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Scenius Unico
Kod: CP C61515 (http://www.claypaky.it/en/products/scenius-unico) 
Producent: Claypaky (http://www.claypaky.it)

Scenius Unico to najnowsze urządzenie z rodziny Scenius. Jak przystało na tą serię, Unico wyróżnia się
bardzo jakościową wiązką i plamą światła, która pochodzi z lampy 1400W Osram, o temperaturze
barwowej 6500K oraz bardzo wysokim współczynniku CRI. Scenius Unico to urządzenie, które idealnie
nadaje się do tworzenia efektów w przestrzeni, a to za sprawą rotacyjnych tarcz gobo połączonych z
obrotową pryzmą lub tarczą animacji. Jego szerokie zastosowanie poznamy również dzięki
zastosowaniu stopniowych filtrów dyfuzyjnych, z których jesteśmy w stanie stworzyć bardzo szeroką
wiązkę światła, która idealnie pokryje naszą scenę jednolitym kolorem. Ale to nie wszystkie jego
możliwości pod kątem zastosowania. Szeroki zakres zoom oprócz stworzenia wiązki typowej dla wash’a
umożliwia również skupienie wiązki światła o 5° kącie.

 

 produkt europejski

Kategoria: światło scena , ruchome głowy , spot , beam , wash
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Specyfikacja techniczna:

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

OSRAM Lok-it! HTI 1400/PS Lamp
Temperatura barwowa: 6.000 K
Żywotność: 750 hrs
Bardzo wysoki współczynnik CRI
Strumień świetlny: 120.000 lm
Gniazdo PGJ28 Lok-it!
Lampa może pracować w trybie 1400W oraz 1200W

OPTYKA:
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Liniowy zoom w zakresie 5°-55°
Przednia soczewka ø180 mm
Elektroniczny focus

KOLORY:

System mieszania kolorów CMY
Liniowe CTO
Tarcza kolorów z 7 filtrami
System ramek profilowych
4 ramki profilowe
Płynna regulacja każdej z ramek
Rotacja systemu ramek profilowych w zakresie 90°

EFEKTY:

Tarcza 6 gobo obrotowych
Tarcza animacyjna
Poczwórna rotacyjna pryzma
Iris: bardzo szybki, 16 elementowy
Frost
Bardzo precyzyjny dimmer w zakresie 0-100%
Bardzo szybki efekt strobo, płynnie regulowany
STEROWANIE I PROGRAMOWANIE:
Sterowanie USITT DMX 512 (39 lub 43 kanały)
Art-Net / RDM
Wyświetlacz: LCD 128 x 64 podświetlenie LED
Pan/Tilt: 16 bit
Focus: 16 bit
Dimmer: 16 bit
Tarcza gobo obrotowych: 16 bit
Złącza DMX: 5 pinowy XLR wejście/wyjście

OBUDOWA:

Aluminiowa konstrukcja z plastikowym odlewem obudowy
Dwa uchwyty transportowe
Blokada ruchu Pan/Tilt dla bezpiecznego transportu
Pan: 540°
Tilt: 268°

RUCH:

PAN

Kąt obrotu: 540°
Prędkość szybkiego ruchu: 4.210 sec
Normalna prędkość: 4.958 sec
Rozdzielczość  PAN: 2.10938°
Rozdzielczość PAN FINE: 0.00824°
Dokładność:
Rozdzielczość ± 0.1° (Zakres 0.2°)

TILT

Kąt obrotu: 268°
Prędkość szybkiego ruchu: 2.536 sec
Normalna prędkość: 3.246 sec
Rozdzielczość TILT 1.04688°
Rozdzielczość TILT FINE: 0.00409°
Dokładność:
Rozdzielczość ± 0.1° (Zakres 0.2°)

ELEKTRONIKA:

Długiej żywotności bateria podtrzymująca pracę wyświetlacza
Zdalne załączanie lampy
Funkcja reset dostępna z konsolety sterującej
Funkcja “AUTOTEST” z menu ARTNET
Elektroniczny monitoring ew. błędów
Monitoring systemu chłodzenia
Podgląd wartości DMX
Aktualizacja oprogramowania dostępna również bez zasilania
Aktualizacja oprogramowania dostępna z innego urządzenia

POZYCJE PRACY:

Urządzenie może pracować w każdej pozycji
System mocowania za pomocą uchwytów Omega

WAGA:



10.04.2019, 09)34Uniwersalna ruchoma głowa Claypaky Scenius Unico

Strona 3 z 3https://prolight.com.pl/product/scenius-unico.html

Strona używa technologii, takich jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie.
Chcemy aby prezentowane przez nas treści i reklamy były możliwie najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Jeśli nie blokujesz tych plików, zgadzasz się na ich użycie i
zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj - możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniach przeglądarki oznacza
wyrażenie zgody. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Rozumiem

45,6 Kg

Dlaczego Prolight?
Działamy nieprzerwanie od 1996 roku. W
tym okresie zdobyliśmy ogromną wiedzę,
doświadczenie oraz zaufanie klientów, dla
których zrealizowaliśmy wiele unikalnych
projektów. Teraz jesteśmy do Państwa
dyspozycji.
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Kontakt
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w
godz. 9:00-17:00

 3 Maja 183, 05-800 Pruszków
(/contact.html)

 info@prolight.com.pl
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Facebook

Szkolenia z obsługi oprogramowania CAST
Software Wysiwyg tylko z... więcej
(https://www.facebook.com/prolightpl)

#laserowarewolucja - poznajcie Claypaky
Xtylos! Co sądzicie??? więcej
(https://www.facebook.com/prolightpl)

#laserowarewolucja poznajcie Claypaky
Xtylos! Co myślicie??? więcej
(https://www.facebook.com/prolightpl)
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Newsletter
zapisz się do mail listy by otrzymywać
informacje od Prolight
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