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KLEURFILTERWISSELAAR

Rltl 4I$
Rill 42$

1. AutoÍnatisme dóor afstandbediening
2. Keuze van 5 kleuren: 4 kleuren + blanko
3. Mogeliikheid van kleurmenging
4. Stevig en kompakt
5. Geruislose'werking
6. Grote keuze van ÍilteÍs: meer dan 30 kleuren b€schikbaar
7. GemakkeliJke wissellng van de gewenste kleur dank zii de verplaatsbare filteÍhouders.r

De kleurfilterwisselaars kunnen op meer dan 30
verschillende schijnwerpertypes van ADB aan-
gepast worden (eenvoudige schiinwerpers
schijnwerpers met elliptische spiegel - schiin-
werpers met veranderliike openingshoek
schiinwerpêrs met motoraandrijving).

FUNKTIE

Kleurenwisselaar met motoraandriiving voor
schiinwerpers op moeilijk te bereiken plaatsen
(achteraan in de zaal, enz...). Door de afstands-
bediening kan zelfs tijdens de voorstelling van
kleurfilter gewisseld worden.
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VOORNAAMSTE
EIGENSCHAPPEN
. Dê verplaatsing van de kleurÍiltêrs dór

kleurenwisselaars RM41S en RM42S
wordt door een kipbêwêging g€ken-
meÍkt : bovenste stand (Íilter buit€n w€r-
king), onderste stdhd (Íilt6r in werking).

. De kleureníilterwisselears zlin met e€n
motor per kleurlilteÍ uitgerust, dit wil
zeggsn'in het totaal 4 motoreni dooÍ een
inoênieus svsteem van excenters en aan-
dríifstangen- g€beurt de veÍplaatsing van
de'ÍilteÍs (onderstê oÍ bovenste stand)
dooÍ middel van €€n motor mêt één
ênkele draaiÍichting (omz€ggêns geen
sliitage).

. M€t d6 kleurfilt€rwisselaar RM 41 S 6n
RM 42 S kunnen 4 kl€uren en . blanko 'gekozèn woÍden.

. Er kunnen m€êÍ Íilters têgeiiik gsselek-
teerd worden.

. De gobruiker ken 26lÍ de plastic Íiltor3
van de gewensto kleur ki€zen (meer dan
30 klêuràn beschikbaer) en 26 gemakke-
liik in dê verplaatsbaro ÍiltêrhoudeÍs
plaatsèn.

. De kleurenÍiltênill3selaars kunnsn ln do
zeal geinstallserd woÍdên, vormit3 zii
gêÍuisloos werken.

. Tiidens de wissellnE ven do klourÍilt€rs- dóet zich ni€t de qeÍinggte . wilto vlek .
voor went de nieuw-gakoz6n klourÍinsr
heêft reeds ziin eindstand bereikt wan-
noer de Íilt€r'van de votige klêuÍ naar
bov6n beweegt.

KLEURFILTERS
Voor d€ kleurfllter3 hooft do Eebruiker de
k6uzs tussan me€r dan 30 klourtintan. D€ze
klourÍilteÍs dlê t€gên hoge tÊmperatuÍên be-
stand ziln word€n enkal in kleurbladon van
1?20x540 mm gelevêÍd.

MOGELIJKE TOEPASSINGEN

De kleurfilteíwisselaars kunnen op ongeveer 30 schijnwerpers van de schiin-
werpêrgamma van ADB aangepast worden. Zii ziin voor de volgends schijn-
werpers geschikt :

SCHIJNWERPERS RM.4r S
(voor lênzen met eên
diameteÍ Yan 150 mm)

