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ADJ Ikon IR 
- Single Gobo Projector med hvid 80 W LED - eller…    
  

Dess.: 299103376229 
 

 

 

 

 

 

 
 

Førsteklasses optik, krystalklar og kraftig lysudgang. Justerbar lysdæmper og drejeknap på bagsiden af 
enheden. Inkluderer 4 udskiftelige metalgoboer. Gobo dimensioner: 54 mm.; synlig: 40 mm.. Kan bruges hele 
natten i kontinuerlig drift. Praktisk adgang til at ændre gobo. Manuel fokusering. 
 

Ideel til arbejdspladser, haller, mobile DJ'er, klubber, barer, butikker og reklame. 
 

Meget lav varmeudgang. Beam vinkel: 25, 32 eller 43 grader (3 linser inkluderet). LED'er med lang levetid 
(ca. 50.000 driftstimer). IEC vekselstrømsindgang og -udgang bagtil til serieforbindelse (op til 9 Ikon IR-
enheder ved 120 V og 17 Ikon IR-enheder ved 230 V). LED farvetemperatur: 7500 Kelvin. Automatisk 
vekselstrømforsyning: 100 til 240 V, 50/60 Hz. Strømforbrug: Max. 90 W. Dimensioner (L x B x H): 236 x 236 
x 215 mm.. Vægt: 3 kg.. Indeholder fastgørelsesbeslag til fastgørelse til væg, loft eller til en ramme. 
Inkluderer UC IR fjernbetjening. Type: Gobo projektor. 
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LED 
- med noget om historien og lidt teori: 
Forkortelsen LED står for lysemitterende diode. Det blev op-
fundet i 1960'erne, men først gav det kun meget lille lys. I 
disse dage er der knapt et stadion eller en scene, der ikke 
indeholder dem. Alle typer spotlights er tilgængelige udstyret, 
med en bred vifte af dioder. Ligesom traditionelle pærer har 
LED'er en positiv og en negativ pol. Når diode er forbundet til 
en strøm, rejser e-lektroner fra den ene pol til den anden, og 
den frigivne energi udledes som lys (foton). 
 

Varm hvid / kølig hvid: Inde i en hvid LED, er der faktisk en 
blå LED, som normalt er belagt med et lag phos-phor, hvilket 
resulterer i, at lyset bliver varmt hvidt. Så længe LED'en ikke 
består af flere lysdioder, f.eks. en RGB-kombination, kom-mer 
den ikke tæt på kvaliteten af en pære. Hvid LED-enheder kan 
som regel ikke udstråle lys i andre farver. Men der udbydes en 
bred vifte af nuancer af hvidt, fra varmt hvidt (op til 3400 Kel-
vin) gennem neutral hvid (op til 5000 Kelvin) til dag hvid (500 - 
6800 Kelvin). De vil ofte finde wolfram og dagslys LED spot-
lights, der illustreres af en bedre dækning af det hvide 
spektrum. 

 

Eurolite LED-teater 36x 3W 
- med justerbar lysfarve fra 3000 K til 7000 K 

 

 

 

Enkeltfarvede lysdioder: 
De finder disse dioder i mange spotlights, og du kan 
gøre dem særligt nemt i budgetenheder som RBG-
LED PAR'er, hvor flere røde LED'er er placeret sam-
men med blå og grønne, hvilket giver dig mulighed 
for at opnå den ønskede farveblanding. Som følge 
heraf kastede objekterne flere farvede skygger. Jo 
længere fra hinanden er dioderne adskilt, og jo nær-
mere objektet er, jo større er de farvede skygger. 

 

Stairville LED Par56 MKII RGBW 
- Denne enhed bruger separate LED'er i basisfarverne rød, grøn, blå og hvid. 
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RGB / RGBW / RGBA: 
Dybest set er det kun enkeltfarvede lysdioder, der er samlet i en matrix, men dioderne er placeret tættere 
sammen, og lyset blandes til den ønskede farve, inden den udsendes gennem en linse. Farveblandingen 
foregår, inden lyset udsender enheden, og derfor er kun den valgte farve synlig. 
 

Tri LED / quad LED: 
Denne type kombinerer RGB eller RGBW i en enkelt LED. Dette forhindrer farvede skygger, da lyset er 
blandet, før det forlader diode. 
 

  
 

Stairville Led Par 64 CX-1 RGB + W 15x3W 
- Bag linsen er multi-chip LED'erne i de fire grundlæg-gende 
farver opstillet. 

