Az OMNIblast egy beltérre és kültérre szánt nagy
teljesítményű LED fényvető, amely maximális
energiamegtakarítást kínál kevés karbantartás mellett, még
a legszélsőségesebb körülmények között is.
Az OMNIblast fokozott rugalmasságot biztosít moduláris
felépítésének köszönhetően, illetve a dőlésszöge is állítható.
A berendezés jól viseli az erős rezgéseket és a labda
becsapódását. Ideális megoldás épületvilágításhoz, valamint
dinamikus világításhoz, amely fokozza az izgalmakat, és
szórakoztatja a sportesemények nézőit.
A hangolható fehér vagy RGB LED-ekkel szerelt OMNIblast
fejlett lehetőségeket kínál interaktív világítás létrehozásához
külső érzékelők segítségével, így a közönség különleges
fényhatásokkal szórakoztatható, például fényhullámokkal,
stroboszkóp hatással vagy villanásokkal, akár zenére
szinkronizálva.

DÍSZVILÁGÍTÁS
ÉS ÉPÜLETVILÁGÍTÁS

HIDAK

NAGY TERÜLETEK

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK

Az OMNIblast nagynyomáson öntött alumíniumból készült LED modulokon alapszik. Az
alkalmazott szabadalmaztatott hűtési technológia maximalizálja az élettartamot és a
fényerőt.
Az OMNIblast rögzíthető acél U tartószerkezetre (1 modul) vagy alumínium tartóra (2 modul).
Opcionálisan függesztett rögzítés is elérhető. Minden modul külön dönthető 40°-os
tartományban (+20°/-20°). A könnyű telepítést gyorscsatlakozók segítik. Egy
csatlakozódoboznak hála telepítéskor csak egy vezetéket kell elhelyezni a lámpatest és a
távoli vezérlődoboz között, amely akár 200m-es távolságban is lehet. A lámpatest és a
csatlakozódoboz vezetékezése már a gyárban megtörténik.
Az optikai egységek moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy egy tartószerkezetre két modult
lehessen szerelni, a BlastFlexTM és LensoFlex®3 technológiák által pedig fényeloszlások és
lumencsomagok széles skálája válik elérhetővé, hogy az eszköz pontosan megfelelhessen a
megvilágítandó terület elvárásainak.

Az OMNIblast szabadalmaztatott hűtési
technológiája garantálja a fenntartható
teljesítményt.

Az OMNIblast esetében tökéletesen szabályozható a káprázás a specifikus optikai egységek és
a külső kiegészítők segítségével, például napellenzőkkel és lamellákkal. Szórakoztató módban
a hangolható fehér és RGB LED-ekkel látványos fényhatások érhetők el. Az OMNIblast DMXRDM protokoll segítségével vezérelhető, amely lehetővé teszi, hogy a berendezéseket
egymástól függetlenül lehessen fel- és lekapcsolni, és dinamikus fényműsorok is
beprogramozhatók sporteseményekhez vagy épületvilágításhoz.

Minden modul egyenként dönthető egy 40°-os
tartományban (+20°/-20°).

 DÍSZVILÁGÍTÁS ÉS ÉPÜLETVILÁGÍTÁS
 HIDAK
 NAGY TERÜLETEK
 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK

 Gazdaságos és hatékony megoldás a
maximális energiamegtakarítás
eléréséhez, minimális karbantartás
mellett
 Rugalmasság: moduláris megközelítés a
nagy teljesítményű alkalmazásokhoz
 A modulok és/vagy a teljes
tartószerkezet dőlésszöge a helyszínen
szabályozható
 A káprázás optimális szabályozása

A könnyű, mégis masszív 2 modulos
tartószerkezettel többféle beállítás érhető el.