BM 
'12 

S
(YooÍ lênzen met een
dlameteÍ van 200 mml

,ênvoudige type THH 1000 w 20mw

net stang'
redieninq

type THP 1000 w 20m w

net êlllptlsche
ipiêgel

type SPH grot€ lichtbundel
oÍ standeardbundel

1000 €n 2000 W

kleine lichtbundel
1000 en 200t1 W

net motor-
Éndriiving

type THM 2000 w

typ6 SPM
(met elliptischê

spl€gel)

grote lichtbundel
of standaardbundel

1000 €n 2000 W

kleine lichtbundól
10m en 2(x!0 W
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Wanneer d€ kleurfilterwisselaar met een pres€lektielessenaar (type STATESET,
zie katalogusblad nr 1069) oÍ €on geheugenlgssenaaÍ (type MEMOSTAT, zie
katalogusblad nf 1068) gebruikt wordt, dient men een relaisblok type SM 100
te gebruiken dat in de buurt van de schijnwerper bevestigd woÍdt
Dit relaisblok SM 100 is onontbeeÍliik want dE beide vermelde lsssenaars wer-
ken bii laagspanning (24 V).

AFMETINGEN EN GEWICHT
AFÍtlEïlt{GEll ll{ mm

Rn{lS lRmr2S
A 375 510

B 335 440

c 200 200

D 215 260

E 75 75

Een apparaat pêr karton
BrutoaÍm€lingen in mm :

Brutogèwicht

Nettogswichl

BESTELTEKST

\-
OYeÍdÍachl-
coatllclenl

Yellow
Light Amber
Straw
D€êp Amb€r
Oran96
PÍimary Red

Light Ros6
Light Selmon

Dark Pink
Magenta

Peacock Blue
Steel Blue
Light Blu6
DaÍk Blue
L€e Gr€6n
Fern GÍêen
Dark Grêên
Mauve

Heavy FÍost
Cl€ar
M€dium Blue
Golden Ambsr
Pal6 Levend€r
Pale Gre€n

Primary GÍ€€n

Brlght BluE
Palê Violêt
Bright Rose

Pale Gold
Pale Salmon
Chocolat€
Rose
Flam€ R€d

Pale Red

73 olo

7í2 olo

80 Vo

6Í! %
ír%
21 olo

&, oh

47 olo

21 olo

31 %
27 olo

ffr%
8\o
3%

47 olo

34 ols

28,5alc

2, olo

65%
100 %
13 Vo

45 olo

53%
77,5 0lo

7,5 0lo

18,5 o/o

30%
21 olo

70,5 0lo

05%
6 'lo
38 o/o

32 olo

21 0h

RM41S-250x3í)x2í)
RM42S-300x446xN
RM41S-6kg.
RM42S-8kg.
RM41S-5kg.
RM42S-7kg.
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STUURKASTJE (SM 20)

Het stuurkastje (SM 20) is voor de aÍstandsbediening $'::ÍllTI;'. t
en de voorsêlektie van de kleurÍilterwisselaars
RM 41 S en RM 42 S bestemd. Met een enkel stuur-
kastje kunnen twêe schiinwerpers aÍzonderliik van op
AÍstand bediend worden: Dit stuurkastie kan aÍzonder-
lijk gebruikt worden of in een lessenaar van eên ktêurtitter-
lichtregelaar ingebouwd worden. De beweging van de iiËË!'iàài nr. z
kleurÍilter wordt door een signaallampje pêr kleuÍ
aangeduid.

OPGELET

#
HT

1fi
1g2

1Gt

104

105

1Í!6

1gt

1ql
'I1 l
113

115

117

118

119

121

12.
124

126

't29

130

132

1U
136

138

13Ít

141

142
'r48

152

153

156

157

164

166

Automaiischê kleurtiltorwlss€laar mêt vooÍael€kti€ voor 4 kleuren,
type BM 41 S voor schiinwerp€r met l6ns ven 1í) mm diam€ter.
Gêlêverd zonder kabel noch to€behoren.

Rêlaisblok typ6.SM 100 voor de aístandsbediening van de kleu.-
Íilterwiss€laár wannGer dozo bii laagspanning (24 V) g€b€uÍt.

Plastlc kleurblad bestand te,g€n hoga têmp€raturen (1220 x 540)


