
A jEM zr füstgépcsalád 
megújul
A martin az új ködgépek beveze-
tését követően a füstgépek terén 
folytatja nagy iramú innovatív 
tevékenységét. A hazánkban is 
közkedvelt jem zr füstgépcsalád 
megújítása a következő lépcsőfok. 
Az új jem zr25, jem zr35 és jem 
zr45 tagokból álló család méltó 
folytatása az eddigi gyakorlat-
nak. Az 1150–2000 W fűtőtel-
jesítménnyel kimagaslóan nagy 
kimeneti teljesítmény párosul, ami 
alkalmassá teszi a sorozatot, hogy 
mind színházakban, mind szabad-
téri színpadokon megállja a helyét. 
A kimeneti teljesítmény szabályoz-
ható, a sorozat minden tagja vezé-
relhető dmX és rdm protokollal. 
Az új család tagjai kompatibilisek 
az előző generációval, így a jól 
megszokott füstfolyadék-adalékok 
használhatók továbbra is.

További információ:
LiSyS-PrOjEcT KFT.

Új digitális kontroller 
a nEXO-tól
A családneve dtd, a keresztneve 
lehet t-U, t-n, i-U vagy i-n, asze-
rint hogy touring vagy installációs 
kivitelű, ill. van-e benne dante 
illesztő. Az új kontroller a régi 
ps15,10,8 td vezérlőket váltja, 
vagyis nem jó másra, mint a ps so-
rozatra és a kiegészítő ls szubok-
ra (l s400, ls600, ls18), ezekre 

viszont bármely variációban.
A fejlesztés célja az volt, hogy a 
jelfeldolgozást, és ezzel a hangzás 
minőségét, a dinamikát, valamint 
a felhasználói beállítás lehető-

ségét az nXAmp-nál megszokott 
szintre emeljék, továbbá bizto-
sítsák a dAnte hálózathoz való 
kapcsolódást. Az eredmény nem 
maradt el! A hangminőség az 
analóg kontrollerekéhez képest 

drámai módon javult, a dinamika-
tartomány az analóg be- és kime-
netek között 0,001%-nál kisebb 
torzításnál nagyobb, mint 112 dB, 
mindezt köszönhetjük a magas mi-
nőségű beépített alkatrészeknek, 
elektronikáknak, a high-end Ad/
dA konvertereknek, a 64 bites, 
96 khz-es mintavételnek.
A hangszórótípus(ok) beállítása 
mini UsB-n pC-ről vagy macről 
történhet, sőt az install verziónál 
minden egyéb beállítás is. A tou-
ring változatra felkerült néhány 
előlapi kezelőszerv, ezek a gainek 
szabályzására és a keresztváltó 
bekapcsolására valók. A tou-
ring változatnál minden be- és 

kimenet az elő- és a hátlapon 
Xlr és speakon csatlakozókon 
jelenik meg, míg az installációsnál 
hátoldali euroblock csatlakozón. 
mindkét típus rendelkezik Aes/
eBU bemenettel.

Az UsB bemeneten keresztül a 
hangszóró kiválasztásán túl a 
szoftver további lehetőségeket 
nyújt számos beállításra és elle-
nőrzésre, ilyenek pl.: tetszőleges 
(ls) szubmodell hozzárendelése, 
keresztváltási frekvencia kivá-
lasztása, késleltetés, gain minden 
kimeneten, bemeneti és kimeneti 
szintjelzők ellenőrzése, védelmi 
szintek, 2×8 sávos parametrikus 
eQ, limiter beállítása, a szoftver 
jelszavas védelme, frissítések keze-
lése. mindezeken felül a rácsatla-
koztatott pC/macről audiofájlok 
bejátszása is lehetséges.

