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VEREENVOUDIGDE SCHIJNWERPER VOOR HET THEATER

FOTOMETRISCHE EIGENSCHAPPEN

BU 501 PMC (Platbolle lêns)

À concênlralle

BESCHRIJVING

Schijnwerper van 500 W met handbediening, speciaal bestudeerd voor het
theater
Lamphouder prefocus P 28 voor verspiegelde lamp
Platbolle lens @ 115 mm voor type BU 501 PMC
of
Fresnellens g '112 mm voor type BU 501 PMF

BU 501 PMF (Fresnellens)

A. concentÍatlê

4.800 1.200 53Ít

0m 2,5m 5m

B. dlsporele

B. dlepercle

7,5 m 10 m 12,5 m

ó llchwl€k {m) 2,v 4,14 6,21 8,28 10'36 12'43

vtrllchtlndsstorkte (lux) 800 200 88 50 32 2

ó tíchtutsk.ím) 't.34 2.68 4,02 5,36 6,7 8,04

v€rtichtlnosstEÍkte (lux) 960 240 1o7 6{, 38 n



SPECIFIKATIE

. gomeênschappdllke' elgqËGhap-
pên van de twee itpên:
500 W schiinwerpers uitgerust met:
1 lamphouder P28 oP beweegbare
slede
1 kassette voor toebehorên met 2
gleuven
i draaibare ophangbeugel met
blokkeemieltje
1 ophanghaak
1 stel van 4 filterhouders
1 veiligheidskabel met veerhaak-
sluiting
1 silicone-voedingskabel van 60 cm
met aarding * kabelklem'
De wijziging van de Íokussering ge-
beurt door verplaatsing van de oP-
tische slede door middel van een
treksluiting die door een knop uit
isolatiemateriaal bediend wordt, die
zich in het benedengedeelte van
het apparaat bevindt.

r type BU 5Ol PMC
Deze schijnwerPer omvat :

êên platbolle lens O 115 mm.
De openingshoek van de lichtbun-
del (1) is van 60 tot 45o instelbaar,
waaidbor men voor een versPie-
geHe lamp van 500 W - 220 V een
tichtsterkte kan verkriigen van
75.000 candela bii concentratie en
5.000 candela bij disPersie.

. type BU 501 PilF
Deze schijnwerper omvat :

een Fresnellens @ 112 mm.
De openingshoek van de lichtbun-
del (1) is van 6,50 tot 3f instelbaar,
waardoor mên een lichtsterkte kan
verkriigen van 30.000 candela bii
conceÁtratie en 6.000 candela bii
dispersie.

Í11 Dê ooênino8ho€k van de lichtbundól is
àó hoer'die dToor de 2 richtingen gevormd
wordt, waaÍin de lichtstorkte do helÍt van d€
axial€ lichtst€rkto bedraagt.

(.) lngeval 6en ender lamptype gebruikt wordt, moet de brandpunthoogto eÍvan 55,6 mm bs-
àiaóèË-eï àient oe tamp'áËi Ëàn'inó-eó'ouwÉE óóÈóet evenáts een-platte gloeidraad uit-
gêrust t€ ziin.

AFMETINGEN EN GEIII'ICHT

o ltlettogewicht : 3,5 kg

. I appaÍaat peÍ verpakklng: AÍmetingen.l 32.x. 35 x 24 cm
Brutogewicht: 4 kg
Volume: 0,027 m8
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GEBRUIKTE LAMPEN* (onvolledise opsommÍng)

SchUnwcnêÍ-
typê

Llmp-
Yoei

Ttp€ VcÍmog6n Nummet UêÍk Span-
nlng

LeYolr!-
duuÍ

Work-
.iand

BU $1 PMC
en
BU íI1 PMF

P28 ver-
spio-
g€ld

500 w
500 w

14?2.
tf75$rE

Radium
Osram

mv
zlov

100 u.
100 u.

2 x 4lio
2x 60

BESTELTEKST

SchllnweneÍ TYpe AÍ1.
NÍ.

Toebehoren
(zle katrlogu!blad

nÍ. Cl-3.í2)

Type AÍt
l{r.

5{n W schiinwerpers
voor vêrspieg€ld€
lamp, uitgerust m€t :
- pletbollê lêns

115 mm
- lamphouder P28
- silicone-aanslui-

tingskabel van 60 cm
- liltêrhouderkassottê
Gelev€rd zonder lamp
noch toob€horgn

BU $1 PMC 191.10 1 st€l van 4 Íllt€r-
houderraampjes
plastic Íilier (bladên
ven 1220 x 5.10 mm)
eutomatische kleu-
renschiiÍ (4 kleuren)
m€t motoÍaandrii-
ving

PFiBU 5OO

DAM/BU 5OO

191.30

gt

194

ldêm, maár mêt
Fresnellens 112 mm

BU í'1 PMF 't91.20