 A BlastFlexTM technológián alapuló
sport optikák által fénysugarak széles
skálája érhető el, a nagyon keskenytől az
aszimmetrikus sugarakig
 Az azonnali fel- és lekapcsolás és a
szórakoztató mód által látványos
fényhatások érhetők el

Az OMNIblast mellé kiegészítők széles skálája
érhető el (tartók, lamellák, napellenzők…).
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LensoFlex®3 A LensoFlex®3 lencséi rugalmas, optikai minőségű
szilikonból készülnek, ezáltal első osztályú áttetszőséget és
kiváló fénytani stabilitást biztosítanak. A szilikon plexihez
viszonyított jobb hőtűrése miatt a hőmérséklet kevésbé kritikus a
LensoFlex®3 lencsék esetén. Ez két különböző előnyt biztosít: a
LensoFlex®3 jobb fénytani jellemzőket biztosít meleg éghajlaton,
és lehetővé teszi a magasabb LED áram használatát, így nagyobb
összfényáram és jobb fényáram/kg érték érhető el.
Anyagösszetételének köszönhetően az élettartam alatti sárgulás
elhanyagolható.

A BlastFlex™ optika egy a Schréder által fejlesztett szilikonos
kolimátor rendszer, mely különleges fotometriai tulajdonságának
köszönhetően kifejezetten épületek kiemelő világítására,
sportvilágításra alkalmas.
A speciális optika alkalmazásával a fényt a lehető
legpontosabban a megvilágítandó területre irányíthatjuk,
csökkentve ezzel a fényszennyezést, optimalizálva az
energiafelhasználást.
A tökéletes hőelvezetésnek köszönhetően a BlastFlex™ optikák
rendkívül magas meghajtóáramok mellet is biztonsággal
használhatók, kiemelkedő fényáramok mellett. A technolóiával
alkalmazásával a felület elöregedés okozta sárgulása is
kiküszöbölhető.
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Ajánlott
fénypontmagasság

8m - 50m | 26' - 164'

Beépített működtető
egység

Nem

CE Nyilatkozat

Igen

ENEC

Igen

ETL/UL listázott

Igen

ROHS megfelelőség

Igen

TUV pattanó labda
teszt

Igen

2018. december 27-i
francia törvény megfelel az
alkalmazás
típusainak

a, b, c, d, e, f, g

Élettartam vizsgálat

LM 79-08 (akkreditált labor által az
ISO17025 szabvány szerint mérve)

Üzemelési
hőmérsékleti
tartomány (Ta)

-30 °C és +55 °C között

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon
kollégánkhoz.

Érintésvédelmi
osztály

Class 1US, Class I EU

Névleges feszültség

120-277V – 50-60Hz
220-240V – 50-60Hz
347-480V – 50-60Hz

Teljesítménytényező
(teljes terhelésnél)

0,9

Túlfeszültség elleni
védelem (kV)

10
20

Elektromágneses
kompatibilitás (EMC)

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-4-2, -3,
-4, -5, -6, -8, -11:2014, EN 61000-3-2, 3:2013

Kommunikáció

1-10V, DMX-RDM

Ház

Alumínium

Egyéb opciók

Vezérelhetőség

Optika

Szilikon

Búra

Edzett üveg
Polikarbonát

Kapcsolódó
távfelügyeleti
rendszer(ek)

Nicolaudie
Pharos

Festés típusa

Poliészteres porfestés

Szín

RAL 7040 világos szürke

Védettségi szint

IP 66

Törési szilárdság

IK 09

Rezgésállóság

Compliant with ANSI C 136-31 - 3G and
IEC 68-2-6 - 1.5g

· Működtető egység elektromos információi

Minden konfiguráció
esetén

100000h - L90

· Az élettartam a mérettől vagy a konfigurációktól függően eltérő lehet.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.
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AxBxC (mm)

OMNIBLAST 1 - 500x188x250 | 19.7x7.4x9.8
OMNIBLAST 2 - 700x630x520 | 27.6x24.8x20.5

Tömeg (kg)

OMNIBLAST 1 - 12 | 26.4
OMNIBLAST 2 - 28 | 61.6

Aerodinamikai felület (CxS)

OMNIBLAST 1 - 0.12
OMNIBLAST 2 - 0.27

Sztenderd rögzítés

Tartószerkezet, mely lehetővé teszi a dőlésszög helyszíni beállítását
Függesztett rögzítés
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OMNIBLAST 2

OMNIBLAST 1

Lámpatest

Névleges fényáram (lm)
NCW+Amber

Névleges fényáram (lm)
RGB CW

Felvett teljesítmény (W)*

Tipikus fényhasznosítás (lm/W)

LED-ek száma

Áram (mA)

