’ IP-adres in de bovenstaande afbeelding) 
255.255.255.255 is. Is dit niet het geval? Ga dan naar de Art-Net 
applicatie en pas de instellingen aan. Start de Art-Net applicatie 
opnieuw op na het aanpassen van de instellingen. 

 Indien u gebruik maakt van netwerkcommunicatie, controleer dan of 
de interface en de computer, tablet of smartphone wel met dezelfde 
router verbonden zijn. 

 Indien u gebruik maakt van netwerkcommunicatie, controleer dan of 
het IP-adres van de netwerk adapter (het ‘source’ IP-adres in de 
bovenstaande afbeelding) en het IP-adres van de interface (het 
‘destination’ IP-adres in de bovenstaande afbeelding) zich in 
dezelfde range bevinden (alleen het getal na de laatste punt mag 
verschillen, tenzij u broadcast IP-adres 255.255.255.255 gebruikt). 

 Indien u gebruik maakt van netwerkcommunicatie en u hebt 
gekozen voor een broadcast IP-adres (xxx.xxx.xxx.255), controleer 
dan of de router deze broadcast berichten niet blokkeert. 

 Indien u gebruik maakt van netwerkcommunicatie en u heeft niet 
gekozen voor een broadcast IP-adres (xxx.xxx.xxx.255), controleer 
dan of het IP-adres van de interface (het ‘destination’ IP-adres in de 
bovenstaande afbeelding) daadwerkelijk overeenkomt met het IP-
adres van de interface (gebruik de SmoothLUX setup applicatie om 
het IP-adres van de interface te achterhalen). 

 Controleer of u in de Art-Net applicatie de netwerk poort kunt 
aanpassen. Indien u de poort aan kunt passen, controleer dan of 
poort 6454 (hexadecimaal 1936) ingesteld is. 
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 Controleer of de router poort 6454 (hexadecimaal 1936) niet 
blokkeert. 

 Controleer of er geen firewall aan staat. Het is mogelijk dat een 
firewall Art-Net berichten of broadcast berichten tegenhoudt of dat 
de firewall poort 6454 (hexadecimaal 1936) blokkeert. 

 
Stap 11 Klaar voor de lichtshow 
 Brandt LED 4 (rood)? Gefeliciteerd! Dan kunt u nu de DMX verlichting 

aansturen. In de handleiding van de Art-Net applicatie kunt u vinden 
hoe u de betreffende applicatie moet gebruiken. 

 
Als de DMX verlichting niet reageert zoals u verwacht, controleer dan of 
alle DMX kabels aangesloten zijn, of de adressering van de verlichting 
overeenkomt met de adressering in Art-Net applicatie én of u niet twee 
maal dezelfde interface heeft ingesteld bij één Art-Net applicatie (zie 
stap 9).  
 
De interface kan twee Art-Net signalen (van twee verschillende 
computers, tablets of smartphones) ‘mergen’. De hoogste waarde krijgt 
prioriteit (HTP). ‘Mergen’ heeft echter een negatieve invloed op de 
frame rate. 
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Specificaties SmoothDMX 128 – Art-Net naar DMX interface 
 Ondersteunt DHCP (dynamisch IP adres) 
 Kan 128 DMX kanalen uitsturen 
 Frame rate: max. 30 DMX frames per seconde 
 Mogelijkheid voor het mergen van 2 Art-Net signalen (HTP) 
 Ethernet poort: Neutrik Ethercon (RJ45) female 
 Geïsoleerde DMX uitgang: Neutrik 3-pins XLR female 
 Voeding via USB 
 Gem. stroomverbruik interface: 250 mA 
 Max. stroomverbruik interface: 500 mA 
 Werktemperatuur: 0°C tot +35°C 
 Stevige aluminium behuizing 
 Kleur behuizing: blauw 
 Afmetingen (zonder kabels): 109 x 92 x 45 mm (L x B x H) 
 Gewicht (zonder kabels): 250 gram 

 
 Inclusief een USB voedingsadapter met een kabel (1,00 meter) 
 Inclusief 1 straight netwerkkabel (2,00 meter) 
 Inclusief 1 cross-over netwerkkabel (2,00 meter) 

 
Artikelnummer:  SDMX128BL-EU  
EAN:    8719326110318 
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Specificaties SmoothDMX 512 – Art-Net naar DMX interface 
 Ondersteunt DHCP (dynamisch IP adres) 
 Kan 512 DMX kanalen uitsturen 
 Frame rate: max. 30 DMX frames per seconde 
 Mogelijkheid voor het mergen van 2 Art-Net signalen (HTP) 
 Ethernet poort: Neutrik Ethercon (RJ45) female 
 Geïsoleerde DMX uitgang: Neutrik 3-pins XLR female 
 Voeding via USB 
 Gem. stroomverbruik interface: 250 mA 
 Max. stroomverbruik interface: 500 mA 
 Werktemperatuur: 0°C tot +35°C 
 Stevige aluminium behuizing 
 Kleur behuizing: blauw 
 Afmetingen (zonder kabels): 109 x 92 x 45 mm (L x B x H) 
 Gewicht (zonder kabels): 250 gram 

 
 Inclusief een USB voedingsadapter met een kabel (1,00 meter) 
 Inclusief 1 straight netwerkkabel (2,00 meter) 
 Inclusief 1 cross-over netwerkkabel (2,00 meter) 

 
Artikelnummer:  SDMX512BL-EU  
EAN:    8719326110332 
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