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1. ESCOPO DE FORNECIMENTO 

Esta Especificação Técnica cobre as condições e requisitos mínimos para proposta, projeto 
de fabricação, fabricação e instalação do sistema de iluminação cênica. 

Este documento deve ser utilizado em conjunto com a Especificação Técnica Obrigações e 
Encargos para Fornecimento de Acústica deste projeto. 

2. LOCALIZAÇÃO 

O sistema de iluminação cênica está identificado nos desenhos. 

3. CONDIÇÕES ESPECIAIS 

O sistema de iluminação cênica deverá ter o projeto de fabricação, fabricação e supervisão 
de montagem por empresa com no mínimo 10 (dez) anos de experiência no fornecimento 
deste tipo de sistema, com no mínimo três instalações similares em salas de concertos ou 
teatros. Adicionar cartas de referência para comprovação. 

4. AMOSTRAS E TESTES 

4.1 Amostras 

As seguintes amostras são requeridas antes da liberação de fabricação das peças: 

• Um refletor completo de cada tipo. 

5. ESPECIFICAÇÃO 

A especificação está na Lista de Equipamentos. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 	Obrigações na Proposta 

Na proposta deverão constar no mínimo: 

• Desenho geral e perfil dimensional de cada refletor / projetor, mesa e dimmer 
mostrando as suas principais dimensões. 

• Programa de qualidade assegurada para: o projeto de fabricação, produção e 
instalação dos itens cobertos por esta Especificação. 
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• Referências de instalações anteriores e de sucesso em salas de concertos. 

• ART do Engenheiro Elétrico que liderará o projeto e a instalação com experiência 
comprovada em mais de 10 (dez) anos na instalação de sistemas motorizados em 
teatros e salas de concerto. 

	

6.2 	Obrigação da Contratada 

Cabe a Contratada para fabricação, fornecimento e instalação da iluminação cênica os 
seguintes itens: 

• Cumprir o escopo descrito nesta Especificação. 

• Submeter as amostras solicitadas nesta Especificação Técnica. A fabricação e 
fornecimento final serão autorizados após a análise dos testes pela Acústica & Sônica. 

• Desenvolver o projeto de instalação executiva do sistema de iluminação cênica, 
inclusive o diagrama de sinais final. 

• Acompanhamento da instalação pelo engenheiro responsável de projeto. 

	

7. 	EXCLUSÕES 

Não fazem parte do fornecimento da Contratada: 

• A instalação elétrica o que inclui, mas não se limita, os cabos entre dimmer e 
refletores. 

Cabe a Contratada fornecer todas as informações técnicas necessárias relativas às 
particularidades de seu escopo e que precisam ser atendidas em projetos e instalações de 
terceiros como, por exemplo, estrutura e elétrica. 

	

8. 	INSPEÇÃO E AJUSTES 

8.1 Inspeção 

A Contratada deverá acompanhar permanentemente a instalação para assegurar 
conformidade com os padrões estabelecidos neste documento. 

	

8.2 	Inspeção Final 
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A A&S inspecionará a instalação e realizará medições, verificações e checagens, inclusive 
no recebimento do material no canteiro. Constatando-se divergências entre os 
procedimentos e padrões recomendados nesta Especificação e a instalação em campo, as 
mesmas deverão ser imediatamente reparadas. 

Todos os reparos devidos a divergências constatadas entre a instalação em campo e o 
conteúdo desta Especificação (assim como normas e práticas aplicáveis) deverão ser 
providenciados sem ônus para a Contratante, sem prejuízo para o cronograma da obra, e 
sempre com materiais novos, isentos de defeitos de fabricação, transporte e embalagem. 

	

9. 	ESPECIFICAÇÃO E LISTA DE MATERIAIS 

	

9.1 	Mesa Principal de Comando de Iluminação ADB Freedom 

Mesa de controle para ambientes onde se busca uma solução integrada para controlar luz 
convencional e moving lights, bem como LEDs e outros equipamentos como servidores de 
rmíd ia. 

A mesa deverá apresentar 4 discos rotatórios adicionais com função push botton e um 
trackball para controle preciso de posicionamento. Freedom permite ao usuário controlar 
grandes quantidades de múltiplos LEDs, luzes inteligentes ou servidores de mídia, bem 
como iluminação convencional por dimmers. 

Como características adicionais, temos 4 saídas físicas de DMX512, 1 entrada física de 
DMX com 5 pinos, caso uma rede Ethernet não esteja disponível. 

A configuração básica com 2 monitores deve permitir extensão até 4 monitores usando o 
conversor USB-DVI opcional. 

A mesa deverá estar disponível em 5 configurações básicas controlando uma quantidade 
de canais de 120 até 2048. Iluminação com multi parâmetros pode ser acessada por até 32 
universor DMX através da rede Ethernet. Mesa backup sincronizada está disponível neste 
projeto. 

Os consoles em rede devem podem suportar multi usuários com pacotes de software 
adicionais funcionando perfeitamente com outros consoles usando o mesmo software. 

Canais 

- 16.384 saídas / parâmetros 

- 120/240/360/512/1024/2048 canais de controle (instrumentos de iluminação com multi 
parâmetros) como LEDs, moving lights, servidores de vídeo, máquinas de fumaça, ... 
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Protocolos de comunicação disponíveis 

ArtNET, Sandnet, Pathport, sACN, e muitos outros. 

- Preparado para RDM 

- Preparado para ACN E1.31 

- 2048 saídas DMX (em 4 conectores XLR de 5 pinos) 

- 32 universor DMX; até 16.384 parâmetros via rede Ethernet. 

- 2.000 grupos 

- 15.000 presets 

- 1.000 looks 

- 24 playbacks 

- 1.000 sequencias 

- Transições temporizadas especiais para cada parâmetro 

- 1.000 chasers 

- 1.000 templates de efeitos 

- 100 curvas de dimmer 

- 1.000 gel strings 

- 16.000 palets (2.000 palets por grupo de atributos) 

- 8 grupos de atributos 

- 100 layouts de instrumentos 

- 192 submasters virtuais (endereçáveis em bancos de submasters físicos) 

- 1.000 páginas de submasters 

- Telas de layouts de usuários virtualmente ilimitados (armazenados no disco rígido do 
console) 

- 100 painéis 

Características Operacionais 

- RPN (Peverse Polish Notation) e "AT" selecionáveis pelo usuário. 

- Interface gráfica de usuário em 2D (layouts de canais) que permite ao operador trabalhar 
diretamente na cena de luz, com opções de seleção (Suporte completo a mouse, com uso 
extensivo e intuitivo de "arrastar e soltar" e menus locais) 

E / 
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- Track Windows permite a edição de cenas via Editor para parâmetros de instrumentos e 
intensidades. Tempo se valores podem ser editados, por entradas numéricas ou usando 
listas. Tracking de todos os objetos referenciados como Presets, Palettes, Grupos, frannes 
de cor e faders de playback gravados. 

- Janela de Instrumento: 

- Canais como instrumentos, combinando um ou vários tipos de dispositivos como 
dimmers, trocadores de cor, yokes e moving lights em um único instrumento. 

- Dispositivo gráfico e patch de dimmerconn curvas definidas pelo usuário. 

- Teste ao vivo de dimmers e canais. 

- Organização de cenas por sequencia livre usando presets como referência, ou listas de 
cenas. 

- Facilidade de arrastar e soltar para copiar e colar ou mover passos (cues) na sequencia. 

- Cada passo (cue) pode ser editado em Live ou Blind, canal por canal e parâmetro por 
parâmetro, para valores e tempos de crossfades. 

- Gravações de atributos como objetos independentes na sequencia. 

- Representação de timeline e edição de transições temporizadas. 

- Submasters 

- Função rubberband e função auto execução para parâmetros de controle através 
dos faders. 

- O conteúdo do fader e do playback pode ser gravado na sequencia. 

- 7 grupos básicos de atributos de paletts como: foco, cor, facho, padrão, extra, todos, 
dinâmico. 

- Múltiplos grupos de atributos definidos pelo usuário, exemplo facas, controles, 
velocidades, ferramentas de vídeo, ... 

-Paletts referenciais e não referenciais. 

- Possibilidades de gravação: direto ou arraste e solte / filtros. 

- Paletts totalmente editáveis. 