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

-ig

144

500

15400

17000

-

-

244

244

70

153

500

-

-

11900

13000

252

252

52

288

500

33300

34000

-

-

488

488

70

306

500

-

-

23800

26100

504

504

52

Fotometria

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén
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5147 RGB+CW (minden 100%-on)

5162 RGB+CW (minden 100%-on)

5163 RGB+CW (minden 100%-on)

5164 RGB+CW (minden 100%-on)

5182 RGB+CW (minden 100%-on)

5184 RGB+CW (minden 100%-on)

5185 RGB+CW (minden 100%-on)

5186 RGB+CW (minden 100%-on)

5188 RGB+CW (minden 100%-on)
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Az OMNIblast GEN2 ideális eszköz sportlétesítmények és
egyéb nagy területek megvilágításához, ahol a
leghatékonyabb, rugalmas világítási megoldásra van szükség
a különféle világítási igények kiszolgálásához.
Az új LED megoldás bizonyítottan előnyös alternatívát kínál
a hagyományos 800, 1000, 1500 és 2000W-os
világítóberendezésekkel szemben. Az OMNIblast GEN2
magas vízszintes és függőleges világítási szinteket garantál,
megfelelve a sportszövetségek és a televíziós közvetítések
elvárásainak. Az optikai egységek moduláris megközelítése
lehetővé teszi, hogy egy tartószerkezetre egy, kettő, vagy
akár három modult lehessen rögzíteni, így fényeloszlások és
lumencsomagok széles skálája válik elérhetővé, ezáltal egy
rendkívül sokoldalú megoldást kapunk, amely tökéletesen
képes alkalmazkodni a megvilágítandó terület elvárásaihoz.
A helyszíni élmény és a televíziós közvetítés minőségének
javítása érdekében az OMNIblast GEN2 tökéletesen képes
szabályozni a káprázást, valamint magas CRI-t, TLCI-t és
villódzásmentes világítást biztosít.
Az OMNIblast GEN2 elérhető meleg, semleges és hideg
fehér LED-ekkel.

DÍSZVILÁGÍTÁS
ÉS ÉPÜLETVILÁGÍTÁS

NAGY TERÜLETEK

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK

Az OMNIblast GEN2-t úgy tervezték, hogy a teljesítmény és a rugalmasság páratlan
kombinációját nyújtsa sportlétesítmények és egyéb nagy területek megvilágításához, ahol
nagyobb fényerőre van szükség. Ideális alternatíva 800, 1000, 1500 vagy 2000W-os
kisülőlámpák kiváltására. Magas világítási szinteket (függőleges és vízszintes) garantál,
megfelelve a sportszövetségek és a televíziótársaságok elvárásainak. A helyszíni élmény és a
televíziós közvetítés minőségének javítása érdekében az OMNIblast GEN2 tökéletesen képes
szabályozni a káprázást, magas színvisszaadási indexet (CRI) és TLCI-t (TLCI >85+), valamint
villódzásmentes világítást garantál, amely lehetővé teszi a tökéletes minőségű, nagyfelbontású
közvetítést és a szuperlassított visszajátszást.
Az OMNIblast GEN2-ben egy szabadalmaztatott hűtési technológia található, amely maximális
élettartamot és fényerőt biztosít. A moduláris kialakítás lehetővé teszi, hogy egy
tartószerkezetre egy, kettő, vagy akár három modult lehessen rögzíteni, a BlastFlexTM és
ReFlexoTM LED technológiák által pedig fényeloszlások és lumencsomagok széles skálája
válik elérhetővé, így a berendezés tökéletesen megfelelhet a megvilágítandó terület
elvárásainak.

Az OMNIblast GEN2 szabadalmaztatott hűtési
technológiája garantálja a teljesítmény
fenntarthatóságát.

A különleges optikai egységekkel és külső kiegészítőkkel (napellenzők, lamellák) tökéletesen
szabályozható a káprázás. A vezérlődobozok többféle tartószerkezetre rögzíthetők, vagy akár
200m-es távolságban is elhelyezhetők. Az OMNIblast GEN2 elérhető meleg-, semleges. és
hidegfehér LED-ekkel. A hideg fehér LED-ek magas CRI értéket biztosítanak, ezért különösen
alkalmasak nagyfelbontású, 4K UHD közvetítéshez.

Minden modul külön dönthető egy 40°-os
tartományban (+20°/-20°).

