
Predstavujeme vám popredného 
holandského výrobcu ovládania 

osvetlenia pre architektúru a zábavný 
priemysel.



CueCore 2

IoCore2

Produkty

B-station 2

DaliCore 



B – station 2
üTlačidlový nástenný systém spúšťania 

naprogramovaných scén so 6-tlačidlami, ktoré je 
možné ovládať prostredníctvom DMX, UDP, OSC, Art-
Net alebo sACN protokolov. 

üB - station 2 je ideálnym zariadením na spúšťanie 
svetelných scén uložených v ovládači CueCore2 alebo 
LPU2. 

üTlačidlá sú vybavené RGB LED podsvietením pre 
jednoduché rozlišenie.

ü Stanicu je možné programovať prostredníctvom 
webového rozhrania.

ü Obsahuje patch pre 32 zariadení, 6 prehrávaní a 
základný modul FX.

ü Obojsmerný DMX port podpourje RDM, čo umožňuje 
stanici vyhľadať a uvádzať do prevádzky zariadenia 
RDM.



üZariadenie funguje ako vstupno-výstupná jednotka, ktorá 
používa 8 analogových, 8 digitálnych a 8 rele vstupov. 

üJednotka obsahuje taktiež RS-232, Art-Net, sACN, UDP, 
OSC. Tie môžu fungovať ako vstupy ale aj ako výstupy. 

üZariadenie používa pre naprogramovanie webové 
rozhranie cez ethernet port.

üNapájaný môže byť buď pribaleným napäťovým zdrojom 
alebo cez PoE.

IoCore 2



üCueCore 2 je ovládač osvetlenia určený pre trvalé inštalácie. 

üZariadenie má možnosť montáže do 19“ racku. 

üSpustenie podujatí alebo konkrétnej šou je možné nastaviť cez 

časový harmonogram: dni v týždni, dátumu, času, východu a 
západu slnka a pod.

üZariadenie podporuje DMX, Art-Net, sACN, HTML, TCP, UDP a 
OSC.

üMožnosť prepájania s ďalšími zariadeniami. Samozrejmosťou    
sú GPI portov. Port IN and OUT podporuje MIDI,MMC a MSC. 

CueCore 2



DaliCore

üDaliCore je kombinovaný ovládač svietidiel pre DALI a DMX a 

prevodník DMX na DALI alebo DALI na DMX, čím sa stáva 

pomocníkom pri hybridných inštaláciach DALI a DMX.

üZariadenie môže prijímať akýkoľvek protokol ako DMX, Art-Net 

alebo sCAN a spustiť požadovaný ovládací Dali pokyn. 

üVďaka DaliCore si môžete vybrať svetelné scény, ktoré 

zahŕňajú aj DALI aj DMX svietidlá, vrátane RDM na objavovanie 

a konfiguráciu DMX svietidiel.

ü Programovanie je možné cez webový prehľadač.



Ďakujeme za pozretie prezentácie.
Pre viac informácií o produktoch Visual Productions prípadne cenách nás 

kontaktujte:

www.citylight.sk

http://www.citylight.sk/