- Modo tracking ou não-tracking para intensidade em uma sequência de cenas, definido 
pelo usuário. 

- Extensa biblioteca de fábrica assim como templates definidos pelo usuário com 
resolução de 16 bits para qualquer parâmetro e intensidade. 

- Função Park. 
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- Função Undo. 

- Função Highlight :Abre todos gobos / cores para ajuste de foco de um único instrumento. 

- Comando de cópia para copiar parâmetros de uma luminária para outras do mesmo tipo. 

- Comando clone para copiar todos os parâmetros de uma cena fonte para outras do 
mesmo tipo para todas as cenas do show. 

- Função substituir luminária para trocar um dispositivo, por outro do mesmo tipo. 

Ferramentas de trocador de cor 

- Biblioteca de trocadores de cor com imagens de filtros e referências de fabricantes. 

- Calibração de frame individual. 

- Gelatinas de cor são objetos que você pode copiar, colar, mover, importar e exportar. 

- Modificação e checagem ao vivo da cor. 

- Display direto da cor no box do canal. 

Playbacks 

- 1 grandmaster com 60mm com tecla Blackout 

- 24 submasters físicos de 60mm com tecla de seleção e tecla de flash. Modos: inibido / 
focagem / rubberband / auto executável. 

- Possibilidade de carregamento: canais, grupos, presets, looks, chasers, atributos e 
paletts. 

- 1 Master Playback 100mm (Crossfade teatral sequencial) GO / GO BACK / PAUSE /Jump / 
SEQ- & SEQ+ 

- 1 disco de controle de intensidade e velocidade. 

Teclado 

- Painel LCD de informação de status. 

- Seleção de canais: aceita os comandos +, Thru, +%, -%, At Levei, Ali e Invert. 

- Grava/Atualiza para Presets, Looks, Grupos, Palettes com opções de filtragem. 

- Tecla para seleção de cor direta. 

- Entrada numérica direta para sequencia, tempos e tempos especiais. 

- Tecla desfazer (UNDO) 

Teclado integrado LCD touchscreen 10,1" 

5 teclas dedicadas para acesso rápido ao conteúdo de: 
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- Sequencia 
- Submasters. 
- Canais. 
- Controle de Moving Lights. 
- Tela de usuário. 

Controle de Moving Llghts 
4 discos rotativos com função pushbutton 
1 trackbal de 50mm 

Alimentação 
100-240V 7 A — 3,5 A 50/60Hz 

Conexões 
4 conectores DMX512 XLR5 fêmea (saídas) 
1 conector DMX512 XLR5 macho (entrada) 
1 conector de rede ethernet R145 
1 conector D-Sub para 8 linhas externas de comando remoto. 
6 portas USB 
1 porta USB no painel frontal 
2 saídas de vídeo: 
- saída de vídeo analógico: 1 conector SVGA 
- saída de vídeo digital: 1 conector DVI-D, 1 conector HDMI 
1 entrada de áudio XLR3 fêmea 
2 fontes para lâmpada de trabalho 12V 400mA 5W XLR3, dimerizável. 
1 conector PS2 
1 porta S.A.T.A 

Especificações Físicas 
Dimensões: 920 x 482 x 204mm 
Peso: 18kg 
Temperatura de trabalho: de +5°C a +35°C. 
Umidade relativa do ar não maior do que 95% sem condensação. 
Fornecida com teclado alfanumérico, mouse, cabo de força, capa, manual de instruções e 
DVD de restauração do sistema. 

Acessórios 
DVD player / gravador com conexão USB 
Adaptador MIDI-USB 
Monitor 22" LCD 
Monitor 22" LCD com touchscrreen integrado 
Lâmpada de trabalho com conector XLR3 
Cabo MIDI 
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Case para console FREEDOM 
Case para monitor 22" 

9.2 	Mesa de Comando (Backup) de Iluminação ADB Freedom 

Mesa de comando de luz para controle de instrumentos com multi parâmetros com 
acesso rápido de ajustes. Esta mesa deve atender solução integrada para controlar luz 
convencional e moving lights, bem como LEDs e outros equipamentos como servidores de 
mídia. 

A mesa deve apresentar 4 (quatro) discos rotatórios adicionais com função push botton e 
um trackball para controle preciso de posicionamento. A mesa deve permitir ao usuário o 
controle de grandes quantidades de múltiplos LEDs, luzes inteligentes ou servidores de 
mídia, bem como iluminação convencional por dimmers. 

Como características adicionais, deve ter 4 saídas físicas de DMX512, 1 entrada física de 
DMX com 5 pinos, caso uma rede Ethernet não esteja disponível. 
A configuração básica deverá ser com 2 monitores podendo ser extendida até 4 monitores 
usando um conversor USB-DVI opcional. 

Canais 
- 16.384 saídas / parâmetros 
- 120/240/360/512/1024/2048 canais de controle (instrumentos de iluminação com multi 
parâmetros) como LEDs, moving lights, servidores de vídeo, máquinas de fumaça. 

Protocolos de comunicação disponíveis 
ArtNET, Sandnet, Pathport, sACN, e muitos outros. 
- Preparado para RDM 
- Preparado para ACN E1.31 
- 2048 saídas DMX (em 4 conectores XLR de 5 pinos) 
- 32 universor DMX; até 16.384 parâmetros via rede Ethernet. 
- 2.000 grupos 
- 15.000 presets 
- 1.000 looks 
- 24 playbacks 
- 1.000 sequencias 
- Transições temporizadas especiais para cada parâmetro 
- 1.000 chasers 
- 1.000 templates de efeitos 
- 100 curvas de dinnmer 
- 1.000 gel strings 
- 16.000 palets (2.000 palets por grupo de atributos) 
- 8 grupos de atributos 

Prédio da Sala de Concertos 
ET: Iluminação Cênica 

10 

Este documento descreve as condições mínimas para submissão de propostas e para fornecimento e 	ao de itens de 
iluminação cênica. Esta Especificação Técnica foi desenvolvida para este projeto e seu uso em outros projetos não está 
autorizado 



Acústica & Sônica 

- 100 layouts de instrumentos 
- 192 submasters virtuais (endereçáveis em bancos de submasters físicos) 
- 1.000 páginas de submasters 
- Telas de layouts de usuários virtualmente ilimitados (armazenados no disco rígido do 
console) 
- 100 painéis 

Características Operacionais 
- RPN (Peverse Polish Notation) e "AT" selecionáveis pelo usuário. 
- Interface gráfica de usuário em 2D (layouts de canais) que permite ao operador trabalhar 
diretamente na cena de luz, com opções de seleção (Suporte completo a mouse, com uso 
extensivo e intuitivo de "arrastar e soltar" e menus locais) 
- Track Windows permite a edição de cenas via Editor para parâmetros de instrumentos e 
intensidades. Tempo se valores podem ser editados, por entradas numéricas ou usando 
listas. Tracking de todos os objetos referenciados como Presets, Palettes, Grupos, frames 
de cor e faders de plauback gravados. 
- Janela de Intrumento: 

- Canais como instrumentos, combinando um ou vários tipos de dispositivos como 
dimmers, trocadores de cor, yokes e moving lights em um único instrumento. 

- Dispositivo gráfico e patch de dimmercom curvas definidas pelo usuário. 
- Teste ao vivo de dimmers e canais. 

- Organização de cenas por sequencia livre usando presets como referência, ou listas de 
cenas. 
- Facilidade de arrastar e soltar para copiar e colar ou mover passos (cues) na sequencia. 
- Cada passo (cue)pode ser editado em Live ou Blind, canal por canal e parâmetro por 
parâmetro, para valores e tempos de crossfades. 
- Gravações de atributos como objetos independentes na sequencia. 
- Representação de timeline e edição de transições temporizadas. 
- Submasters 

- Função rubberband e função auto execução para parâmetros de controle através 
dos faders. 