 DÍSZVILÁGÍTÁS ÉS ÉPÜLETVILÁGÍTÁS
 NAGY TERÜLETEK
 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK

 Gazdaságos és hatékony megoldás a
maximális energiamegtakarítás
eléréséhez, minimális karbantartás
mellett
 Rugalmasság: moduláris megközelítés a
nagy teljesítményű alkalmazásokhoz
 Megfelel a nemzetközi sportszövetségek
szabványainak
 Magas színvisszaadási index (CRI) és
TLCI

A könnyű, mégis masszív 2 vagy 3 modulos
tartószerkezettel többféle beállítás érhető el.

 Alkalmas UHD/HD/4K közvetítésekhez
és szuperlassított felvételekhez
(villódzásmentes)
 A modulok és/vagy a teljes
tartószerkezet dőlésszöge a helyszínen
szabályozható
 A káprázás optimális szabályozása
 A BlastFlexTM technológián alapuló
sport optikák által fénysugarak széles
skálája érhető el, a nagyon keskenytől az
aszimmetrikus sugarakig
 Az azonnali fel- és lekapcsolás és a
szórakoztató mód által látványos
fényhatások érhetők el

Az OMNIblast GEN2-höz kiegészítők széles
skálája érhető el (tartók, lamellák,
napellenzők…).
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Kiemelkedő reflexióval rendelkező fémreflektorok használatával
a ReFlexo™ optika kiemelkedő teljesítményt nyújt olyan
alkalmazási területeken, mint az alagútvilágítás, nagy kiterjedésű
területeket bevilágítása, sportvilágítás, vagy kötényvilágítás.

A BlastFlex™ optika egy a Schréder által fejlesztett szilikonos
kolimátor rendszer, mely különleges fotometriai tulajdonságának
köszönhetően kifejezetten épületek kiemelő világítására,
sportvilágításra alkalmas.

A ReFlexo™ másik fontos előnye, hogy képes minden fényt a
lámpatest elejébe irányítani, ezzel megakadályozva a háttérfénykibocsátást. A ReFlexo™ káprázásmentes világítással biztosít
vizuális komfortot.

A speciális optika alkalmazásával a fényt a lehető
legpontosabban a megvilágítandó területre irányíthatjuk,
csökkentve ezzel a fényszennyezést, optimalizálva az
energiafelhasználást.
A tökéletes hőelvezetésnek köszönhetően a BlastFlex™ optikák
rendkívül magas meghajtóáramok mellet is biztonsággal
használhatók, kiemelkedő fényáramok mellett. A technolóiával
alkalmazásával a felület elöregedés okozta sárgulása is
kiküszöbölhető.
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0-10 V-os intelligens meghajtóegységek teszik lehetővé a
dimmelési profilok működtetését. A DMX-RDM protokollal a
kommunikáció kétirányúvá válik a világítóberendezés és a vezérlő
közötti szabványos DMX-láncon. A protokolban megtalálható a
világítóberendezés konfigurációja, státuszfigyelése és vezérlése. A
piacon jelenleg irányadó szabványt az ESTA (Entertainment
Services and Technology Association) dolgozta ki.

Olyan helyeken, ahol kevés az éjszakai aktivitás, az idő túlnyomó
részében a világítást minimálisra lehet csökkenteni. A passzív
infravörös (PIR) érzékelők használatával, amint egy gyalogost vagy
lassú járművet érzékelnek a területen, a megvilágítási szint
megemelhető. Minden egyes lámpatest külön konfigurálható
olyan különböző paraméterekkel, mint a minimális és maximális
fénykibocsátás, késleltetési idő és Be/Ki kapcsolási időtartam.
A PIR szenzorok független és együttműködő hálózatban is
használhatók.

