
Ten model posiada dokładnie to, czego oczekujesz od Tweenie... 
i jeszcze więcej...
Integracja z rozwiązaniami stosowanymi w wolframowych 
lampach halogenowych, zapewnienie wydajności i parametrów 
odpowiadających innym reflektorom Fresnel 4,5” (114 mm) 
i zmniejszenie zużycia energii o około 80%.

Akcesoria Numer
Wrota 2-stronne (2-skrzydłowe) 4032

Wrota 4-stronne TweenieLED (4-skrzydłowe) 89085

Dyfuzor Moledisc (5 1/8 in/130 mm) 40437A

Strumienica (3 szt.) 40438A Molesnoot (5 w 1) 23532
Przysłony: 1 in, 1 3/4 in, 2 1/8 in i 2 1/2 in (25 mm, 44 mm, 54 mm i 64 mm)

Połówkowa siatka rozpraszająca, pojedyncza — stal 
nierdzewna (5 1/8 in/130 mm)

5526S

Połówkowa siatka rozpraszająca, podwójna — stal 
nierdzewna (5 1/8 in/130 mm)

5526D

Siatka rozpraszająca, pojedyncza — stal nierdzewna (5 
1/8 in/130 mm)

5523S

Siatka rozpraszająca, podwójna — stal nierdzewna (5 
1/8 in/130 mm)

5523D

Torba na siatkę G135

Zestaw modernizacyjny 100 W TweenieLED (Tungsten) 890110

Zestaw modernizacyjny 100 W TweenieLED (Daylite) 891110

Parametry techniczne

Przy stosowaniu (1) 100 W Mole-Richardson QD LED. Strumień światła zwęża się płynnie 
przy krawędzi pola. Wartości odnoszą się do granic powierzchni płaskiej, w których 
intensywność wynosi około 50% intensywności występującej w środku wiązki podanej

Odległość stopy 
(metry)

Maks. 
intensywność 

światła 
w stopoświecach 

(lx) światło 
rozproszone 

(Daylite)

Maks. 
intensywność 

światła 
w stopoświecach 

(lx) światło 
rozproszone 
(Tungsten)

Maks. 
intensywność 

światła 
w stopoświecach 

(lx), światło 
skupione (Daylite)

Maks. 
intensywność 

światła 
w stopoświecach 

(lx), światło 
skupione 

(Tungsten)

Maks. średnica 
strumienia, światło 
rozproszone stopy 

(metry)

Maks. średnica strumienia, 
światło skupione stopy (metry)

5 (1.5) 300 (3,229) 240 (2,583) 430 (4,628) 400 (4,306) 3.7 (1.1) 1.9 (0.6)

10 (3.0) 75 (807) 60 (646) 145 (1,561) 120 (1,292) 7.3 (2.2) 3.8 (1.2)

15 (4.6) 35 (377) 30 (323) 65 (700) 50 (538) 11.0 (3.4) 5.7 (1.7)

Specyfikacja

Głowy: Modele 8901 Tungsten i 8911 Daylite

Parametry znamionowe: 90–250 V AC, 50–60Hz, 100 W, maks. 0,5–1 A

Maks. pobór prądu DMX w stanie czuwania <0,05 A

Źródło światła: (1) - 100 W, Mole-Richardson Quantum Dot LED 3200K 95CRI Tungsten i 5600K 
90CRI Daylight 

Przewód: Zintegrowany, 25 ft (7,6 m) typu SO., 3-żyłowy, AWG #18, złącze NEMA 5-15 Edison

(inne typy wtyczek i długości dostępne na życzenie)

Włącznik: zintegrowany z przewodem, DMX lub lokalny w obudowie 

Bezpiecznik: 1 A zwłoczny, z uchwytem w obudowie

Ściemniacz: bez efektu migotania, bezpośredni DC

Ściemniacz zintegrowany 100%–10% (minimalna zmiana barwy)

9 in (229 mm)

8 in (200 mm)

Sterowanie: DMX512-A (wejście/wyjście). Wybór adresu DMX manualny

Kondensor: 4 1/2 in (113 mm) typu Fresnel ze szkła borokrzemianowego

Kąt świecenia: 22°–56° od punktowego do rozproszonego (obejmuje pole)

Regulacja ostrości: pokrętła umieszczone z tyłu i przodu

Chłodzenie: powietrzem, pasywne

Konstrukcja: aluminiowo-stalowa, z blokadą kanałów

Ramię: odlew z aluminium z gniazdem standardowym 5/8 in (16 mm)

Zgodność: RoHS. CE, UL, CSA (w toku)

Stopień ochrony IP: 30

Wykończenie: teksturowana powłoka proszkowa epoksydowa, czarna (dostępne 
także inne kolory)

Wymiary: 8 in/200 mm (gł.) x 9 in/229 mm (szer.) x 16 in/406 mm (wys.)

Masa głowy: 6 lbs/2,72 kg (głowa)

                    8 lbs/3,63 kg (głowa z przewodem 25 ft/7,6 m)

100W TweenieLED
Type 8901 Tungsten

Type 8911 Daylite