- O conteúdo do fader e do playback pode ser gravado na sequencia. 
- 7 grupos básicos de atributos de paletts como: foco, cor, facho, padrão, extra, todos, 
dinâmico. 
- Múltiplos grupos de atributos definidos pelo usuário, exemplo facas, controles, 
velocidades, ferramentas de vídeo, ... 
-Paletts referenciais e não referenciais. 
- Possibilidades de gravação: direto ou arraste e soltei filtros. 
- Paletts totalmente editáveis. 
- Modo tracking ou não-tracking para intensidade em uma sequencia de cenas, definido 
pelo usuário. 
- Extensa biblioteca de fábrica assim como templates definidos pelo usuário com 
resolução de 16 bits para qualquer parâmetro e intensidade. 
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- Função Park. 
- Função Undo. 
- Função Highlight _ Abre todos gobos / cores para ajuste de foco de um único 
instrumento. 
- Comando de cópia para copiar parâmetros de uma luminária para outras do mesmo tipo. 
- Comando clone para copiar todos os parâmetros de uma cena fonte para outras do 
mesmo tipo para todas as cenas do show. 
- Função substituir luminária para trocar um dispositivo, por outro do mesmo tipo. 

Ferramentas de trocador de cor 
- Biblioteca de trocadores de cor com imagens de filtros e referências de fabricantes. 
- Calibração de frame individual. 
- Gelatinas de cor são objetos que você pode copiar, colar, mover, importar e exportar. 
- Modificação e checagem ao vivo da cor. 
- Display direto da cor no box do canal. 

Playbacks 
- 1 grandmaster com 60mm com tecla Blackout 
- 24 submasters físicos de 60mm com tecla de seleção e tecla de flash. Modos: inibido / 
focagem / rubberband / auto executável. 
- Possibilidade de carregamento: canais, grupos, presets, looks, chasers, atributos e 
paletts. 
- 1 Master Playback 100mm (Crossfade teatral sequencial) GO / GO BACK / PAUSE /Jump / 
SEQ- & SEQ+ 
- 1 disco de controle de intensidade e velocidade. 

Teclado 
- Painel LCD de informação de status. 
- Seleção de canais: aceita os comandos +, - Thru, +%, -%, At Levei, All e Invert. 
- Grava/Atualiza para Presets, Looks, Grupos, Palettes com opções de filtragem. 
- Tecla para seleção de cor direta. 
- Entrada numérica direta para sequencia, tempos e tempos especiais. 
- Tecla desfazer (UNDO) 
Teclado integrado LCD touchscreen 10,1" 
5 teclas dedicadas para acesso rápido ao conteúdo de: 
- Sequencia 
- Submasters. 
- Canais. 
- Controle de Moving Lights. 
- Tela de usuário. 

Controle de Moving LIghts 
4 discos rotativos com função pushbutton 
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1 trackbal de 50mm 

Alimentação 
100-240V 7 A — 3,5 A 50/60Hz 

Conexões 
4 conectores DMX512 XLR5 fêmea (saídas) 
1 conector DMX512 XLR5 macho (entrada) 
1 conector de rede ethernet R.I45 
1 conector D-Sub para 8 linhas externas de comando remoto. 
6 portas USB 
1 porta USB no painel frontal 
2 saídas de vídeo: 
- saída de vídeo analógico: 1 conector SVGA 
- saída de vídeo digital: 1 conector DVI-D, 1 conector HDMI 
1 entrada de áudio XLR3 fêmea 
2 fontes para lâmpada de trabalho 12V 400mA 5W XLR3, dimerizável. 
1 conector PS2 
1 porta S.A.T.A 

Especificações Físicas 
Dimensões: 920 x 482 x 204 mm 
Peso: 18 kg 
Temperatura de trabalho: de +5°C a +35°C. 
Umidade relativa do ar não maior do que 95% sem condensação. 
Fornecida com teclado alfanumérico, mouse, cabo de força, capa, manual de instruções e 
DVD de restauração do sistema. 

Acessórios 
DVD player / gravador com conexão USB 
Adaptador MIDI-USB 
Monitor 22" LCD 
Monitor 22" LCD com touchscrreen integrado 
Lâmpada de trabalho com conector XLR3 
Cabo MIDI 
Case para console FREEDOM 
Case para monitor 22" 

9.3 	Dimmer para Iluminação Cênica ADB Eurodim Twin Tech 

Mistura livre de módulos de plug-in tiristorizados e de onda senoidal. Trata-se de um 
gabinete de dimmer de alta densidade desenhado especialmente para instalações 
profissionais de iluminação em salas de concertos e espaços de uso similar. 
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O gabinete universal pode abrigar até 128 canais de 3 kW (tiristores) ou 2,5 kW (onda 
senoidal) instalados em 32 módulos de plug-in, com mais 2 slots para a central eletrônica 
e backup. 

Deve permitir a mistura livre de módulos diferentes em qualquer ponto do gabinete 
universal. Não deve ser necessária uma reprogramação do gabinete quando um módulo 
diferente é conectato ou desconectado. 

Módulos de Dimmer e potências 

-4 x 3kW tiristor: até 128 x 3kW por gabinete; 
- 4 x 2,5kW senoidal: até 128 x 2,5kW por gabinete; 
- 3 x 5kW tiristor: até 96 x 5kW por gabinete; 
- 3 x 5kW senoidal: até 96 x 5kW por gabinete; 
-1 x 10kW tiristor: até 32 x 10kW por gabinete; 
- 2 x 3kW Fluorescente com saída chaveada230V com pré aquecimento. 

Outros módulos 
- 4 x 3kW e 3 x 5kW DimSwitch; 
- 4 x 3kW e 3 x 5kW não-dimmer; 
- DimSwitch pode tanto ser um canal de dimmer quanto um relé de estado sólido. 
- Diagnóstico total é padrão em onda senoidal e opcional para módulos tiristorizados. 

Filtragem 
- Qualidade de filtragem TV broadcast (padrões BBC & TDF TV: mínimo rise time de 400uS, 
10% até 90%) 
- Filtragem de qualidade profissional 200uS como alternativa. 
- Módulos de onda senoidal. 

Confiabilidade e backup instantâneo 
- Módulo de fonte de alimentação e controle eletrônicotipo plug-in. 
- Controle eletrônico duplo provê backup instantâneo (opcional). 
- Todos os dados programados são gravados em um cartão de memória plugável. 
- Garantia da continuidade do controle e ventilação plena no evento de uma falha em 
qualquer uma das fases de alimentação. 
- Todos os módulos são desenhados para uso contínuo na potência máxima. 

Funções de programação 
- Painel gráfico LCD touchscreen para acesso de todas as funções do dimmer. 
- Programação por dimmer ou grobal, através de interface homem máquina. 
- 5 entradas de controle com endereçamento livre de DMX. 
- 10 curvas de dimmer selecionáveis. 
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- Fator de redução de tensão para aumentar a vida útil das lâmpadas ou compensação por 
comprimento de cabo. 
- Programação de curva de dimmer, patch, fator de redução de tensão, tempo de resposta 
de dimmer, pre aquecimento. 
- Pontos de restauração para recarregar padrões anteriores. 
- Criação e gravação de 80 cenas de luz e i cena prioritária, cada uma com tempo de 
entrada e espera, para cenas de backup, luzes de trabalho ou para uma operação 
independente. 
- Após uma perda de sinal DMX: chavear para outro console, ou manter últimos níveis, ou 
espera e muda para uma cena, ou espera e vai para blackout, programa globalmente, ou 
por dimmer. 

Checagem do sistema, checagem de dimmer e carga. 
- Até 300 indicadores, e mensagens claras de texto, para ver o status dos dimmers 
individualmente, sinais DMX e CPU, assim como falhas de ventilação, sobretemperatura, 
falta de fase, ... 
- Todas as mensagens de erro são visualizadas via rede ethernet. 
- Teste local de dimmer. 
- Indicador de tensão de saída e corrente por dimmer. Indicador de alimentação por 
módulo. 

Proteção elétrica 
- Cada módulo é protegido por um fusível HRC (50 kA) e cada dimmer é protegido por um 
disjuntor termo magnético. 
- Proteção de dimmer disponível em 1P + N. 
- Opção de disjuntor residual (30mA) por módulo ou por dimmer. 

