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O MA onPC command wing abre caminho para o uso portável do altamente flexível e poderoso 
sistema de controle de grandMA2.
Em combinação com o software gratuito grandMA2 onPC o MA onPC command wing é una 
portável  solução  de controle com 2,048 parâmetros que pode ser utilizada em quase qualquer 
lugar e por um orçamento alcançável . 
Desenhada como a perfeita expansão de hardware do software grandMA2 onPC, o MA onPC  
 
command wing brinda o mesmo visual e sensação que o software para estar o mais perto 
possível de um verdadeiro console grandMA2.
Graças a que o MA onPC command wing incorpora a seção de comando dos consoles grand-
MA2, nunca foi tão fácil utilizar o software grandMA2 onPC. Com uma simples conexão USB 
entre o MA onPC command wing e o computador* executando o software grandMA2 onPC, 
todas as entradas e saídas dos consoles grandMA2 estão disponíveis para usuário. DMX, Midi, 
Timecode e entradas de remoto analógicas estão todas na mão diretamente no MA onPC com-
mand wing.   
Em qualquer lugar que fosse fisicamente difícil utilizar um console grandMA2, o MA onPC 
command wing, em conjunto com o software grandMA2 onPC, possibilita ao usuário progra-
mar o executar seu trabalho dentro do mundo de grandMA2.    
Por isso, o MA onPC command wing é o ideal para ser usado como solução de backup do sis-
tema grandMA2, como uma poderosa solução de controle em turnês, para pequenos teatros, 
shows e discos, e como ferramenta de pre- programação. 

•	 Controle	de	tempo	real	para	2,048	
parâmetros	em	combinação	com	
grandMA2	onPC	(hasta	65,536	parâ-
metros	como	backup	do	Sistema	MA)	

•	 Seção	de	comando	idêntico	com	o	
layout	dos	consoles	grandMA2

•	 Seção	de	Master	com	2	faders	A/B.	
(100mm);	Executor	selecionado

•	 Roda	de	Dimmer	

•	 Teclas	silenciosas,	retro	iluminadas	e	
dimerizaveis		

•	 	Leve,	portátil	e	sólido.	Só	6Kg		

•	 Plug	&	Play:	conecte	com	o	seu		
notebook	

•	 Fonte	de	alimentação	integrada	

•	 Desenho	ergonômico	

MA onPC command wing

Conecte-o via USB com qualquer notebook ou 
PC executando o software grandMA2 onPC

* Para verificar os requerimentos do grandMA2 onPC, por favor, consulte www.malighting.com
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Especificações

Controle de tempo real para 2,048 parâmetros em combinação  
com grandMA2 onPC (hasta 65,536 parâmetros como backup do 
Sistema MA)

18 botões de fader executor

6 fader executores (60mm)

6 botões executores

6 páginas de botões (Canais / Faders / Botões)

4 encoders

2 A/B faders (100mm); executor selecionado

Roda de Dimmer

Grand Master (60mm)

Botão de Blackout

Área de executor selecionado (GO+ / GO- / PAUSE)

Fonte de alimentação integrada; 90–230V (50–60Hz)

Rango de Temperatura  5°–40°

Conectividade

2 saídas de DMX / 1 entrada de DMX (XLR 5pines)

Midi in/out (Midi-TimecodeMidi-Note)

Timecode (XLR 3pines)

Entradas de remoto analógicas

Porto USB 2.0

Slot para cadeado Kensington

Inclui
Capa, cabo USB de 2m, Cabo de alimentação 

Art.	No Dimensiones	(w	x	h	x	d) Peso	(kg)

120120 546 x 395 x 70 mm, 21,5 x 15,6 x 2,8 polegadas 6
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•	 2,048	parâmetros	–	expansão	hasta	4,096	parâmetros

•	 2	saídas	DMX	/	1	entrada	DMX	(XLR	5pines)

•	 Midi	in/out	(Midi-Timecode/Midi-Note)

•	 Entradas	analógicas	de	remoto

•	 XLR	3pines	para	LTC	(Linear	Timecode)

•	 Slot	para	cadeado	Kensington

•	 Porto	USB	2.0

•	 Fonte	de	alimentação	integrada	

•	 Leve,	portátil	y	sólida.	Só	6	kg		
para	transportar	facilmente	

•	 Desenho	ergonômico:	
Angulo	de	trabalho	otimizado	para		
una	programação	fácil	e	rápida

•	 Mesmo	visual	y	sensação	que	os		
consoles	grandMA2

•	 Teclas	silenciosas,	retro	iluminadas		
e	dimerizaveis	

Unique features

•	 Plug	and	Play:	conecte	via	USB	a	
qualquer	PC	ou	notebook	executan-
do	grandMA2	onPC

395	mm	15,6 polegadas

546	mm	21,5 polegadas

70	mm	2,8 polegadas
6kg
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•	 6	faders	executores	(60mm)	
+	18	botões	de	fader	executor	

•	 6	botões	executores	

•	 Seção	de	Master	com	2	faders	A/B.	
(100mm);	Executor	selecionado

•	 Seção	de	comando	idêntico		
com	o		layout	dos	consoles	
grandMA2

MA onPC command wing
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Quantidade de Parâmetros e saídas de sinal DMX

MA onPC command wing

grandMA2 onPC

=	2,048	parâmetros

Si precisar una solução compacta e poderosa por um preço alcançável, não tem outra opção 
que o MA onPC command wing. Em combinação com o software grandMA2 onPC oferece 2,048 
parâmetros de controle de DMX. Si precisar expandir o sistema, poderá ir até hasta 4,096.  
 
Note que utilizando MA 2Port Nodes (onPC y onPC PRO) para expansão de parâmetros só so-
mará parâmetros um deles e o sistema terá os parâmetros do modelo que mais parâmetros 
possua. Adicionando más 2Port nodes, no adicionará mais parâmetros porém adicionará mais 
saídas ou conectores DMX.
	 	
¿Consegue	imaginar	uma	forma	mais	flexível	e	conveniente	de	programar	e	executar	seus	
shows?!
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Quantidade de Parâmetros e saídas de sinal DMX

+

+

+

MA onPC command wing

MA onPC command wing

MA onPC command wing

grandMA2 onPC

grandMA2 onPC

grandMA2 onPC

MA 2Port Node onPC PRO*

MA 2Port Node onPC PRO*

MA 2Port Node onPC*

*Para mais informação sobre MA 2Port Node onPC y MA 2Port Node onPC PRO, por favor, acesse a nosso website: www.malighting.com 

=	3,072	parâmetros

=	3,072	parâmetros

=	2,560	parâmetros

=	2,048	parâmetros

	 2,048	parâmetros	 512	parâmetros

	 2,048	parâmetros	 1,024	parâmetros

	 2,048	parâmetros	 1,024	parâmetros

Más MA 2Port Nodes onPC 
adicionarão más saídas ou 
conectores de DMX