A. Performance | B. Time
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Ajánlott
fénypontmagasság

8m - 50m | 26' - 164'

Érintésvédelmi
osztály

Class 1US, Class I EU

Beépített működtető
egység

Nem

Névleges feszültség

CE Nyilatkozat

Igen

120-277V – 50-60Hz
220-240V – 50-60Hz
347-480V – 50-60Hz

ENEC

Igen

Teljesítménytényező
(teljes terhelésnél)

0,9

ETL/UL listázott

Igen

ROHS megfelelőség

Igen

Túlfeszültség elleni
védelem (kV)

10
20

TUV pattanó labda
teszt

Igen

Elektromágneses
kompatibilitás (EMC)

2018. december 27-i
francia törvény megfelel az
alkalmazás
típusainak

a, b, c, d, e, f, g

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-4-2, -3,
-4, -5, -6, -8, -11:2014, EN 61000-3-2, 3:2013

Kommunikáció

1-10V, DMX-RDM

Egyéb opciók

Vezérelhetőség

Élettartam vizsgálat

LM 79-08 (akkreditált labor által az
ISO17025 szabvány szerint mérve)

Kapcsolódó
távfelügyeleti
rendszer(ek)

Nicolaudie
Pharos

· Működtető egység elektromos információi

Ház

Alumínium

Optika

Alumínium tükör
Szilikon

Búra

Edzett üveg
Polikarbonát

Festés típusa

Poliészteres porfestés

Szín

RAL 7040 világos szürke

Védettségi szint

IP 66

Törési szilárdság

IK 08, IK 09

Rezgésállóság

Compliant with ANSI C 136-31 - 3G and
IEC 68-2-6 - 1.5g

Labdavédettségi
megfelelősség

DIN18 032-3:1997-04 az EN 13 964 Annex
D szabvány szerint

LED
színhőmérséklete

3000K (Melegfehér 830)
4000K (Semlegesfehér 740)
4000K (Semlegesfehér 940)
5700K (Hidegfehér 757)
5700K (Hidegfehér 957)

Korrelált
színhőmérséklet
(CRI)

>80 (Melegfehér 830)
>70 (Semlegesfehér 740)
>90 (Semlegesfehér 940)
>70 (Hidegfehér 757)
>90 (Hidegfehér 957)

Minden konfiguráció
esetén

100000h - L90

· Az élettartam a mérettől vagy a konfigurációktól függően eltérő lehet.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

Üzemelési
hőmérsékleti
tartomány (Ta)

-30 °C és +55 °C között

· Függ a világítótest konfigurációjától. Bővebb információért forduljon
kollégánkhoz.
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AxBxC (mm)

OMNIBLAST GEN2 1 - 595x188x250 | 23.4x7.4x9.8
OMNIBLAST GEN2 2 - 700x630x520 | 27.6x24.8x20.5
OMNIBLAST GEN2 3 - 700x630x790 | 27.6x24.8x31.1

Tömeg (kg)

OMNIBLAST GEN2 1 - 12 | 26.4
OMNIBLAST GEN2 2 - 28 | 61.6
OMNIBLAST GEN2 3 - 35 | 77.0

Aerodinamikai felület (CxS)

OMNIBLAST GEN2 1 - 0.11
OMNIBLAST GEN2 2 - 0.27
OMNIBLAST GEN2 3 - 0.48

Sztenderd rögzítés

Tartószerkezet, mely lehetővé teszi a dőlésszög helyszíni beállítását
Függesztett rögzítés
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Névleges
fényáram (lm)
Semlegesfehér
740

Névleges
fényáram (lm)
Semlegesfehér
940

Felvett
teljesítmény
(W)*

Tipikus
fényhasznosítás
(lm/W)

Lámpatest

LEDek
száma

Áram
(mA)

Min

Maxi

Min

Maxi

Min

Maxi

Min

Maxi

Min

Maxi

Min

Maxi

-ig

OMNIBLAST
GEN2 1

Névleges
fényáram (lm)
Hidegfehér 957

96

2000

19200

56600

21400

63100

17500

51700

22000

64800

17500

51700

618

618

105

OMNIBLAST
GEN2 2

Névleges
fényáram (lm)
Hidegfehér 757

192

2000

38400

113200

42900

126300

35100

103500

44000

129700

35100

103500

1202

1202

108

OMNIBLAST
GEN2 3

Névleges
fényáram (lm)
Melegfehér 830

288

2000

57600

169800

64300

189500

52700

155300

66100

194600

52700

155300

1

1

194600

Fotometria

Tolerancia ± 7% fényáram- és ± 5 % elektromosteljesítmény esetén
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2260

2261

2283

2297

5182 - Kapó

5184

5185 - Kapó

5186

5188 - Függőleges lamellák
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