Benefícios dos dimmers de onda senoidal 

Livre de ruído: Os módulos senoidals são livres de ruído, eliminando todo ruído de 
filamento, o que os faz a escolha preferida para aplicações onde o ruído das lâmpadas é 
crítico. 
Cargas: Os módulos foram exaustivamente testados em uma grande variedade de cargas, 
resistivas, indutivas e capacitivas em cargas dimerizáveis e não dimerizáveis. Estas cargas 
incluem balasts de lâmpadas de descarga, fontes chaveadas e conversores de 12V, moving 
lighs, equipamentos eletrônicos, LEDs, ... Não é exigida carga mínima. 
Fator de potência: o fator de potência é igual ao da carga, eliminando assim a força 
reativa (kVAr) típica nos dimmer por controle de fase. 
Harmônicas: distorção harmônica menor que 1%, não levando assim poluição de volta à 
rede elétrica. 
Auto-proteção: Dimmers de onda senoiral ADB são auto-protegidos contra curto-circuitos, 
sobrecarga e sobretemmperatura. 
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Resposta dinâmica: similar aos módulos tiristorizados para permitir livre mistura de tipos 
de módulos. 

Software de gerenciamento de dimmer TT 
O software de gerenciamento de dimmer TT para PC combina 4 produtos em 1: um 
sistema de controle de cenas, um sistema de informação de status, uma ferramenta de 
programação remota e uma ferramenta de serviço e comissionamento. 

Características do sistema: 
- procura de dimmer pelo número, por nome do dimmer. 
- visualização e edição das prioridades e patches de DMX, por dimmer. 
- visualização e edição de curvas de dimmer, programação de curvas personalizadas. 
- visualização e edição de nível de preaquecimento, fator de redução. 
- visualização e edição de cenas: níveis, tempos de entrada e permanência. 
- visualização do tipo de módulo de dimmer por slot. 
- visualização de todos os níveis de entrada para um dimmer. 

Diagnóstico Padrão 
O sistema de diagnóstico constantemente monitora todos os parâmetros chave e os 
componentes da instalação do dimmer EURODIM Twin Tech. 
Ele mostra todas as informações no painel LCD local eremotamente em um software de 
gerenciamento de dimmer TT em um PC. 
Todos os gabinetes de dimmer EURODIM Twin Tech detectam e reportam em tempo real: 
- CPU principal e Backup: respondendo / perdida. 
- Status DMX e eDMX: presente / perdido / tipo de erro de DMX. 
- Estatus da ventilação por ventilador. 
- Alerta de temperatura da sala. 
- Fase de alimentação faltando, sobretensão de alimentação. 
- Mudança do tipo de módulo. 
Todos os eventos e parâmetros estão disponíveis na rede. Uma mesagem de erro no 
painel LCD do EURODIM alerta para eventos importantes. 

Diagnóstico sequencial 
Diagnóstico sequencial e as funções relacionadas de scaner de carga são rotinas pré-show 
que provêm informação adicionaldo status de cada dimmer. 
- valor da carga do dimmer (kW) 
- desvio na carga de referência 
- advertências de sobrecarga ou falta de carga 
- curto circuito 

Diagnóstico completo 
Módulos de onda senoidal, e módulos tiristorizados com diagnóstico completo, também 
detectam e reportam em tempo real: 
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- proteção de dimmer desarmada (disjuntor ou disjuntor residual) 
- statua da temperatura (frio, morno, quente-desligado) somente para onda senoidal 
- sobrecarga e falta de carga 
- mudanças na carga em comparação com a referência memorizada (requer uma 
sequencia de teste) 

Dados técnicos 
Protocolos: DMX512-A, ArtNet (Art-DMX), programação remota e gerenciamento de cena 
(Ethernet). Preparado para Ethernet ACD e RDM. 
Alimentação: estrela 3 fases NPE 400 (TN-S), 198 V a 264 V, 50/60Hz. 
Corrente: 600 A máximo por gabinete, falta de corrente Icc 50kA. 
Carga dos módulos de dimmer: válido para uso contínuo a 35°C de temperatura ambiente 
para módulos tiristorizados. 
Entradas de controle: 2 entradas digitais DMX512-A e 3 universos em rede Ethernet; com 
isolamento ótico. 
Atualizações de software: via cartão de memória plugável. 
Faixa de dimerização: dimerização total de qualquer carga de lâmpada incandescente a 
partir de OW para módulos de onda senoidal ou 30W para tiristorizados, até a potência 
máxima. 
Eficiência na carga: módulos tiristorizados de baixas perdas com a excepcional eficiência 
de n maior ou igual a 98,3%, reduzindos os custos de energia. 
Dimensões gabinete: altura 1999mm x largura 990mm x profundidade 596mm. 
Dimensões módulo: altura 54mm x largura 482mm x profundidade 375mm. 
Peso gabinete: 229kg (sem os módulos). 
Peso módulo: 12kg mais ou menos 10%, dependendo do ti'po de módulo. 
Instalação: 
- Gabinetes desenhados para entrada de cabeamento por cima ou por baixo. Eles podem 
ser montados contra uma parede. 
- Dois compartimentos de cabeamento, totalmente acessíveis sem a necessidade da 
retirada dos módulos de dimmer, assegurando montagem e manutenção fáceis. 
- Terminais da fiação da carga (saída) para 2,5mm2  até lOmm2 ; adaptadores para 16mm2; 
35mm2  para 10kW. 
Ventilação: 
- Ventilação assistida através de 3 ventiladores axiais. 
- Gerenciamento automático de ventilação. 
- A performance de cada ventilador é monitorada individualmente. 
- Mensagem de advertência em caso de temperatura da sala de dimmers muito alta. 
Periféricos: 
Ethernet Switch ADB com 16 portas Ethernet 
Hub de chaveamento Ethernet inteligente de alta velocidade 
- Com 16 portas — NET/SWITCH/16P 
Características principais: 
- Chaveamento inteligente de alta velocidade Ethernet 
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- Gabinete 19" com 1U de altura em metal. 
- 10/100 Mbit 
- Fonte de alimentação interna. 

Ethernet -DMX node ADB NODE/19 
O Ethernet-DMX node ADB NODE/19 provê duas saídas DMX-512-A, que pode ser usado 
como entrada ou saída. Todas as configurações podem ser realizadas em rede ethernet via 
website interno. 
Conexões: 
Conexão Ethernet base T 10/100 com um conector Neutrik Ethercon RJ45 
Duas entradas/saídas DMX512-A em cabo blindado com conector fêmea XLR, 5 pinos. 
Características: 
Roteamento DMX, configuração universal. 
Habilita/ desabilita entrada e saída. 
Configurações de IP. 
Identificação da unidade. 
Indicação de atividade Ethernet no painel frontal. 
Até 20 rotinas e profiles programáveis. 
Até 10 profiles pre definidos (profiles ADB). 
Misturador de DMX. 
Backup de DMX. 
Splitter/Booster de DMX. 
Trigger de DMX. Seleção remota das regras de mistura de DMX. 
Patch de DMX integrado. 
Wysiwyg habilitado. Entradas de DMX podem ser visualizadas em Wysiwyg. 
Snapshot de DMX. Memorização de 2 cenas de luz por saída. 
Alimentação interna de 90-260V, 47 — 63 HZ. 
NODE/19 é fornecido em gabinete 19", 1U de altura para montagem em rack e é 
fornecido com cabo de alimentação. 

DMX Splitter com 1 entrada e 8 saídas 
Amplificador de linha desenhado para reamplificar o sinal DMX, onde a linha de dados 
ultrapassa 250 metros entre o transmissor (console) e o receptor ( dimmers, moving 
lights) 
1 entrada de DMX 
8 saídas DMX amplificadas. 
Sinais bidirecionais para full duplex (um par envia e um par recebe sinal) 
Alimentação 230V AC 60Hz 
Fornecido com: 
1 cabo de alimentação. 
8 conectores de saída DMX 
1 conector de entrada DMX. 
1 kit para montagem na parede. 
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9.4 	Projetor Fresnel ADB Tipo F101 Com Ângulo de 132  a 592 

Projetor de luz para foco com bordas suaves, que e o resultado da combinação de lentes 
de alta qualidade com um refletor de alumínio anodizado. Possui lente Fresnel com 
diâmetro de 150mm. 

Devem ser robustos e rígidos graças ao uso de peças injetadas em alumínio solido. 

A dissipação térmica e garantida pelo dissipador usado no soquete da lâmpada e o 
projetor possui uma exelente ventilação natural. 

O projetor permite uma fácil instalação, ajuste de direção, foco sem a necessidade de 
utilização de ferramentas especiais, este ajuste e feito através de KNOBS termicamente 
isolados, confeccionados em material anti-chama. 