 

           Cameo Flat Pro Flood IP65 TRI 
 

 

COB LED: 
I Chip-On-Board moduler er LED'er og chips placeret i et lille hylster. Takket være deres højeffektive termi-
ske ledning kan flere chips placeres i et meget lille rum, hvilket resulterer i stærkt forøget lysflux i forhold til 
enhver anden konstruktionstype. Den reducerede varmeudløsning tillader også meget mindre lamper, der 
ikke længere ser væsentligt anderledes ud end traditionelle scenelys. 
 

Fordele og ulemper. 
Hovedargumentet til fordel for LED-spotlights er deres energiforbrug. Sammenlignet med en halogen spot-
light af lignende lette udbytte, vil en LED spot kun bruge en tiendedel af energien, og dette vil blive endnu 
mindre med udvikling. LED'er er ekstremt holdbare, med op til 50000 driftstimer angivet til nogle modeller. 
Dette efterlader alle halogenlys i støvet. Da der ikke er glødetråd indenfor, er LED-lamper mindre tilbøjelige til 
at lide skade, mens de sættes op, tages ned eller transporteres. Derudover kræver de ikke yderligere lys-
dæmpere og periferielementer, såsom kraftige kabler og plug-in bokse. Desuden omfatter LED-lamper altid 
strober. Hvis de har individuelt kontrollerbare lyspixel, kan De endda bruge lamperne til at lave billeder eller 
spille videoer - men det er kun muligt med specielle LED-lamper. 
 

LED-spotlights udsender ikke varme, og dette er en mærkbar lettelse, bl.a. på scenen: Kunstnere sveder 
mindre, og udstyret udsættes heller ikke for yderligere stress forårsaget af høje temperaturer. Farvefiltre kan 
gøres uden, da farverne blandes inde i spotlights. Mange modeller har også en master / slave mode. I kombi-
nation med de selvstændige tilstande, der ofte er meget attraktive, betyder det, at du kan opnå smukke effek-
ter selv uden et lysbord, især hvis du kan programmere scener direkte på lampen. 
 

LED Cons. 
Flere farvede skygger er uundgåelige i budgetterminalen af spektret og med visse LED-array typer. Disse 
kan nogle gange forstyrre. Endnu dyrere enheder kan kaste farvede skygger, men med disse enheder vil ly-
set være blandet jævnt inden for kort afstand, og farveskyggerne forsvinder. LED-lysspektret er ikke lige så 
stort som for en halogenlampe. Afhængig af deres egenskaber og konstruktionstype har dioder stærke, 
smalle monokromatiske toppe i deres farvespektrum. Dette forvrider det lyse indtryk sammenlignet med 
halogenlamper, som ofte ser ud til at udsende varmere lys. 
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Belysningstyper. 
Effektbelysning: Overfladen, der udsættes for lys, har ingen betydning, når der f.eks. Scannere, disco lys og 
strålebelysning anvendes, da du fokuserer på effekten af individuelle lysstråler i rummet. Dekorativ belysning: 
Denne type belysning kræver derimod ren og jævn belysning af en overflade. Selv kanter, kontinuerlig 
dæmpning og en homogen gradient er ønskelige. Dette er også sandt, selvfølgelig, af spotlights, der bruges 
til at belyse lys på mennesker, scenesæt eller flade objekter. 
 

  
 

Figurbelysning. 
 

Mange LED spotlights leveres med RGB / RGBW, wolfram eller køligt hvidt. Hvis de leve-
res med RGBW, kan De opnå en ønsket varmere nuance af hvid ved at tilføje RGB-dio-
derne til de kolde hvide lysdioder. Men da denne metode ikke nødvendigvis medfører den 
glødelampe effekt, De må ønske, kan det være bedre med et sted, der kun kaster hvidt lys, 
men i en række nuancer. Ideelt set dækker de hele spektret fra varmt til afkøling problem-
frit. 
 

Stairville Octagon Theater CW / WW 36x 1 Watt, 
Farvetemperaturen kan indstilles fra 2800 - 6400 Kelvin.  
  

Bevægelige lys. 
Når man taler om bevægelseslys, skelner vi mellem ”Wash, Beam og Spot”. Et bevægeligt ”wash”-lys har 
ideelt set et stort zoomområde, som De ikke kun kan belyse et område, men som også kan bruges som 
effektlys. Hvis De er i besiddelse af et spotlys, kan De projektere mindst et par goboer. (En mørk strimmel 
(fra vægplade) for at beskytte et bevægelsesbillede eller fjernsynskamera for lys. 
 

