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MA Lighting ietver sevī neparastu pieeju profesionālā 
apgaismojuma kontroles risinājumiem un ir ar apskaužamu 
kvalitātes un uzticamības reputāciju. Tagad MA prezentē jaunu, 
modulāru kompaktās klases gaismu vadības risinājumu  
klāstu – dot2.
 
Paredzēta maza un vidēja izmēra projektiem un zālēm. dot2 
piedāvā augstu funkcionalitāti, kas ir vienkārši kontrolējama. 
Nodrošina visas back-up funkcijas, izmantojot plug & play 
ethernet savienojumu. 
 
Intuitīva darbība ir dot2 filozofijas kodols un aprīkots ar visiem 
nepieciešamajiem savienojumiem, dot2 klāsts ir piemērots  
vairumam teātra, koncerttūru, korporatīvo, televīzijas un 
izglītības nolūkiem paredzēto pasākumu apgaismojumam. 
 
Atklājiet bezmaksas dot2 onPC programmatūru un dot2 3D 
vizualizācijas programmatūru. Izmēģiniet to paši!

Detalizētāku informāciju par dot2 produktu klāstu atradīsiet
www.ma-dot2.com.

Jauns gaismu vadības   risinājumu klāsts no MA Lighting
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Jauns gaismu vadības   risinājumu klāsts no MA Lighting
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Kaut kā būtība nosaka tā raksturu. Visa pieredze, zināšanas un sniegums, kas pārvērš kaut ko par 
MA Lighting produktu, tagad koncentrējas vienotā, vieglākai darbībai paredzētā un efektīvā gaismu 
vadības pultī – dot2.

Mēs esam radījuši labāko lietotāja pieredzi ideālā kombinācijā ar: 

VIEGLU DARBĪBU  |  GUDRĪBU  |  PIEMĒROTĪBU  |  PIEEJAMĪBU DAUDZĀS VALODĀS  |  DIZAINU  |  MA DNA

dot2
MA Lighting

ESENCE
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• Minimālais iekārtas iestatīšanas 
laiks ar Patch & Go palīdzību

• Intuitīvs grafisks lietotāja  
interfeiss

• Jūsu pirkstu gali tiešā veidā 
kontrolē gaismu iekārtas

• Integrēta lietotāja vadība ar 
Tiešajiem padomiem

VIEGLU DARBĪBU

• Iemūžiniet savu dizainu ar Store 
Look palīdzību

• Piekļuve vispārējām gaismu 
iekārtu funkcijām, izmantojot 
Smart Dialogue

• Nodrošina elegantu atspēlēšanu 
ar Track & Shield un Auto-Unblock 
funkciju palīdzību

• Automatizētā atspēlēšanu lapas 
vadība ar Auto-Fix palīdzību

GUDRĪBU

• Intuitīvs darbības stils piemērots 
visiem lietotājiem

• Speciālistu funkcijas dažādām 
apgaismojuma disciplīnām

• Vienkārša, full tracking backup 
izmantojot Plug and Play iekārtas

• Paplašināms atkarībā no Jūsu 
vajadzībām ar papildus wing un 
ārējo skārienekrānu palīdzību

• onPC un 3D vizualizācijas 
programmatūras par brīvu

PIEMĒROTĪBU

• Kompakts, viss-vienā un viegls 
dizains

• Ārējās ierīces nav nepieciešamas,  
jo visi savienojumi ir iebūvēti

• Katram papildus wing ir integrēts 
skārienjūtīgais ekrāns

• Gaismu pults programmatūra  
pieejama daudzās valodās

• Tiešie padomi pieejami daudzās 
valodās

• Tiešsaistes palīdzība un 
videopamācības daudzās valodās

• Tehniskā atbalsta forums daudzās 
valodās

DIZAINUPIEEJAMĪBU DAUDZĀS VALODĀS

• Desmitgažu pieredze, izstrādājot 
gudrus apgaismojuma kontroles 
risinājumus

• Uzticama MA aparatūra – made in 
Germany (ražots Vācijā)

• Nesagraujama MA programmatūra – 
made in Germany (ražots Vācijā)

• Vadošais industrijas nozarē  
tehniskais atbalsts

MA DNA
VIEGLU DARBĪBU  |  GUDRĪBU  |  PIEMĒROTĪBU  |  PIEEJAMĪBU DAUDZĀS VALODĀS  |  DIZAINU  |  MA DNA
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MA DNA
Ar desmitiem gadu pieredzi, izstrādājot inteliģentus apgaismojuma vadības risinājumus, MA ir dziļas saknes 
profesionālās apgaismojuma kontroles jomā. Kopš tās dibināšanas, 1983.gadā, MA Lighting ir paplašinājies, 
lai kļūtu par starptautisku līderi uzticamu uz datoru bāzes veidotu apgaismojuma vadības pulšu, gaismu 
tīkla sastāvdaļu un digitālās dimmēšanas sistēmu risinājumiem, kur viss balstās uz MA veidotu, dzelžainu 
programmatūru un uzticamu aparatūru – ražotu Vācijā.