O projetor permite ajuste com angulo de projeção variável, entre 13 e 59 graus e suporta 
lâmpada ate 1200 W com soquete GX9,5. 

Será fornecido com tela de proteção para lentes, porta filtro, cabos de alimentação com 
2m, plug de conexão, bandeiras ajustáveis de 4 abas, cabo de segurança e grampo para 
fixação. 

Dimensões: 340 x 340 x 420mm 
Peso: 6 kg 

	

9.5 	Projetor Elipsoidal Zoom Warp. Ângulo de 222 a 502  Controle Por Anéis de Foco, 
Zoom, íris e Gobos 

WARP é o primeiro projetor elipsoidal com controle por anéis. Principais características: 
- Zoom de 22° a 50°. 
- Lâmpada halógena axial de até 800W, 220V, 3200K, soquete G9.5. 
- Saída de luz maior do que a conseguida com projetores convencionais de 1200W. 
- Refletor de vidro dicroico para baixa temperatura de facho. 
- Porta gobo tipo B para máxima definição de gobo. 
- Controle inovador por anéis para foco, zoom, íris, gobo e facas. 
- Rotação individual de 360" para facas e gobos. 
- Acesso a todos os controles de qualquer posição ao redor do projetor. 
- Ajuste independente da posição e foco da lâmpada. 
- Suporte para uma íris mais um gobo rotativo de 360" ( ou dois gobos sem íris). 
- Posicionamento da cabeça do projetor através de seu corpo para ajuste de balanço. 
- Design inovador, compacto, robusto e ergonômico. 
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Características luminotécnicas: 
WARP 22° - 50° 

Ângulo mínimo 

8 10 14 18 Distância (m) 
3.5 4.4 6.2 8 Field 0 (m) 
2500 1600 816 494 Iluminação (lux) 

Ângulo máximo 

3 5 7 9 Distância (m) 
2.7 4.5 6.2 8.0 Field 0 (m) 
4388 1580 806 488 Iluminação (lux) 

Valores típicos medidos em 230V com uma lâmpada de 800W 

Peso líquido/bruto: 12.2/14 kg 
Embalagem: 819 x 328 x 365mm 
Unidades por pallet: 12 
Dimensões do projetor: comprimento 655mm x largura 379mm x altura (mínima 414mm, 
máxima 495mm) 

Fornecido com: 
- refletor de vidro dicroico 
- 2 lentes zoorn com revestimento anti-reflexivo 
- controle por anéis patenteado pata todas as funções 
- suporte de lâmpada G9,5 para lâmpadas axiais de até 800W 
- cabo de força de 1,6 metros 
- porta filtro de 185 x 185mm 

Acessórios: 
- Porta filtro de metal 
- Grade de segurança 
- Porta gobo duplo rotativo 
- Combinado de íris com porta gobo rotativo tipo B 
- Porta gobo tipo B individual não rotativo 
- Garra 
- Cabo de segurança 

9.6 	Projetor Elipsoidal Zoom Warp Motorizado. Ângulo de 122 a 302 , Controle via 
DMX, Ethernet, RDM ou ACDN. 
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Performance ótica superior. 
Deverá ter excepcional saída de luz, por exemplo 3.900 lux medido a 10 metros com 
ângulo de 12° usando uma lâmpada de 800W em 230V. As unidades manuais e 
motorizadas apresentam os mesmos dados fotométricos, permitindo que ambas unidades 
sejam usadas ao mesmo tempo, e um perfeito casamento de cores seja realizando quando 
se usa color changers. 

Controle Remoto via DMX ou Ethernet 
WARP pode ser controlado via DMX512 ou Ethernet (ArtNet). Também pode ser 
controlado via ACN e RDM. Sinal de dados e alimentação 24V DC é fornecida em um 
conector XLR4 para ligação de trocador de cor ou outro dispositivo DMX 512. 

Sem ventiladores = Sem ruídos 
A ausência de ventiladores é a primeira condição para uma operação completamente 
silenciosa. WARP não tem ventiladores. Isto, adicionado aos motores de baixo ruído, das 
várias partes revestidas em teflon e a sua mecânica precisa, faz do WARP e mais silencioso 
dispositivo de iluminação motorizada já fabricado. 

Figuras 
Capacidade de rotação de gobos de 360" e controle individual de facas, permite a criação 
de figuras que são impossíveis em outros aparelhos. 

Precisão 
Precisão sem igual no controle de cada função graças a sua resolução de 16 bits. Por 
exemplo, PAN e TILT podem ser posicionados e reposicionados com uma precisão melhor 
que 0,1°. 

Sem reset 
Não há a necessidade de longas e ruidosas sequencias de reset, por exemplo, depois de 
um desligamento. Isto é resultado do uso de sensores absolutos de detecção de posição. 

Tudo em um 
Controle remoto tudo-em-um para todas as funções do projetor. Facas, íris, gobos, zoom e 
foco. 

Configuração via Browser de internet 
Programação e edição podem ser realizadas via um PC com um simples browser de 
internet. Todas as características são formatadas como páginas da internet, por isso, 
nenhum software de edição adicional é necessário. 

Scanner 
O software de scanner WARP ajuda a localizar todas as unidades na rede. As funções de 
scanner incluem carregamento de softaew e links diretos para cada página WARP. O 
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scanner provê também uma visão geral de cada unidade WARP como o endereço de IP, 
nome e versão de software. 

Nodo Ethernet 
WARP provê um gateway para transferência de dados DMX512 a partir da rede 
Ethernet/ArtNet. Na verdade, cada WARP inclui uma conexão de rede Ethernet. A rede 
DMX permite a conexão em cascata de múltiplas unidades WARP, então sua instalação 
pode ser a combinação de protocolos Ethernet e DMX. 

Motorização de limites Físicos 
WARP tem a capacidade de aprender e memorizar os limites físicos quando encontra 
qualquer obstáculo. 

Principais características: 
- Zoom de 12° a 30". 
- Lâmpada halógena axial de até 800W, 220V, 3200K, soquete G9.5. 
- Saída de luz maior do que a conseguida com projetores convencionais de 1200W. 
- Refletor de vidro dicroico para baixa temperatura de facho. 
- Porta gobo tipo B para máxima definição de gobo. 
- Controle para pan, tilt, foco, zoom, íris, gobo e facas. 
- Rotação individual de 360° para facas e gobos. 
- Ajuste independente da posição e foco da lâmpada. 
- Suporte para uma íris mais um gobo rotativo de 360' ( ou dois gobos sem íris). 
- Design inovador, compacto, robusto e ergonômico. 

Características luminotécnicas: 
WARP Motorizado 12" - 30° 

Ângulo mínimo 

10 15 20 25 Distância (m) 
2.6 3.9 5.3 6.6 Field 0 (m) 

3900 1733 975 624 Iluminação (lux) 

Ângulo máximo 

5 8 11 14 Distância (m) 
2.7 4.3 5.9 7.5 Field 0 (m) 

3960 1547 818 505 Iluminação (lux) 

• Valores típicos medidos em 230V com uma lâmpada de 800W 

Peso líquido: 32 kg 

Dimensões do projetor: comprimento 748mm x largura 549mm x altura 
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Fornecido com: 
- cabeça motorizada montada em uma caixa de controle 
- um projetor WARP montado na cabeça com a motorização anexada 
- refletor de vidro dicroico 
- 2 lentes zoom com revestimento anti-reflexivo 
- suporte de lâmpada G9,5 para lâmpadas axiais de até 800W 
- cabo de força de 1,6 metros 
- porta filtro de 185 x 185mm 

Acessórios: 
- Porta filtro de metal 
- Grade de segurança 
- Porta gobo duplo rotativo 
- Combinado de íris com porta gobo rotativo tipo B 
- Porta gobo tipo 6 individual não rotativo 
- Garra 
- Cabo de segurança 

Trocador de cor para WARP, equipado com: 
- rolo de gelatina com 16 cores 
- 1 placa adaptadora 
- 1 cabo adaptador DMX/ alimentação 

9.7 	Projetor Elipsoidal Zoom Warp Motorizado. Ângulo de 222  a 502 

Performance ótica superior. 
Excepcional saída de luz, por exemplo 2500 lux medido a 8 metros com ângulo de 22° 
usando uma lâmpada de 800W em 230V. As unidades manuais e motorizadas apresentam 
os mesmos dados fotométricos, permitindo que ambas unidades sejam usadas ao mesmo 
tempo, e um perfeito casamento de cores seja realizando quando se usa color changers. 

