
 
 
 
 

A Network Switch 

 
 
 
 
 
 

∙   Simplicidade: facilidade de configuração e gerenciamento 

·  MA DNA: suporte líder na indústria e confiabilidade 

·   Projetado para técnicos de iluminação: protocolos padrão da 

   indústria de iluminação podem ser filtrados 

·   Desempenho: rendimento total de todas as portas Gigabit 

· Networking: compatível com IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet 
 
 

 
 

 

MA Network Switch: Desempenho e simplicidade para a sua rede de 

iluminação 

Configurar uma rede de iluminação pode ser um processo complexo e 

demorado. Especialmente quando integrando diferentes produtos e 

utilizando vários protocolos. Mesmo se uma rede de iluminação parece 

estar funcionando, como você pode garantir que seja alcançado ótimo 

desempenho e estabilidade? 

 

Controle do console para distribuição DMX 

A MA Lighting apresenta a solução perfeita: Com o mais novo MA 

Network Switch, o tempo de preparação e o nível de complexidade para 

alcançar uma rede de iluminação otimizada é radicalmente reduzida. A MA 

oferece agora a solução de controle de iluminação completa para um 

console MA e sua infraestrutura de rede para distribuição de DMX MA, 

através do MA Network Switch. 

Em combinação com os consoles MA e dispositivos de rede adicionais, o    

MA Network Switch fornece uma solução muito fácil de usar, mesmo para 

sistemas de iluminação complexas. Incorporando os recursos de hardware 

e software pelos quais a MA é famosa. 

   Simplicidade 

O MA Network Switch é projetado para simplificar o set-up e gestão de 

redes de iluminação de hoje. Uma interface de usuário baseada em web 

browser simples e intuitiva permite otimização de rede com alguns passos 

simples. Não há necessidade de conhecimento de rede específica. Uma 

terminologia de iluminação padrão é usada permitindo protocolos de 

iluminação mais comuns a serem filtrados através de uma interface web, 

projetada especificamente para técnicos de iluminação. Procedimentos 

operacionais podem ser padronizados com estes presets de filtragem de 

protocolo. 

Engenheiros de rede experientes também podem acessar funcionalidades 

avançadas na interface em camadas, se necessário. Isso garante uma 

melhor preparação de produção, enquanto soluções on-site estão 

disponíveis através de uma atribuição de preset simples. 

 

 

 

 

 

 

Especificações  técnicas 

Peso Líquido                          3,5kg / 7.7lbs 

Conectores de saída                   9x etherCON, 4x prepared SFP 

 Cages for Mini-GBIC 

Tensão de operação/ Alimentação      100/240V, 50/60Hz (detecção 

                                         automática) 

Power                                max. 100VA 

Conectores de entrada                1x powerCON, 1x USB Typ B 

                                      483 x 43 x 233mm / 19 x 1.69 x 

 

Dimensões                           9.17 polegadas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Qualidade e suporte da MA Lighting 

Hardware da MA: o MA Network Switch está alojado em um típico 

chassi robusto 1RU, com codificação por cores dos grupos indicadores 

na frente e atrás. Ele fornece um display local para o status de porta, 

filtros aplicados e equipamentos da MA reconhecidos. Todos os 

conectores são Gigabit Ethernet via Neutrik etherCON mais dois 

conectores de fibra óptica opcionais da Neutrik ou Fiberfox. 

Parte do DNA da MA Lighting é ser a indústria líder em suporte técnico. 

Agora, as redes MA do console via Switch para distribuição de DMX 

possuem total suporte. 

 
Desempenho excepcional 

O MA Network Switch garante o máximo de desempenho, taxa de 

transferência completa de todas as portas Gigabit e um sistema de 

medição da largura de banda disponível através do visor frontal para 

monitorar o desempenho do MA Network Switch. 

O agrupamento para facilitar a organização da rede de iluminação é 

totalmente ajustável para garantir uma integração harmoniosa em 

infraestruturas de redes de instalações fixas existentes. 

 

Networking 

O MA network switch é compatível com IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet e 

podem ser inseridas em infra-estruturas de redes Ethernet existentes. A 

capacidade de definir a filtragem de portas com os protocolos de 

entretenimento comuns combinada com protocolos Ethernet padrão, 

como IGMP e RSTP, permite que o Switch tenha um melhor 

desempenho em instalações fixas, bem como em instalações 

temporárias. 

 
 

Artigo  

130600    MA Network Switch  4000656    MA Network Switch, incl. FIBERFOX fibre optic connection (MM) 

4000658  MA Network Switch, incl. Neutrik opticalCON fibre optic  4000660   MA Network Switch, incl. 19" panel for front-connectivity 
connection 

 
 
     

Acessórios 

130620  MA Network Switch placa de montagem com D-hole  4000657   MA Network Switch fibre optic set FIBERFOX 

4000659    MA Network Switch fibre optic set NEUTRIK  4000704    MA  Network Switch 19" rack mounting kit, 1HU, incl. fibre set 
 
 

Fotos adicionais do produto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