Šo panākumu pamatā ir sekojoši cēloņi: Ar nozarē vadošo tehnisko atbalstu un inovācijām, MA Lighting atbilst 
augošajām prasībām pastāvīgi mainīgajā nozarē un attīsta produktu risinājumus, kas ir paredzēti  
arī rītdienai.
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dot2 ir vienkārši izmantojama programmatūra, jo ir 
pieejama vairākās valodās, un nodrošina palīdzību un 
tiešos padomus uz vadības pults, lai palīdzētu jauniem 
lietotājiem vienkāršāk un pilnīgāk apgūt gaismu vadības 
pulti. Vienkāršota Patch and Go, kur nav nepieciešami 
papildus iestatījumi.

Gudras un vienkāršas programmēšana un atskaņošanas 
funkcijas nodrošina intuitīvu piekļuvi un uzlabotu 
funkcionalitāti. Piekļuve apgaismojuma iekārtu pamat 
funkcijām ir izmantojot Smart Dialogue un Store Look 
apakšizvēlnes, ar kuru palīdzību jūs varat vadīt un ierakstīt 
to, kas ir paredzēts.

Automatizēta rīkjosla; Track & Shield un Auto-unblock 
funkcijas, vienkāršota cue-list rediģēšana, kā arī Auto-Fix 
funkcija ļauj atskaņot atmiņu lapās ierakstītās izmaiņas 
bez negaidītiem rezultātiem.

dot2 liksies pazīstama teātra lietotājiem, 100mm  
potenciometri nodrošina pilnīgu piekļuvi master playback 
gaismu bilžu atskaņošanas sarakstam nodrošinot visus 
nepieciešamosn pārejas laika iestatījumus, un spilgtuma 
līmeņa regulēšanas ripa nodrošinās ātru piekļuvi  
spilgtuma līmeņa regulēšanai. Komand-rindas sintakse ar 
pilnībā aprīkotu grafisku vidi kas paredzēta skārienjūtīgai 
vadībai nodrošina pilnīgu piekļuvi visām funkcijām.

Veidotas turnejām; dot2 iekārtas ir kompaktas, izturīgas un 
ļoti vieglas. Papildus iespējamie modulārie Plug & Play F 
un B Wing paplašinājumi pieļauj atskaņošanas  
potenciometru paplašināšanu un pilnīgas back-up 
funkcionalitātes nodrošinājumu Jūsu koncertam, kas 
pilnībā novērš problēmas darbībā.

Live Time, Tap Sync un daudzi skārienjūtīgie ekrāni 
pieļauj tūlītēju piekļuvi visām atskaņošanas funkcijām. 
Un izsmalcinātas funkcijas, kā piemēram, Soft-LTP, 
automātiski saglabā pamatapgaismojuma līmeņus bez 
speciālas pārejas cauri tumsai.

Bezmaksas programmatūras produkti dot2 3D un onPC 
ir pieejami ar pilnu funkciju klāstu, lai veicinātu pieredzi 
izmantojot dot2.

MA Apgaismojuma Vizualizācijas un iepriekš-
programmēšana studija, dot2 3D, ir ļoti spēcīgs i 
nstruments, lai vizualizētu un veidotu dizainu trīsdimensiju 
apgaismojuma sistēmām. Darbojas izmantojot ethernet 
tīklu, dot2 3D var savienot ar jebkuru dot2 pulti.

Bezmaksas dot2 onPC programmatūra arī paredzēta 
lietošanai ar dot2 3D un ietver visas kontroles funkcijas kā 
reālai dot2 gaismu vadības pultij.