Controle Remoto via DMX ou Ethernet 
WARP pode ser controlado via DMX512 ou Ethernet (ArtNet). Também pode ser 
controlado via ACN e RDM. Sinal de dados e alimentação 24V DC é fornecida em um 
conector XLR4 para ligação de trocador de cor ou outro dispositivo DMX 512. 

Sem ventiladores = Sem ruídos 
A ausência de ventiladores é a primeira condição para uma operação completamente 
silenciosa. WARP não tem ventiladores. Isto, adicionado aos motores de baixo ruído, das 
várias partes revestidas em teflon e a sua mecânica precisa, faz do WARP e mais silencioso 
dispositivo de iluminação motorizada já fabricado. 

Figuras 
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Capacidade de rotação de gobos de 360" e controle individual de facas, permite a criação 
de figuras que são impossíveis em outros aparelhos. 
Precisão 
Precisão sem igual no controle de cada função graças a sua resolução de 16 bits. Por 
exemplo, PAN e TILT podem ser posicionados e reposicionados com uma precisão melhor 
que 0,1". 

Sem reset 
Não há a necessidade de longas e ruidosas sequencias de reset, por exemplo, depois de 
um desligamento. Isto é resultado do uso de sensores absolutos de detecção de posição. 

Tudo em um 
Controle remoto tudo-em-um para todas as funções do projetor. Facas, íris, gobos, zoom e 
foco. 

Configuração via Browser de internet 
Programação e edição podem ser realizadas via um PC com um simples browser de 
internet. Todas as características são formatadas como páginas da internet, por isso, 
nenhum software de edição adicional é necessário. 

Scanner 
O software de scanner WARP ajuda a localizar todas as unidades na rede. As funções de 
scanner incluem carregamento de softaew e links diretos para cada página WARP. O 
scanner provê também uma visão geral de cada unidade WARP como o endereço de IP, 
nome e versão de software. 

Nodo Ethernet 
WARP provê um gateway para transferência de dados DMX512 a partir da rede 
Ethernet/ArtNet. Na verdade, cada WARP inclui uma conexão de rede Ethernet. A rede 
DMX permite a conexão em cascata de múltiplas unidades WARP, então sua instalação 
pode ser a combinação de protocolos Ethernet e DMX. 

Motorização de Limites Físicos 
WARP tem a capacidade de aprender e memorizar os limites físicos quando encontra 
qualquer obstáculo. 

Principais características: 
- Zoom de 22° a 500 . 
- Lâmpada halógena axial de até 800W, 220V, 3200K, soquete G9.5. 
- Saída de luz maior do que a conseguida com projetores convencionais de 1200W. 
- Refletor de vidro dicroico para baixa temperatura de facho. 
- Porta gobo tipo B para máxima definição de gobo. 
- Controle para pan, tilt, foco, zoom, íris, gobo e facas. 
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- Rotação individual de 360" para facas e gobos. 
- Ajuste independente da posição e foco da lâmpada. 
- Suporte para uma íris mais um gobo rotativo de 360" ( ou dois gobos sem íris). 
- Design inovador, compacto, robusto e ergonômico. 

Características luminotécnicas: 

WARP Motorizado 22° - 50* 

Ângulo mínimo 

8 10 14 18 Distância (m) 
3.5 4.4 6.2 8 Field 0 (m) 
2500 1600 816 494 Iluminação (lux) 

Ângulo máximo 

3 5 7 9 Distância (m) 
2.7 4.5 6.2 8.0 Field 0 (m) 
4388 1580 806 488 Iluminação (lux) 

• Valores típicos medidos em 230V com uma lâmpada de 800W 

Peso líquido: 32 kg 
Dimensões do projetor: comprimento 658mm x largura 549mm x altura 780mm 

Fornecido com: 
- cabeça motorizada montada em uma caixa de controle 
- um projetor WARP montado na cabeça com a motorização anexada 
- refletor de vidro dicroico 
- 2 lentes zoonn com revestimento anti-reflexivo 
- suporte de lâmpada G9,5 para lâmpadas axiais de até 800W 
- cabo de força de 1,6 metros 
- porta filtro de 185 x 185mm 

Acessórios: 
- Porta filtro de metal 
- Grade de segurança 
- Porta gobo duplo rotativo 
- Combinado de íris com porta gobo rotativo tipo B 
- Porta gobo tipo B individual não rotativo 

- Garra 

- Cabo de segurança 
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Trocador de cor para WARP, equipado com: 

- rolo de gelatina com 16 cores 

- 1 placa adaptadora 

- 1 cabo adaptador DMX/ alimentação 

9.8 	Projeto Elipsoidal Altman Phoenix. Ângulo 59., 750 W 

O ellipsoidal de grau fixo Altman Phoenix 5° é a luminária estado da arte em função, estilo 
e eficiência. Para aumentar as capacidades do equipamento deve ser oferecido com opção 
de soquete de lâmpada GLA ou HPL. Facas de corte com travamento, rotação da cabeça 
em 360". 

Características: 
Compatível com soquetes de lâmpadas GLA ou HPL em 375W, 575W ou 750W. 

Rotação de 360°. 

Trava das facas de corte. 

Suportes de acessórios completamente selado. 

Lentes plano-convexo resistentes ao calor. 

Fabricado em alumínio extrudado e chapas de metal. 

Filtro de cor e cabo de segurança inclusos. 

Cabo de força com 1,2m. 

Garra inclusa. 

Dimensões corpo: comprimento 490mm x largura 254mm x altura 254mm 

Peso: 7kg 

Especificações 

Corpo: construção em alumínio extrudado. 

Alça: fabricada em chapa de aço dobrada, com 2 manoplas para angulação, 2 posições de 
montagem e marcação de ângulo tilt. 

Refletor: Refletor em vidro dicróico, com desenho elipsoidal. 

Lentes: Vidro com código de cor (placa branca) com lente com revestimento anti 
reflexivo. Lente frontal moldada de plástico polimérico nas unidades de 5 e 10°. 
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Soquete: G9.5 médio 2 pinos ou HPL de montagem axial. Fornecido com dissipador de 
calor. Troca de lâmpada sem necessidade de ferramentas especiais. 

Alimentação: 100, 120, 240V AC/DC, 6.3/3.1 A, máximo 750W. 

Cabo de força: 1,2 metros em teflon com espaguete preto para alta temperatura. 

Facas de corte: 4 facas de corte de .037" em aço inoxidável, ajustáveis e traváveis. 
Construído com manoplas resistentes a altas temperaturas. 

Acessórios inclusos: 

Filtro de cor. 

Garra. 

Cabo de segurança. 

Acessórios adicionais: 

Donut. 

Porta gobo tipo B. 

Porta gobo para bogo de vidro tipo B. 

Íris. 

Dados fotométricos: 

Phoenix 5° 

Ângulo 50  

20 40 60 80 100 120 140 Distância (pés) 

2 5 7 9 11 14 16 Field 0 (pés) 

1610 403 179 101 64 45 33 Iluminação (footcandles) 

9.9 	Projetor Elipsoidal Altman Phoenix. Ângulo 102,, 750 W 
O ellipsoidal de grau fixo Altman Phoenix 100  é um projetor de alta eficiência. Para 
aumentar as capacidades do equipamento deve ser oferecido com opção de soquete de 
lâmpada GLA ou HPL. Facas de corte com travamento e rotação da cabeça em 3602. 

