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OSVĚTLOVACÍ PULT 

96/48 světelných okruhů / 96 světelných nálad 

 

 

 

Řídící pulty scénického osvětlení řady LIGHT PANEL 

/LP96 a LP480/ jsou určeny pro divadla a kluby, 

zájezdové hudební a divadelní soubory a televizní 

studia. Pulty vynikají spolehlivostí a velmi jednoduchým 

ovlédéním vhodným i pro nezaškolenou obsluhu. Pulty 

jsou určeny pro osvětlovací systémy s maximálním 

počtem 96 nebo 48 nezávislých světelných okruhů. 

Základní společné vlastnosti 

 napájecí napětí 230V/50Hz 

 osvětlení pracovní plochy přídavným svítidlem 

 GRAND MASTER je nadřazen všem ovladačům 

 tlačítka FLASH umožňují blikání jednotlivými okruhy 

nebo náladami na úroveň danou polohou ovladače 

FLASH MASTER 

 digitální výstup DMX512/1990 - konektor XLR5F 

 možnost dálkového ovládání stykačů silových 

jednotek fy NOVA Lighting signálem DMX512 

zabezpečené klíčem 

 nálady se po vypnutí pultu uchovávají v paměti 

zálohované akumulátorem 

Light Panel 96 

 96 nezávislých světelných okruhů 

 96 nezávislých světelných nálad 

 2 režimy ovládání: PRESET / SUBMASTERS - 

běžný manuální pult / paměťový pult s možností 

ovládání 96 nezávislých světelných nálad 

 programování - v režimu PRESET se zapisuje 

nastavená předvolba, v režimu SUBMASTERS se 

sčítají naprogramované nálady principem „nejvyšší 

má přednost“ 
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Light Panel 480 

 48 nezávislých světelných okruhů 

 96 světelných nálad ve dvou bankách po 48 

nezávislých náladách 

 první dvě řady ovladačů intenzity - manuální 

předvolba z níž lze nastavovat světelnou náladu 

před uložením do paměti a také kdykoli korigovat 

aktuální světelnou náladu principem „poslední akce 

má přednost“ 

 druhé dvě řady ovladačů intenzity - světelné nálady 

(submastery) fungující vzhledem k manuální 

předvolbě také principem „poslední akce má 

přednost“ 

 funkce KILL - stiskem některého z tlačítek FLASH 

se rozsvítí příslušný okruh nebo submaster a 

všechny ostatní okruhy a submastery zhasnou, 

čímž je aktivován pouze ten okruh nebo submaster, 

u kterého je stisknuto tlačítko FLASH 

 

Příslušenství 

 Svítidlo pracovního osvětlení PAL12 

 Protiprachový kryt 

Digitální řídící konektory a kabely: 

 DMX5 - kabel s konektory pro signál DMX512 

 objednat lze i samostatné konektory a kabely 

Dodávané verze 

 LP96 - osvětlovací pult pro 96 okruhů 

 
 

 LP480 - osvětlovací pult pro 48 okruhů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

 LP96 LP480 

Počet světelných okruhů 96  48 

Počet světelných nálad 96  96 

Digitální výstup  DMX512/1990 

Osvětlení pultu  12V/250mA 

Napájecí napětí  230V/50Hz 

Příkon  10W 

Rozměry (ŠxHxV) 610 x 515 x 105mm 

Váha  9kg 