Dot2 Node4 (1K) veidošana balstīta uz daudzu gadu MA 
tīkla pieredzi, nodrošinot pastāvīgu un sinhronu DMX 
signālu, un nodrošina rezerves DMX izejas pārslēgšanos 
starp dot2 pultīm. Dot2 Node4 (1K) var izmantot arī kopā 
ar dot2 onPC programmatūru kā atsevišķu 1024 kanālu 
vadības risinājumu. Vairākas gaismu pultis vai onPC 
programmatūras var darboties vienā tīklā, ļaujot piekļuvi 
pie pults faila vairākiem dizaineriem, tehniķiem un 
programmētājiem.

Intuitīva darbība ir dot2 filozofijas kodols un iekārtas, kas aprīkotas ar visiem nepieciešamajiem  
savienojumiem, padara dot2 diapazona iekārtas par piemērotākajām iekārtām lielākajai daļai teātru,  
koncertu turneju, korporatīvo pasākumu, televīziju un izglītības iestāžu apgaismojuma vadīšanai.

dot2 produktu klāsts 

Lejuplādējiet programmatūru par brīvu www.ma-dot2.com.
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dot2 XL-Bdot2 XL-F

dot2 core

dot2 onPC

dot2 Node4 (1K)

dot2 F-wing dot2 B-wing

dot2 3D
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Gaismu pults  Wing paplašinājumi

dot2 XL-B

dot2 core

dot2 XL-F

4,096

Izejas izmantojot
4 x DMX

+ 
Ethernet

vai
4 x DMX izmantojot

dot2 Node4 (1K)

4,096

Izejas izmantojot
4 x DMX

+ 
Ethernet

vai
4 x DMX izmantojot

dot2 Node4 (1K)

4,096

Izejas izmantojot
4 x DMX

+ 
Ethernet

vai
4 x DMX izmantojot

dot2 Node4 (1K)

1,024

Izejas izmantojot  
dot2 Node4 (1K)
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Gaismu pults kombinācijas

noteikumi
Vienai dot2 Core gaismu pultij var būt vienlaicīgi pievienoti līdz pat diviem F-wings un diviem B-wings paplašinājumiem. Ja veidojat savu sistēmu, 

ņemiet vērā, ka XL gaismu pultij kāds no wing paplašinājumiem ir jau pievienots. Wing paplašinājumi tiek pievienoti izmantojot ethernet  

savienojumu. Kopā pieļaujamais kanālu skaits ir 4,096. Tas attiecas arī strādājot full tracking backup režīmā.
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 Wing paplašinājumi
max. 2x dot2 B-wingmax. 2x dot2 F-wing
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Papildus aksesuāri
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Pārskats
120211 dot2 core

120212 dot2 XL-F

120213 dot2 XL-B

120221 dot2 F-wing

120222 dot2 B-wing

130215 dot2 Node4 (1K), pieļauj vadīt 1024 DMX kan. izmantojot dot2 onPC

Iekārtas

120231 dot2 magnētiskā uzrakstu plāksne, paredzēta 6 potenciometriem,

komplektā ar Edding OHP marķieri

120232 dot2 magnētiskā uzrakstu plāksne, paredzēta 8 potenciometriem,

komplektā ar Edding OHP marķieri

120233 dot2 magnētiskā uzrakstu plāksne, paredzēta 48 pogām,

komplektā ar Edding OHP marķieri

120237 LED apgaismojuma lampa, dot2 pultij

120234 Putekļu pārklājs dot2 Core pultij

120235 Putekļu pārklājs dot2 XL-F / XL-B pultīm

120236 Putekļu pārklājs dot2 F-wing / B-wing paplašinājumiem

130294 dot2 Node4 (1K) komplekts montāžai 19“ statnē – Blank panelis

130295 dot2 Node4 (1K) komplekts montāžai 19“ statnē – XLR savienotāji

130296 dot2 Node4 (1K) komplekts montāžai uz iekares konstrukcijām

210629 Kabeļu pārveidotāju komplekts 4 x DMX/XLR5, 1 x etherCON RJ45

4000016 MA transportkaste dot2 Core pultij (no Amptown), ietilpst arī divi wing paplašinājumi

4000017 MA transportkaste dot2 XL pultij (no Amptown),

ietilpst arī trīs wing paplašinājumi vai Core plus wing paplašinājums

4000018 MA transportkaste dot2 wing paplašinājumam (no Amptown), ietilpst viens wings

Papildus aksesuāri
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savienojumi visām pultīm

Barošana

DVI-D

Ethernet

USB DMX ieeja

Audio ieeja
(sound to light)