Características: 
Compatível com soquetes de lâmpadas GLA ou 1-IPL em 375W, 575W ou 750W. 
Rotação de 3600 . 
Trava das facas de corte. 
Suportes de acessórios completamente selado. 
Lentes plano-convexo resistentes ao calor. 
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Fabricado em alumínio extrudado e chapas de metal. 
Filtro de cor e cabo de segurança inclusos. 
Cabo de força com 1,2m. 
Garra inclusa. 
Dimensões corpo: comprimento 490mm x largura 254mm x altura 254mm 
Peso: 7 kg 

Especificações 

Corpo: construção em alumínio extrudado. 
Alça: fabricada em chapa de aço dobrada, com 2 manoplas para angu lação, 2 posições de 
montagem e marcação de ângulo tilt. 
Refletor: Refletor em vidro dicróico, com desenho elipsoidal. 
Lentes: Vidro com código de cor (placa branca) com lente com revestimento anti 
reflexivo. Lente frontal moldada de plástico polimérico nas unidades de 5 e 10°. 
Soquete: G9.5 médio 2 pinos ou HPL de montagem axial. Fornecido com dissipador de 
calor. Troca de lâmpada sem necessidade de ferramentas especiais. 
Alimentação: 100, 120, 240V AC/DC, 6.3/3.1 A, máximo 750W. 
Cabo de força: 1,2 metros em teflon com espaguete preto para alta temperatura. 
Facas de corte: 4 facas de corte de .037" em aço inoxidável, ajustáveis e traváveis. 
Construído com manoplas resistentes a altas temperaturas. 
Acessórios inclusos: 
Filtro de cor. 
Garra. 
Cabo de segurança. 
Acessórios adicionais: 
Donut. 
Porta gobo tipo B. 
Porta gobo para bogo de vidro tipo B. 
Íris. 

Dados fotométricos: 

Phoenix 10° 

Ângulo 100  

20 40 60 80 100 120 140 Distância (pés) 

3 6 8 11 14 17 20 Field 0 (pés) 

663 166 74 41 27 18 14 Iluminação (footcandles) 

9.10 Projetor Elipsoidal Altman Phoenix. Ângulo 199, 750 W. 
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O ellipsoidal de grau fixo Altman Phoenix 19° é um refletor de alta eficiência. Para 
aumentar as capacidades do equipamento, deve ser oferecido com opção de soquete de 
lâmpada GLA ou HPL. Facas de corte com travamento e rotação da cabeça em 360. 

Características: 

Compatível com soquetes de lâmpadas GLA ou HPL em 375W, 575W ou 750W. 

Rotação de 360°. 

Trava das facas de corte. 

Suportes de acessórios completamente selado. 

Lentes plano-convexo resistentes ao calor. 

Fabricado em alumínio extrudado e chapas de metal. 

Filtro de cor e cabo de segurança inclusos. 

Cabo de força com 1,2m. 

Garra inclusa. 

Dimensões corpo: comprimento 490mm x largura 254mm x altura 254mm 

Peso: 7 kg 

Especificações 

Corpo: construção em alumínio extrudado. 

Alça: fabricada em chapa de aço dobrada, com 2 manoplas para angulação, 2 posições de 
montagem e marcação de ângulo tilt. 

Refletor: Refletor em vidro dicróico, com desenho elipsoidal. 

Lentes: Vidro com código de cor (placa branca) com lente com revestimento anti 
reflexivo. Lente frontal moldada de plástico polimérico nas unidades de 5 e 10°. 

Soquete: G9.5 médio 2 pinos ou HPL de montagem axial. Fornecido com dissipador de 
calor. Troca de lâmpada sem necessidade de ferramentas especiais. 

Alimentação: 100, 120, 240V AC/DC, 6.3/3.1 A, máximo 750W. 

Cabo de força: 1,2 metros em teflon com espaguete preto para alta temperatura. 

Facas de corte: 4 facas de corte de .037" em aço inoxidável, ajustáveis e traváveis. 
Construído com manoplas resistentes a altas temperaturas. 

Acessórios inclusos: 

Filtro de cor. 
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Garra. 
Cabo de segurança. 
Acessórios adicionais: 
Donut. 
Porta gobo tipo B. 
Porta gobo para bogo de vidro tipo B. 
Íris. 
Dados fotométricos: 
Phoenix 19" 

Ângulo 19° 

20 40 60 80 Distância (pés) 

7 14 21 28 Field 0 (pés) 

196 49 22 12 Iluminação (footcandles) 

9.11 Projetor Elipsoidal Altman Phoenix. Ângulo 362, 750 W 

O ellipsoidal de grau fixo Altman Phoenix 36" é um projetor de alta eficiência. Para 
aumentar as capacidades do equipamento, ele deve ser oferecido com opção de soquete 
de lâmpada GLA ou HPL. Facas de corte com travamentoe rotação da cabeça em 3602. 

Características: 
Compatível com soquetes de lâmpadas GLA ou HPL em 375W, 575W ou 750W. 
Rotação de 360". 
Trava das facas de corte. 
Suportes de acessórios completamente selado. 
Lentes plano-convexo resistentes ao calor. 
Fabricado em alumínio extrudado e chapas de metal. 
Filtro de cor e cabo de segurança inclusos. 
Cabo de força com 1,2m. 
Garra inclusa. 
Dimensões corpo: comprimento 490 mm x largura 254 mm x altura 254 mm 
Peso: 7 kg 

Especificações 
Corpo: construção em alumínio extrudado. 
Alça: fabricada em chapa de aço dobrada, com 2 manoplas para angulação, 2 posições de 
montagem e marcação de ângulo tilt. 
Refletor: Refletor em vidro dicróico, com desenho elipsoidal. 
Lentes: Vidro com código de cor (placa branca) com lente com revestimento anti 
reflexivo. Lente frontal moldada de plástico polimérico nas unidades de 5 e 10°. 
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Soquete: G9.5 médio 2 pinos ou HPL de montagem axial. Fornecido com dissipador de 
calor. Troca de lâmpada sem necessidade de ferramentas especiais. 
Alimentação: 100, 120, 240V AC/DC, 6.3/3.1 A, máximo 750W. 
Cabo de força: 1,2 metros em teflon com espaguete preto para alta temperatura. 
Facas de corte: 4 facas de corte de .037" em aço inoxidável, ajustáveis e traváveis. 
Construído com manoplas resistentes a altas temperaturas. 
Acessórios inclusos: 
Filtro de cor. 
Garra. 
Cabo de segurança. 
Acessórios adicionais: 
Donut. 
Porta gobo tipo B. 
Porta gobo para bogo de vidro tipo B. 
Íris. 
Dados fotométricos: 
Phoenix 360  

Ângulo 36° 

20 40 60 80 Distância (pés) 

14 28 42 55 Field 0 (pés) 

245 61 27 15 Iluminação (footcandles) 

9.12 Projetor Elipsoidal Altman Phoenix. Ângulo 502, 750W 

O ellipsoidal de grau fixo Altman Phoenix 50° é um refletor de alta eficiência. Para 
aumentar as capacidades do equipamento deve ser oferecido com opção de soquete de 
lâmpada GLA ou HPL. Facas de corte com travamento e rotação da cabeça em 360°. 

Características: 
Compatível com soquetes de lâmpadas GLA ou HPL em 375W, 575W ou 750W. 
Rotação de 360". 
Trava das facas de corte. 
Suportes de acessórios completamente selado. 
Lentes plano-convexo resistentes ao calor. 
Fabricado em alumínio extrudado e chapas de metal. 
Filtro de cor e cabo de segurança inclusos. 
Cabo de força com 1,2m. 
Garra inclusa. 
Dimensões corpo: comprimento 490mm x largura 254mm x altura 254mm 
Peso: 7kg 
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Especificações 
Corpo: construção em alumínio extrudado. 
Alça: fabricada em chapa de aço dobrada, com 2 manoplas para angulação, 2 posições de 
montagem e marcação de ângulo tilt. 
Refletor: Refletor em vidro dicróico, com desenho elipsoidal. 
Lentes: Vidro com código de cor (placa branca) com lente com revestimento anti 
reflexivo. Lente frontal moldada de plástico polimérico nas unidades de 5 e 100 . 
Soquete: G9.5 médio 2 pinos ou HPL de montagem axial. Fornecido com dissipador de 
calor. Troca de lâmpada sem necessidade de ferramentas especiais. 
Alimentação: 100, 120, 240V AC/DC, 6.3/3.1 A, máximo 750W. 
Cabo de força: 1,2 metros em teflon com espaguete preto para alta temperatura. 
Facas de corte: 4 facas de corte de .037" em aço inoxidável, ajustáveis e traváveis. 
Construído com manoplas resistentes a altas temperaturas. 

Acessórios inclusos: 
Filtro de cor. 
Garra. 
Cabo de segurança. 

