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Robe – ROBIN DLS Profile 
 
Další z řady svítidel DL využívajících jako zdroj světla Robe RGBW LED modul. DLS nabízí systém 4 rychlých a 
jemných ořezových clon v optické soustavě totožné jako u spotu DLX. Clony lze ovládat jak individuálně (poloha, 
úhel náklonu), tak společně (rotace kompletního modulu). Svítidlo poskytuje přesný, ostrý či měkký rámeček 
promítaného obrazu a řadu efektů pomocí naprogramovaného tvaru clony a pohybových sekvencí. Stejně jako u 
ostatních svítidel řady DL byl odstraněn problém vícenásobných stínů, které jsou obvykle s LED zdroji spojovány. 
Robe RGBW LED světelný zdroj reprodukuje bohaté pastelové barvy v intenzitě, která je obvykle spojena s 1200W 
výbojkovým zdrojem, stejně jako předvolenou čistou bílou barvu v teplotách 2700K, 3200K, 4200K, 5600K a 8000K. 
Přednastavená funkce stmívání u teplých odstínů bílé umožňuje bezproblémovou integraci svítidla do osvětlovacích 
systémů s klasickými halogenovými žárovkami. 
 
Technické specifikace 
 
• RGBW LED modul 
• RNS2 - Robe Navigation System s LCD touchscreen a battery  

backup, gravitační senzor pro automatickou pozici a operační  
paměť servisních záznamů RTC 

• Motorický zoom 10° – 45° 
• RGBW nebo CMY míchání barev + CTO filtr 
• Virtuální barevné kolečko s 237-mi přeprogramovanými barvami  

(vč. bílých 2700K, 3200K, 4200K, 5600K a 8000K) 
• Oboustranně rotační animační alu kolečko 
• 4 ořezové, samostatně ovladatelné clony (náklon 45°) 
• Rotační gobo kotouč se 7-mi výměnnými "SLOT&LOCK" goby 
• Variabilní frost 
• Extrémně rychlá motorizovaná iris, pulsní otevírání/zavírání 
• 3-facetová 11° obousměrně rotační prisma s volitelnou rychlostí 
• Motorizované ostření 
• Stmívač/shutter, rychlý strobo efekt (max. 20 záblesků/sek.) 
• Elektronické automatické napájení 100–240 V AC, 50–60 Hz 
• Max. příkon 550W (typický 160-215W) 
• Pan a Tilt pohyby v 16-ti/8-mi bit. rozlišení 540°/270°  
• Protokoly USITT DMX-512, ArtNet, MA Net, MA Net2, RDM 
• 34, 29, 26 ovládacích kanálů 
• Bezdrátová CRMX™ technologie od Lumen Radio jako přísluš. 
• 2 páry 1/4-turn locks + 2x Omega držák s ¼-turn quick locks 
• Záruka 3 roky nebo 20.000 hodin na zdroj světla 
• Zámek pro přepravu  
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