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suplemento ao Guia do usuário do sLX4L: Funcionalidade lógica

Visão geral do Receptor sLX4L

Um circuito lógico e um conector de bloco terminal são fornecidos com o receptor SLX4L a fim de funcionar bem 
com os canceladores de eco por software e fornecer monitoração remota da vida útil da bateria do transmissor. Os 
modelos suportados são os transmissores MX690, MX890. 

São fornecidos três pinos lógicos em um conector de bloco do terminal para as condições de Mudo do transmissor, 
Bateria do transmissor e Aterramento lógico. 

Operação

Dois modos são fornecidos: Normal e Lógico: 

Normal

No modo Normal, quando o botão mudo do MX690, MX890 ou qualquer  transmissor SLX é pressionado, o áudio fica 
mudo no transmissor e na saída do receptor.

Lógico

No modo Lógico, quando o botão mudo do MX690, MX890 é pressionado, o transmissor ainda envia áudio ao receptor, 
e o receptor ainda envia um sinal de áudio através das saídas de áudio. O pino da condição Mudo do transmissor envia 
um sinal TTL Lógico Alto (+5V), informando ao dispositivo externo que o transmissor está em condição mudo.

selecionando modos

O SLX4L é entregue em modo Normal. Para alternar entre os modos com a unidade ligada, pressione e segure o botão 
Select e em seguida pressione o botão Power. No modo Lógico, a tela de LCD do painel frontal pisca logic. No 
modo Normal, o painel frontal piscará nor. Um LED próximo ao conector de bloco do terminal ilumina-se quando 
o modo Lógico está ativo. 

Quando é realizada uma sincronização IR para o transmissor, o receptor ajusta o transmissor para Lógico ou Normal, 
de acordo com a condição atual do receptor.  Os transmissores e os receptores sempre registrarão a condição do 
último modo. 

Modelos compatíveis

Os transmissores compatíveis com o modo Lógico são MX690, MX890. 

Painel traseiro do SLX4L



20   
 

EsPECIFICAÇÕEs DA CONEXÃO LóGICA 

A capacidade lógica do receptor SLX4L tem duas funções: A indicação da condição Mudo do transmissor (que pode 
ser usada para sinalizar e controlar outros eventos) e a indicação da condição da Bateria do transmissor. As diversas 
funções lógicas e suas aplicações são apresentadas no seguinte diagrama e descrições dos pinos: 

 

Pino 1: Condição Mudo do transmissor. No modo Lógico, o Pino 1 pode ser conectado a um dispositivo remoto quando 
a condição do transmissor é Ativo e o nível lógico, Baixo (OV). Quando a condição for Mudo, o nível lógico será 
Alto (+5V).  As aplicações típicas incluem o fornecimento da indicação remota da condição do transmissor e 
a ativação de equipamentos externos (equalizador, processador de sinais, alto-falantes, etc.) quando usado 
com um Sistema de controle do ambiente (Crestron ou AMX, por exemplo). O controle Mudo do transmissor 
ativa e desativa o mudo do canal de entrada em um mixer automático. Para as conexões, conecte o pino 
de status do transmissor a um terminal de entrada mudo do microfone de pódio em um mixer automático. 
Conecte o aterramento lógico do receptor ao aterramento lógico do mixer.

OBSERVAÇÃO: Sempre que o receptor estiver em modo Normal, o Pino 1 indicará a condição ligado/desligado 
do transmissor. Quando o transmissor estiver Ligado, o nível de saída lógica será Baixo (OV). 
Quando o transmissor estiver Desligado, o nível lógico será Alto (+5V)

Pino 2: Aterramento lógico. Para as conexões, faça todas as conexões do aterramento lógico neste pino, incluindo 
o aterramento da fonte de alimentação dos circuitos lógicos externos.  Para evitar ruído de comutação, não 
conecte o aterramento lógico aos aterramentos do áudio, chassi ou rack.

Pino 3: Condição da Bateria do transmissor. A condição Bateria boa envia um nível lógico de Baixo (OV). A condição 
Bateria fraca (1 hora ou menos de carga restante) envia um nível lógico de Alto (+ 5V). O pino 3 também 
pode ser usado para controlar um LED remoto quando a bateria estiver fraca. Ele também pode ser usado para 
indicar a condição de bateria fraca do transmissor em um painel de controle remoto usado com o Sistema 
de Controle ambiente (Crestron ou AMX, por exemplo).
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