További információ:
LiSyS-PrOjEcT KFT.
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Újdonságok, hírek a Pelyhe Kft. 
háza tájáról
hihetetlen, de igaz. A Clay paky 
Alpha szériás lámpái elérték a 
nyugdíjkorhatárt. pedig még eleve-
nen él az emlék, amikor az akkor 
meseszerűnek tűnő teljesítmé-
nyük és csodálatos fényhatásaik 
elvarázsoltak minket. és igen, ez 
valóban több mint tíz éve történt 
(hogy öregszenek a gyerekek…☺). 
Az idei nyári fesztiválszezontól 
kezdve az Alpha 1200 széria is 
elköszön, és átadja helyét a Cyber 
technológia új üdvöskéinek. 
tavaly láttuk az új kis teljesít-
ményű (470 W) család érkezését 
a mythos és a supersharpy 
bemutatkozásával. Bár még most 
is keressük a földön az elvesztett 
állunkat, de a frankfurti kiállításon 
megcsodálhattuk az első Clay 
paky robotlányt! A neve: scenius! 
A kis hölgy a keresztségben elég 
férfias nevet kapott, de ez inkább 

csak itthon tűnik férfias hangzású-
nak. Bár tulajdonképpen lehetne 
hímnemű is, mert erősen roborált 
a kis újdonság. A fényforrása 
pillanatnyilag 1200 W-os osram 
Fast Fit daylight lámpa, ami, ha 
véglegesítik az osramnál a fejlesz-
tést, cserélhető lesz az új 1400-as 
teljesítményűre. A sceniusnak 
szánt lámpa 6000 k színhőmér-
séklettel és 96-os Cri-értékkel 
értelmezi újra a fémhalogén kisülő 
csövek gyártási technológiáját. 
természetesen a hölgyike a na-
gyobb teljesítményű fényforrását 
takarékos üzemre tudja állítani, 
ami élettartamban jelentősen meg-
növeli a jellemzően borsosabb árú, 
új fejlesztésű ívlámpák élettarta-
mát. de a takarékos üzem hírétől 
nem kell elkeseredni, megbízható 
forrásból tudom (saját szememmel 
láttam), hogy a scenius 1200 W-os 
teljesítménnyel is leradírozza a 
pályáról az Alpha spot hpe 1500 
fényét! nem semmi! pláne, ha ezt 
még lehet fokozni +200 W-tal. 
(majd, nemsokára, esetleg már 
most? ki tudja?). de visszatérve a 
jelenbe, ami a mérnökök munkáját 
és szakértelmét felmagasztalja, 
az az, hogy a scenius vetített köre 
teljesen homogén az emberi szem 
számára. (szőrszálhasogatók fény-
mérővel bizonyíthatják az igazukat 
a néhány lux eltérés mérésével). 
mint a lámpa neve is sugallja, 
ez a kiemelkedő tulajdonság a 
színházi világ elvárásainak figye-

lembevételével teremtődött meg. 
A „hoppá”-érzés tovább fokozódik 
a lámpa mechanikai és szoftveres 
képességeinek rendkívül precíz 
összehangoltságának megismerése 
után. sorolhatnám itt a színkeve-
rés és színválaszték bőségét, a go-
botárcsák és egyéb effektlehetősé-
gek sorát és működésük rettenetes 
sebességét, ám ezek a tulajdonsá-
gok a scenius számára természe-
tesek. Ami viszont nem megszo-
kott, hogy az elektronika milyen 
rendkívüli precizitással szolgálja az 

embert. ennek bizonyítéka a töké-
letes autofókusz funkció, aminek 
segítségével az egyszer beállított 
vetítettkép-élesség – a nyílásszög 
vagy a gobotárcsa módosításával 
– automatikusan utánaállítja az 
új képet az előző optikai paramé-
tereknek megfelelően. tisztelet 
a fejlesztőmérnököknek és a 
matematikusoknak, hogy lehetővé 
tették a gépnek ezt a rendkívüli 
számítási kapacitást, mondhatni 

intelligenciát. reméljük, nem fog 
önálló tudatra ébredni, mert akkor 
itt a vég. erős ígéretünk van arra, 
hogy a közeli jövőben hazánkban 
is kipróbálható lesz a sárga ruhás 
kisasszony! 
A frankfurti a legnagyobb európai 
show-technikai kiállítás. minden 
magára valamit is adó gyártó itt 
mutatja be a legújabb termékeit. 
Az olasz dts is ide hozta el a 
legújabb lámpáit. A cég már sok 
éve foglalkozik a hagyományos 
lámpák mellett led és r szériás 