  
 

Stairville novaWash Quad LED med bevægeligt hoved. 
 

Stairville MH-x200 Pro Spot med bevægeligt hoved. 
 

Afhængigt af zoomområdet kan sådanne enheder også bruges som hybrider af område- og effektbelysning. 
 

 

 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/451/sider/451_4.htm 

mailto:info@danskerhvervsbeklaedning.dk
http://www.web-butik.info/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/451/sider/451_4.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/451/sider/451_4.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/451/sider/451_4.htm
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/451/sider/451_4.htm
http://www.5610.eu/
http://www.danskskiltereklame.dk/
http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/451/sider/451_4.htm


  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

 

Beam Lights er absolut en oplevelse, produceret for at bryde spredningsvinkel og med størst mulige ud-
gangskapacitet. Disse enheder kan også arbejde med prismer, goboer og farver, men de handler hovedsa-
gelig om strålen. Derfor er strålelyset for det meste udstyret med halogenbelysning, som er mere sikkert i 
omgivende lys. Alligevel kan vi anbefale LED-strålelys afhængigt af den brug, De har til hensigt at sætte dem 
på. En enkelt spotlight kan ikke gøre meget hvis det er effekten skal med – men med det store udvalg er det 
dog et meget kraftfuldt værktøj. 
 

  

Stairville Led Bar 240/8 RGB DMX 30 ° 
 

LED-barene er et interessant værktøj når der anvendes i lysdesign, selv om de ikke kan styres med mo-
tor og kun har et begrænset antal funktioner. De scorer dog højt med deres farver, deres kontinuerlige 
dæmpningskapacitet og de jævne fremspring. Lad Dem ikke forvirre med LED-strimler, der er kendetegnet 
ved deres større længde og fleksibilitet, og som er særligt egnede til dekorative formål. 
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Opsummering. 
Udviklingen LED-belysning går hurtigt, og erstatter på sigt glødelamperne. Der er en grund til, at konventio-
nelle belysninger også er kendt som 'brændere': et stort flertal af energiindgangen omdannes til varme i 
modsætning til lys, og det er et problem. Dette er en af grundene til, at LED-lamper er kommet til at være de 
foretrukne lyskilder. Mens der var behov for op til 28000 watt for at lette stadier i fortiden, kan den samme 
lysintensitet i dag nås med 2800 watt - selv om det i dag er nødvendigt at opvarme nogle faser, der tidligere 
krævede afkøling. Lysteknikere skal holde øje med de omgivende temperaturer af deres LED-enheder. Kun 
meget få fabrikanter anser deres produkter egnet til drift ved temperaturer over 40 ° C, og temperaturer un-
der frysepunktet kan også beskadige de elektroniske komponenter. Så før De træffer en beslutning om, hvil-
ke lamper der skal indkøbes, skal De vide, hvad De vil bruge dem til. 
 

For eksempel er ikke alle LED-spotlights lige velegnede til figurbelysning. Uden varme hvide lysdioder vil De 
ikke komme meget langt med det; hvad De har brug for, er mere tilbøjelige til at være en RGBW-lyskilder, 
hvilket igen ikke er anvendeligt, når De vil belyse farvestrålende tekstiler. På den anden side er De nødt til at 
bekymre Dem mindre om energiforbrug. 
 

  
 

Stairville B5R Beam Moving Head 5R - Stairville MH-z1915 Quad LED Wash Zoom. 
 

Med dette har vi søgt at introducere emnet, at illustrere hvilke enheder der passer til hvilke anvendelser, 
og hvad De skal huske på, når De vælger en enhed. 
 

De afgørende kriterier er formål, anvendelsessted, omgivende lys og afstand. Kontrolmulighederne er også 
en væsentlig faktor. De første spørgsmål beror på lysstyrken. Nogle producenter sammenligner dette direkte 
med en halogenlysets watt-frobrug; Imidlertid er indikationer som værdierne i Lux eller Lumen mere 
informative.  
 

Leveringstiden for standardløsninger er normalt 1 - 2 uger fra en modtaget ordre og betaling. 
 

Yderligere spørgsmål besvares gerne på mail, lige som en konkret oplæg kan bearbejdes efter Deres krav. 
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