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 שרותי תאורה

:מידע על מערכת התאורה  

:מערכת התאורה באולם מורכבת משני מערכי תאורה  

מספקת כיסוי מלא של הבמה באור לבן  - לתזמורת המערכת קבוע  

.הפנסים האלו מקובעים על מערכת טראסים ולא ניתן לכוונה או להורידה  

.מורכבת על מערכת טראסים מתחת לאור התזמורתה מערכת תאורה למופעים:  

 

 מערכת שליטה ותקשורת:

 

 כמות ציוד מיקום

 grandMA2 ultra-light 1 בעמדת פיקוד ראשית

 way artnet to dmx 1 4 בחדר חשמל מרכזי

1,2,3טראס  קופסאות  2 way artnet to dmx 3 

 - Managed Gigabit Ethernet switch with 10 בחדר חשמל מרכזי

10/100/1000Mbps Ethercon ports 

1 

 DMX splitters 2 בחדר חשמל מרכזי

 

 

: שלוש עמדות בקרה  

 עמדת פיקוד ראשית .1

 עמדה בחדר פיקוד .2

 עמדת פיקוד משנית ברצפת האולם .3

 

:מכילה את החיבורים הבאים כל עמדת פיקוד  

 פין זכר DMX  3חיבורי  4 •

 פין נקבה DMX  3חיבור  1 •

  ETHERCONחיבורי  2 •

 V220 AMP16חיבור חשמל ישראלי  •

 

 מערכת תקשורת לתאורה מבוססת רשת:

 כל קווי התקשורת מעמדות הפיקוד מגיעים לפאנל חיבורים בחדר חשמל ראשי.

 לפאנל חיבורים בחדר חשמל ראשי.מכל קופסת טראס מגיע קו רשת אחד 

 .החיבורים מהבמה לפאנל חיבורים בחדר חשמל ראשי מקופסאותרשת מגיעים  קווישישה 

 רשת מגיעים מחדר הדימרים לפאנל חיבור בחדר חשמל ראשי. קווישני 

 

 



 
 

 :DMXמערכת שליטה לפנסים על בסיס פרוטוקול 

 .חיבורים בחדר חשמל ראשיכל קווי התקשורת מעמדות הפיקוד מגיעים לפאנל 

 .לפאנל חיבורים בחדר חשמל ראשי DMXשני קווי  טראס מגיעים קופסתמכל 

 /במה לפאנל חיבורים בחדר חשמל ראשיבהחיבורים  מקופסאותמגיעים  DMX קווישישה 

 מחדר הדימרים לפאנל חיבור בחדר חשמל ראשי. אחד  DMXקו  

 

 דימרים:

 DMX בפרוטוקולממוקמים בחדר דימרים ונשלטים 

 KW 2כל הדימרים 

 כל קווי הדימרים מסתיימים בשקע ישראלי 

 

 1דימר בקופסת טראס מספר  קווי 12 •

 2דימר בקופסת טראס מספר  קווי 12 •

 3דימר בקופסת טראס מספר  קווי 12 •

 דימר בקופסאות חיבור במפלס הבמה קווי   8 •

 

 

 מערכת חשמל לבמה:

 בחדר חשמל ראשי. יםמפסק AMP16מערכת שקעים ישראלים כל אחד  •

 .קוים 54שקעים בכל קופסת טראס סה"כ  18 •

 .שקעים בקופסאות החיבור במפלס הבמה 6 •

 שקעים בחדר חשמל ראשי לטובת מכשירי תאורה. 6 •

 יבורים "פאורקון" בחדר חשמל ראשי.מערכת שקעים ישראלים המגעים לפאנל ח •

 .36סה"כ  -שקעים בכל קופסת טראס  12 •

 

 

 פאזי עבור תאורה:חשמל תלת 

 ממוקם בחדר חשמל ראשי

 AMP125שקע  •

 AMP63שני שקעים  •

 AMP32שני שקעים  •

 AMP16שני שקעים  •

 

 פנסים למופעים:

 יחידות. 12,. סה"כ Color Source Spotדגם   ETCפנס פרופיל מתוצרת  •

 .יחידות 12סה"כ  .RUSH PAR 2 RGBW ZOOM דגם Martin פנס שטיפה מתוצרת •

 .יחידות 12סה"כ  ,Moving led wash Martin MAC Aura XB פנס •

 יחידות. 8, סה"כ Moving led spot Martin MAC Quantum Profileפנס  •

 יחידות. 4, סה"כ Moving led spot Martin Rush MH 1 profileפנס  •