fényforrású robotlámpák gyár-
tásával, nem is elhanyagolható 
minőségben. A legtöbb hasonló 
gyártóval ellentétben ők a kis mé-
ret, nagy teljesítmény elv alapján 
készítik el eszközeiket. Az idei év 
is ilyen aranyos kis újdonságokkal 
töltötte meg a standjukat. 
A klasszikus színházi fehér fényű 
lámpákból nemcsak halogénizzós, 
hanem led fényforrású lámpák is 
nagy számban készülnek a monte 
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Colombó-i gyárkomplexumban. ez 
idáig csak egyféle teljesítményű 
(150 W), fix színhőmérsékletű 
Fresnel és pC fényvetők készültek. 
de az idei kiállításra elkészült a 
150 W-os mellé az 50 W-os fehér 
és a 80 W-os rgBW full color 
színkeveréses verzió is. Az eddigi 
pC és Fresnel lencsés szórt fényű 
eszközök választéka immáron 
zoomprofil optikával is bővült. 
A kínálat motoros és manuális 
nyílásszög-állítású mechanikával 
is rendelhető. ezzel a választék-

bővítéssel nem elégedtek meg a 
fejlesztőmérnökök. A színházi 
és épületvilágítási célú optikás 
lámpákat készítő stáb eredmé-
nyein túl innovatív megoldások-
kal rukkoltak elő az intelligens 
lámpákat fejlesztő csoport 
munkatársai is. továbbfejlesztet-
ték a tavaly bemutatott Wonder 
led Wash forgófejes lámpát, még 
jobb optikai rendszert és független 
pixelvezérlést kapott, a trendnek 
megfelelően. A „Csoda” csodálatos 
fényhatásait az egyedülálló kettős, 
egymástól függetlenül állítható 
fókuszrendszereivel valósítja 
meg, amivel egyszerre lehet ütős 
fénycsóvát és szórt felületmegvilá-
gítást beállítani. természetesen a 
pixelvezérlésnek köszönhetően ezt 
több, akár komplementer színösz-
szeállítással lehet abszolválni. 
A led-vonalon bővítették a niCk 
családot is, immáron 5-féle válto-
zat kapható belőle. A led-lámpák 
esetében ez a variációs bőség min-
dennapinak mondható, figyelembe 
véve a fényforrások technológiai 
fejlődési ütemét.

Bemutattak egy új eszközt a for-
gófejes spotlámpák kínálatának 
bővítésére. Az eVo fantázianevű 
robot szintén az elődök nyom-
dokaiban jár, mert a 440 W-os 
fényforrásához képest egy pici 
lámpát ismertünk meg a kiállítá-
son. sok figyelmet fordítottak az 
optikai rendszer tökéletesítésére, 
mert az osram sirius hri 440 W 
fényforrásból 1 530 000 luxot 
csiholnak ki 5 méteres távolságból 

2° minimális zoomérték mellett. ez 
a fényerő jól beosztható, és még a 
maximális nyitási szög esetében is 
5300 lux feletti megvilágítási érték 
áll a rendelkezésünkre. A lámpa 
széles palettán kínálja a különbö-
ző effektlehetőségeket színkeve-
rés és vetített ábrák tekintetében. 
A különlegessége is ebből a 
szekcióból emelkedik ki, mégpe-
dig egy szabadalom formájában, 
ugyanis a dyna prism elnevezésű 
effektkombináció a szokásos 
összemosott gobokép helyett a 
nyolcszorozó prizmával önálló, 
tökéletesen éles képeket vetít úgy, 
hogy a képélesség megmarad a 
teljes zoomtartományon belüli 
mozgatáskor. 
A nagyszerű termékek mellé a 
dts magas megbízhatóságot és 
alacsony árat kínál azoknak, akik 
a csúcskategóriás termékek fotóit 
az öltözőszekrényük ajtajának 
belső felén rejtegetik, hogy időn-
ként vágyakozva tekinthessenek 
rájuk – pillanatnyilag.   

További információk:
PELyHE & TSA KFT. 
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