ROBIN FORTETM High CRI
VALGUSALLIKAS
- TE tüüpi 1000W „High CRI“ valge led
- oodatav eluiga 50.000 tundi
- CRI: 93, TLCI: 91, TM-30-18 Rf: 92, TM-30-18 Rg: 101
- värvustemperatuur 6000 K
- tüüpiline valgusvoo (luumen) säilimine L70/B50 @ 50.000
- valgusallika garantii 4 aastat või 20.000 tundi
OPTILINE SÜSTEEM
- Robe eridisain
- kõrge efektiivsusega optiline „zoom“, suhe 11:1
- zoom ulatus 5° - 55°
- väljundläätse läbimõõt 180 mm
- kõrge efektiivsusega optika komponendid
- seadme maksimaalne valgusvoog
o 30.000 lm integreeritud sfääris
o 24.000 lm seinal
DÜNAAMILISED EFEKTID
- CMY kõik värvid 0 – 100%
- muudetav CTO 3000K – 6000K
- värviketas 1: 5 „fixed“ dichroic värvi + valge
- värviketas 2 : 5 vahetatavat värvi + valge
- patenteeritud nugade moodul (4 nuga) – iga nuga individuaalselt positsioneeritav;
kogu moodustunud kujutise pööramine + / - 60°;
- goboketas 1 : 6 pöörlevat-, vahetatavat-, indekseeritavat gobo (breakup ja
aerial) pluss avatud
- goboketas 2 : 6 pöörlevat-, vahetatavat-, indekseeritavat gobo (breakup ja
aerial) pluss avatud
- gobodest eraldi kasutatav animatsiooniketas eraldi muudetava kiiruse ja
suunaga
- 6 tahuline lineaarprisma eraldi muudetav kiirus ja suund
- 6 tahuline tsirkulaarprisma eraldi muudetav kiirus ja suund
- frost 1° ja 5°;
- iiris – motoriseeritud; astmeline, võimalik 3Hz pulsefekt;
- fookus ja zoom motoriseeritud
- elektrooniline stroboefekt kuni 20Hz; eelprg. efektid
- kõrgeresolutsiooniline dimmer 0 – 100 %, L3 (Low Light Linearity) 18
bit, märkatute astmetega kuni „black out“
- äärmiselt vaikne töötamine
- Cpulse flicker free HD ja UHD tarbeks; valmis 8K-le ja 18K-le
- väiksem hooldusvajadus võrreldes seniste liikuvpeadega tänu seadme efektiosa
suletud disainile – tolmu ja tossu ligipääs on takistatud
JUHTIMINE
- seaded ja aadressid - Robe navigatsiooni süsteem 2;
- QVGA puuteekraan backup patarei ja gravitatsioonianduriga;

töömäluteenuse logi RTC-ga
-

3 sisestatavat kuni 100 sammulist programmi;
juhtprotokollid: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN;

-

web server;
eraldi tellimisel CRMX traadita dmx moodul;
DMX mode üks; 54 kanalit
REAP – Robe Ethernet Acess Portal
pan 540°, tilt 270°; automaatne positsiooni korrektsioon ja EMS
DMX / RDM XLR3 ja XLR5 sis./välj.;
RJ45 Ethernet port;
Max. voolutarbimine 1200W kui 230V / 50Hz;
Mõõtmed ja kaal:

-

kõrgus: 843 mm – pea vertikaalselt
laius: 483,5 mm
sügavus : 288,5 mm – pea vertikaalselt
kaal: 39,5 kg