MIDI 
ieeja | izeja
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Pults lampa DMX izejaMIDI 
ieeja | izeja

Analogā vadība Timecode

15



fizikālie parametri

dot2 coredot2 B-wing dot2 F-wing

Art. Nr.: 120221 Art. Nr.: 120222  Art. Nr.: 120211  

Izmēri 427 x 263 x 161mm /  
16.8 x 10.4 x 6.4 inch

Ieejas savienojumi 1 x etherCON (dot2-Net),  
1 x IEC 60320 C13/C14 (IEC cord)

Neto svars dot2 F-wing: 3.4kg / 7.5lbs  
dot2 B-wing: 3.3kg / 7.3lbs

Darbības spriegums 120V/230V, 50/60Hz  
(automātiska noteikšana)

Elektriskā jauda 40VA

Izmēri 427 x 546 x 161mm / 
16.8 x 21.5 x 6.4 inch

Ieejas savienojumi 1 x etherCON (dot2-Net, sACN, Artnet), 
1 x XLR 5pin (DMX), 1 x XLR 3pin (SMPTE), 
1 x DIN (MIDI), 1 x Sub-D 15pol (Analogā vadība), 
1 x IEC 60320 C13/C14 (IEC cord)

Izejas savienojumi 4 x XLR 5pin (DMX), 3 x USB, 1x DVI-D, 1 x DIN (MIDI), 
1 x XLR 4pin (Pults lampa)

Neto svars 7.0kg / 15.4lbs

Darbības spriegums 120V/230V, 50/60Hz (automātiska noteikšana)

Elektriskā jauda 100VA
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dot2 Node4 (1K)

dot2 XL-F

Art. Nr.: 120212  

Art. Nr.: 130215  

dot2 XL-B

Art. Nr.: 120213  

Izmēri 130 x 195 x 46mm / 
5.2 x 7.7 x 1.9 inch

Ieejas savienojumi 1 x etherCON (dot2-Net)

Izejas savienojumi 4 x XLR 5pin (DMX)

Neto svars 0.85kg / 1.9lbs

Darbības spriegums 120V/230V, 50/60Hz 
(automātiska noteikšana)

Elektriskā jauda 25VA

Izmēri 427 x 736 x 161mm / 
16.8 x 29 x 6.4 inch

Ieejas savienojumi 1 x etherCON (dot2-Net, sACN, Artnet), 
1 x XLR 5pin (DMX), 
1 x XLR 3pin (SMPTE), 1 x DIN (MIDI), 
1 x Sub-D 15pol (Analogā vadība), 
1 x IEC 60320 C13/C14 (IEC cord)

Izejas savienojumi 4 x XLR 5pin (DMX), 3 x USB, 1 x DVI-D, 
1 x DIN (MIDI), 1 x XLR 4pin (Pults lampa)

Neto svars 9.1kg / 20lbs

Darbības spriegums 120V/230V, 50/60Hz (automātiska noteikšana)

Elektriskā jauda 100VA
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uzzināt vairāk
Tagad ir pienācis laiks, lai uzzinātu vairāk par iespējām un jauninājumiem mūsu dot2 klāstā. Šajā dubult lapā 
esam uzskaitījuši visus no daudzajiem palīglīdzekļiem, kas palīdzēs jums uzzināt daudz vairāk par iespējām, ko 
sniedz dot2.

apmācības ar Chrisu

1 iesākumā 2 pirmais solis atmiņu 
atskaņošanā

3 pirmais solis
chaser un efektu veidošanā

iepazīstiet dot2 kopā ar Michaelu

1 produktu 
klāsts

2 programmatūras 
iespējas

3 izveidots 
jums
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atbalsts

www.ma-dot2.com

dot2 tiešsaistes 
pamācība

dot2 interneta 
forums

programmatūras 
lejuplāde

brošūras +  
katalogi
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facebook youtube twitter newsMAil +
techMAil



www.ma-dot2.com

MA Lighting International GmbH
An der Talle 24-28 | 33102 Paderborn 

Germany
Phone +49 5251 688865-10  |  Fax +49 5251 688865-88

sales@malighting.com

Patenti
US 8138689 B2

Dizaina patenti
CN ZL 201130268074.0

EU 001820069-0001
US D666,159 S

Preču zīmoli
IR 1 095 128
IR 1 093 203

DE 30 2011 007 019

DE 30 2011 008 991
IR 895 160

DE 304 69 716

Latviešu
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