
CLF Odin 
Outdoor Zoom Par 









Inštrukcie

ODIN je jedinečný zoomovací PAR reflektor, v ktorom je spojené

vysoké IP65 krytie a veľký rozsah zoom-u.  Je prvým LED PAR 

reflektorom na svete s pridaním LIME farby. 

Pri použití Lime LED a RGB LED čipov sa dosahuje bohatá škála farieb

od výrazných a sýtych až po jemné pastelové farby.  



ODIN jedinečný na trhu

Pridaním limetkovej farby sa vyplnia medzery medzi spektrom farieb červenej, 
zelenej a modrej. Zväčšuje sa farebné spektrum reflektora a dosiahnú sa čistejšie
tóny bielej farby.

Vysoko výkonné LED diódy poskytujú vysoké hodnoty CRI indexu

Typické CLF telo reflektora ODIN kombinuje systém konvenčného chladenia
(prúdením vzduchu) s ultra tichým inteligentným ventilátorom. Je to dokonalé
riešenie pre aplikácie vyžadujúce nízku hlučnosť.



CLF ODIN – Pridaná Hodnota
• Neexistuje nikdy výroba druhej verzie
• Osobité LED vlastnosti
• Osobitý design
• Kompaktný držiak reflektora
• Sýte farby
• Vysoký výkon
• Vynikajúci optický systém, ktorý zaručuje rovnomerné premietanie svetla a 

zobrazenie farby
• Vyvinuté pre náročné použitie v oblasti rental, TV a divadlo



CLF ODIN – Pridaná Hodnota
• Použitie aj vo vonkajšom prostredí - IP65 krytie

• Rozsah zoom 11° - 50°

• RGBLime

• Rozsiahla škála bielej farby vďaka RGB+LIME miešania farieb

• Vysoké hodnoty CRI indexu

• Jednoduché pre používanie

• Menu s možnosťou nastavenie zámku

• Nastavenia sú automaticky ukladané do pamäte

• Super tichá prevádzka – dva tiché módy vhodné aj pre využitie v divadlách

• Príslušenstvo rovnaké ako používa YARA,P2, Hera 



Podrobný opis farieb a ich prínos

• S ODIN od CLF dosiahnete vysokú úroveň kontroly a flexibility pri výbere a úpravách
presnosti farieb, špeciálne bielych odtieňov. CLF ODIN poskytuje presnú možnosť výberu
a navolenia ideálneho odtieňa bielej. Teraz si vyberiete najpresnejšiu teplotu a sýtosť bez 
kompromisov.

• CLF ODIN vyprodukuje škálu farebných teplôt a odtieňov bielej – poskytujúc Vám široký 
výber možnosti nasvietenia bielou a ešte jej lepšiu kontrolu.

• V praxi táto široká škála možnosti znamená, že dokážete kontrolovať ODIN pre zameranie
a precízne úpravy bodov bielej cez priesečník celej škály ANSI bielej, vyberajúc si z 
množstva možností nasvietenia bielou. Na jednej strane krivky si vyberáte z ultra-teplého
plameňa sviečky a červenkastých plameňových odtieňov od 2000K po 2500K. Na druhom
konci si môžete nastaviť maximálne chladné denné svetlo a modrastú/chladnú bielu v 
hranici 7000K až po 10000K.



Skryté menu – vhodné pre rental

Špeciálnu zabudovanú funkciu “skryté menu” ocenia hlavne rentalisti, ktorí svoje

reflektory prenajímajú aj menej skúseným zákazníkom. Vďaka tejto funkcií sú

prístupné len jednoduchšie funkcie a tie zložitejšie sú uzamknuté. Tak napríklad na

zariadení je možné predprogramovať 1 farbu a ostatné funkcie uzamknúť. Každý

detail môže byť pred-programovaný.



Technické špecifikácie
• Rozmery:
• Rozmery: 253 x 203 x 398 mm   

• Hmotnosť: 6 kg 

• Napájanie:
• Vstupné napätie:         100 – 240 VAC 50/60Hz

• Celková nominálna spotreba: 262W 1,2A

• Pripojenie k zdroju napätia:    PowerCON TRUE 1 

• LED:
• LED nastavenia: 12 x RGBL, LIME pre intenzívnejšie farby a viac

odtienov bielej

• CRI: vysoké CRI nad 90 

• Frekvencia stmievania: 600 – 10.000 Hz

• Display:
• Display: CLF display ( napr. ako YARA, ARES atď.)

• DMX:
• Ovládanie: DMX 512, W-DMX - možné, RDM 

• Kanály DMX: 6,8,9,13

• DMX vstup a výstup : DMX 5 Pin konektor, na požiadanie možný 3 Pin 
jednoduchou výmenou konektora na doske

• Dynamické efekty:
• Elektronické stmievanie: 0-100% linearne (16 bit)

• ZOOM: 11° - 50°

• Strobe: náhodné strobo integrované

• Krytie:
• IP krytie: IP65 



ODIN obchodné informácie

Informujte sa o Vašu nákupnú cenu u Vašeho predajcu.

Požiadajte ešte dnes o bezplatnú zápožičku tohto produktu a 
vyskúšajte si ho naživo.



ODIN záver

Ďakujeme že ste si pozreli túto prezentáciu

www.citylight.sk

www.clf-lighting.com

http://www.citylight.sk/
https://www.clf-lighting.com/product/odin/