Acessórios adicionais: 
Donut. 
Porta gobo tipo B. 
Porta gobo para bogo de vidro tipo B. 
Íris. 
Dados fotométricos: 
Phoenix 500  

Ângulo 50° 

20 40 60 80 Distância (pés) 

19 38 56 76 Field 0 (pés) 

116 29 13 7 Iluminação (footcandles) 

9.13 Refletor Altman StarPar 750 W Com 4 Lentes 

O StarPAR Altman uma alternativa leve e robusta para os refletores PAR64 convrencionais. 
O espelho refletor polido foi desenhado para operar com a nova geração das modernas 
lâmpadas de 750W halógenas de tungstênio. O suporte rotativo de lentes aceita grande 
variedade de lentes e estas são intercambiáveis sem a necessidade de ferramentas 
especiais. A aparência estilosa e o desenho ergonômico fazem desta uma versátil 
luminária. 
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Características: 
Construção em alumínio extrudado. 
Refletor feito de alumínio de alta qualidade, polido com acabamento espelhado. 
5 tipos de lentes intercambiáveis — VNS até WF. 
Suporte de lentes resistente a altas temperaturas. 
Alças plásticas resistentes. 
Travador de posição na alça. 
Alça traseira isolada servido a múltiplas aplicações como, proteção do cabo de alime 
ntação, auxílio ao foco, suporte. 
Soquete de lâmpada G9.5 de 2 pinosaceitando uma grande quantidade de marcas de 
lâmpadas. 
Lâmpadas de potência mais baixa reduzem drasticamente o consumo de energia e 
simultaneamente aumentam a capacidade por dimmer. 
Lâmpadas de tamanho reduzido aumentam sua capacidade de estocagem. 
Aceita acessórios padrão 10". 
Cabo de forca de 1,2m em teflon, revestido com espaguete preto para alta temperatura. 
Porta filtro e cabo de segurança inclusos. 

Especificações 
Corpo: construção em alumínio extrudado. 
Alça: fabricada em chapa de aço dobrada, com 2 manoplas. 
Refletor: Alumínio, quimicamente polido e revestido de alta qualidade, desenho 
parabólico. 
Lentes: 5 lentes intercambiáveis 
Soquete: G9.5 médio 2 pinos de montagem axial. Troca de lâmpada sem necessidade de 
ferramentas especiais. 
Alimentação: 100, 120, 240V AC/DC, 6.3/3.1 A, máximo 750W. 
Cabo de força: 1,2 metros em teflon com espaguete preto para alta temperatura. 
Sistema de foco: alça protetora montada na traseira da unidade. 
Acabamento: pintura eletrostática preta a pó. 

Acessórios inclusos: 
Filtro de cor. 
Cabo de segurança. 
Conjunto de 4 lentes (VNSP, NSP, MFL, WFL). 

Acessórios adicionais: 
Garra. 
Bandeira de 4 folhas. 
Lente VNSP 
Lente NSP 
Lente MFL 
Lente WFL 
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Lente VWFL 
Peso: 3,6kg 
Dimensões: 260mm x 260mm x 290mm 
Dados fotonnétricos: 
Altman StarPAR" usando lente VNSP 
Ângulo field: 14° x 14° 
Ângulo beam: 6" x 6° 
Candlepower: 576.100 
Eficiência: 71,3% 

LENTE VNSP 

10 20 30 40 50 60 Distância (pés) 
2x2 5x5 7x7 10x10 12x12 15x15 Field 0 (pés) 
5761 1440 640 360 230 160 Iluminação (footcandles) 

Altman StarPAR" usando lente NSP 
Ângulo field: 16° x 16° 
Ângulo beam: 7° x 7° 
Candlepower: 414.300 
Eficiência: 66,9% 

LENTE NSP 

10 20 30 40 50 60 Distância (pés) 
3x3 6x3 8x8 11x11 14x14 17x17 W' x ht' 
4143 1036 460 259 166 115 Iluminação (footcandles) 

Altman StarPAR" usando lente MFL 
Ângulo field: 19° x 19' 
Ângulo beam: 9" x 19° 
Candlepower: 152.200 
Eficiência: 66,4% 

LENTE MFL 

10 20 30 40 50 60 Distância (pés) 
5x3 10x7 16x10 21x13 26x17 31x20 W' x ht' 
1522 381 169 95 61 42 Iluminação (footcandles) 

Altman StarPAR" usando lente WFL 
Ângulo field: 32" x 56' 
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Ângulo beam: 17" x 40° 
Candlepower: 35.600 
Eficiência: 56,6% 

LENTE WFL 

10 20 30 40 50 60 Distância (pés) 
11x6 21x11 32x17 •43x23 53x29 64x34 W' x ht' 
356 89 40 22 14 10 Iluminação (footcandles) 

Altman StarPAR° usando lente VWFL 
Ângulo field: 77° x 77" 
Ângulo beam: 530  x 53° 
Candlepower: 10.600 
Eficiência: 56,1% 

LENTE VWFL 

10 20 30 40 Distância (pés) 
10x10 20x20 30x30 40x40 W' x ht' 
106 •26 12 7 Iluminação (footcandles) 

9.14 Moving Head Modelo Salaspot LED 

Características 
- Saída de luz LED de 6.000 Lumens. 
- Iluminação por LED. 
- Saída de alta intensidade, mesmo usando o beam field. 
- Zoom completo 
- Disco de gobo rotativo. 
- Melhor custo benefício 
- Foco remoto 
- íris variável. 

Dimensões 
Aparelho: 456mm x 389mm x 678mm 
Peso: 24,5kg 

Características elétricas 
Potência: 550W 
Alimentação: AC 100-240V, 50/60Hz 5 A — 1.8 A 
Iluminação: 6.000 Lumens 
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Temperatura de cor: 6.500K 

Operação 
Pan: 540° 
Tilt: 250' 
Zoom: 3:1 100-300  

Opções de controle 
Controle: via DMX 512 
Quantidade de canais: 28 
Métodos de endereçamento: display LCD colorido, modo bateria, RDM 
Conectores de dados DMX/RDM: 3 pinos e 5 pinosa em conectores XLR macho e 
fêmea. 
Aparelhos por universo DMX: 18 

CANAL FUNÇÃO 

1 
PAN 

2 

3 
TILT 

4 

5 
FUNÇÃO DE COR ESTÁTICA 

6 
FUNÇÃO DE POSIÇÃO ESTATICA 

7 
FUNÇÃO DE GOBO ESTÁTICO 

8 
FUNÇÃO DE POSIÇÃO DE GOBO 

9 
FUNÇÃO DE ROTAÇÃO DE 
GOBO 

10 
POSIÇÃO DA ROTAÇÃO DE 
GOBO 

11 
FUNÇÃO DE ROTAÇÃO DE 
GOBO ROTATIVO 

12 
ROTAÇÃO DE GOBO ROTATIVO 

13 

14 
FUNÇÃO PRISMA 

15 
ROTAÇÃO DE PRISMA 

FOCO 
16 

À 
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17 

18 
ZOOM 

19 
IRIS 

20 

21 
FUNÇÃO FACA/LÂMPADA 

FACA 
22 

DIMMER 
23 

24 
MSPEED 

25 

26 
CONTROLE 

27 
FUNÇÃO INDIGO HIGHLIGHTER 

28 
DIMMER INDIGO HIGHLIGHTER 

9.15 Canhão Seguidor HMI 1200 W PR Orland Follow 

Canhão seguidor inteligente com lâmpada HMI de 1200W com as seguintes 
características: 

- 4 canais DMX. 
- com controle manual dedicado e modo stand-alone. 
- 7 cores dicróicas + branco. 
- Foco ajustável manualmente. 
- Efeito arco-íris em velocidade variável. 
- Filtros CTC: 2 filtros de temperatura de cor de 3200°K e 7000°K. 
- Filtro frost. 
- íris contínua e de velocidade variável. 
- Shutter de dupla lâmina para dimming, blackout e strobo 1 7 F.P.S. 
- Ângulo de 12°. 

Especificações 
- Lâmpada HMI 1200W/GS. 
- Dimensões: 1500 x 480 x 390 mm. 
- Tensão: 220V. 
- Peso: 43 kg. 
Fornecido completo, com lâmpada HMI, tripé e case. 
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