
G7 BEAST

Vďaka svetlu vidíme svet inak



Dvojúčelová revolučná beam rotačná hlava G7 BeaSt je 
špeciálne vyvinutá na „vzdušné“ lúče ako aj vysoko výkonné 
blinder/strobo efekty.

Sklenený parabolický reflektor dokáže zraziť viac lúčov do 
jedného uceleného lúča, zatiaľ čo zaoblené pole LED diód, 
ktoré je vložené do stredu reflektora dodáva výkonný biely 
blinder/strobo efekt.



Technické údaje:

Otočná hlava s bielym LED čipom a bielym LED strobe/blinder
Očakávaná životnosť LED je 20 000 Hodín
Priemer šošovky je 320 mm
Zdrojom svetla je vysoko výkonná biela LED (6 000 K), 52 x 
studená biela (6 500 K)
Motorický zoom 1° – 30° / 110° (blinder)
Účinnosť je 102 lm / W
Svetelný výstup všetky LED: 50 000 lm
Svietivosť na 5m: 200 000 lux
Svietivosť na 10m: 70 000 lux
Index krytia IP66
Rozmery: 370 x 604 x 432 mm
Hmotnosť: 30 Kg

Programovanie a ovládanie:

16-bit ovládanie: stmievanie, pan/tilt, gobo
index/rotácia, kolimácia, pixel
Káblový DMX: 5 pin XLR in/out
DMX módy: 4
Protokoly: CRMX, V-DMX G2, W-DMX G3, W-
DMXTM G4, W-DMX, G4S, USITT DMX512A, 
RDM ANSI E1.20
Nastavenie a adresovanie: OLED grafický 
displej/4 tlačidlá, samostatný režim
Bezdrôtový DMX: LumenRadio s RDM



Funkcie:

Prvý farebný kotúč: 9 farieb + otvorené
Druhý farebný kotúč: 9 farieb + otvorené
Automatické zbavenie sa prebytočnej vlhkosti v 
zariadení
Plynulé stmievanie
Gobo kotúče s vnútorným priemerom 23mm, vonkajším 
28mm a max. hrubkou skla 1,1mm
LED zdroj svetla: 4 samostatne regulovateľné segmenty 
(strobo, blinder) a 3 individuálne regulovateľné 
segmenty (lúč)
CTO filter
CTB filter
Nezávislá kontrola lúča a stroboskopu
Ultra vysokorýchlostné strobo efekty
Pan 640°
Tilt 190°
Uzamykateľný Tilt systém

Náklon Pan/Tilt



Elektrické údaje:

Napájanie 100 -277V 50/60Hz
Ochrana pred prepätím s automatickou obnovou
Max. nábehový prúd 70A
Max. spotreba energie 640W
Napájací zdroj s krytím IP67
Spotreba v pohotovostnom režime 55W
Typická spotreba 500W

Inštalácia:

Montáž: 4 uzamykacie body (quick lock)
Orientácia: akákoľvek
Možnosť uchytenia: zavesením (OmegaBrackets v balení)
Bezpečnostné prvky: otvory pre bezpečnostné lanko

Teplotné paremetre:

Chladenie aktívne, nútené, s reguláciou teploty
Vlhkosť max. 98%
Teplota pri prevádzke: -40°C až 50°C
Teplota pri zapínaní: -20°C až 50°C
Teplota pri skladovaní: -40°C až 80°C
Automatická ochrana proti prehriatiu



Vďaka svetlu vidíme svet inak, aj vy môžete
dosiahnuť úžasný zážitok so svietidlom G7 BeaSt

inšpirujte sa videom:

https://www.youtube.com/watch?v=lMZV6CyX3R4

https://www.youtube.com/watch?v=lMZV6CyX3R4


Ďakujeme, že ste si pozreli našu prezentáciu. Pre viac informácií o dostupnosti 
a cene nás kontaktujte:

citylight@citylight.sk


