
GAMMA «EUROPE»
Het licht aan de top!
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Hoogwaardige optische systemen
die «het licht opnieuw scheppen»...
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Schijwerpers 
voor halogeenlampen 1000/1200/2000 W

De sleutel tot succes

• Uitzonderlijk lichtrendement
• Ongeëvenaarde lichtkwaliteit
• Eenvoudige en bijzonder stevige

constructie
• Harmonieus, elegant en discreet design
• Zeer gebruiksvriendelijk
• Talrijke toebehoren
• Zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding
• En ... absolute tevredenheid van de vaklui

in meer dan 40 landen

C101 
10° - 65° - 1000/1200 W

Platbolle lens
Ø 150 mm

C103 
7° - 61° - 1000/1200 W

Prism convex lens
Ø 150 mm

C201  
5° - 65° - 2000 W

Platbolle lens
Ø 200 mm

C203
8° - 58° - 2000 W
Prism convex lens

Ø 200 mm

F101 
13° - 59° - 1000/1200 W

Fresnellens
Ø 150 mm

F201 
12° - 61° - 2000 W

Fresnellens
Ø 200 mm
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De triomf van de condensoroptiek

DVW 205  
30° - 54° - 2000 W

Zoom profielschijnwerper
met condensor optiek

DS 105  
15° - 31° - 1000/1200 W
Zoom profielschijnwerper

met condensor optiek

DVW 105  
38° - 57° - 1000/1200 W
Zoom profielschijnwerper

met condensor optiek

DW 105 
15° - 38° - 1000/1200 W
Zoom profielschijnwerper

met condensor optiek

DSN 105  
11° - 23° - 1000/1200 W
Zoom profielschijnwerper

met condensor optiek
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Het gamma «EUROPE» zet
standaards met 8 zoomprofielspots
met hoog rendement.

Een toename van het lichtrendement met 40%
dankzij nieuwe optische systemen, waarvan
alle lenzen zijn ontspiegeld.

Bespaar 40% 
met een profielspot ADB 105/1200 W in plaats
van een klassieke 2000 W profielspot.
U bespaart gewicht, volume en... een
ventilator!

U hebt vermogen nodig?
De ADB 205/2000 W profielspot is krachtiger
dan een klassieke 2500 W profielspot.

Twee schijnwerpers in één!
Door het gebruik van een diffusor (optie) in de
zoom kunt u een perfecte soft edge bundel
maken, zoals met een pebble convex spot.

DN 105 
9° - 20° - 1000/1200 W
Zoom profielschijnwerper

met condensor optiek

DN 205 
10° - 22° - 2000 W

Zoom profielschijnwerper
met condensor optiek

DS 205 
13° - 36° - 2000 W

Zoom profielschijnwerper
met condensor optiek

Een toename van het lichtrendement



De details die het verschil maken

• Veiligheidssysteem dat de
toegang tot de lamp enkel
mogelijk maakt als de
voedingskabel is afgekoppeld.

• Geïntegreerd bevestingspunt
voor de veiligheidskabel.

• Sferische spiegel in zuiver,
gepolijst en geanodiseerd
aluminium.  In de 2000 W (serie
205), sferische tegenspiegel voor
extra rendement.

• Optimale positionering van
lampen van 1000 W of 1200 W
(serie 105).

• Messensysteem met veren voor
nauwkeurige regeling van de
messen en een perfecte positie,
ongeacht de temperatuur en
externe trillingen.

• Rotatie van 360° van het
lamphuis of de zoom, waardoor
een rotatie mogelijk is van het
geprojecteerde beeld of een
verplaatsing van de regel-
knoppen van de zoom.

• Cassette met filterhouder,
waardoor twee toebehoren DIN
15560 met één hand kunnen
worden geplaatst.

• Stalen ophangbeugel die over de
hele lengte van de schijnwerper
kan worden geplaast. Er zijn gaten
voorzien voor hoge of lage
montage van de beugel.
Een gebogen beugel is verkrijbaar
in optie.

• Fijnregeling voor optimale
beeldkwaliteit en onderdrukking 
van chromatische abberaties 
(serie 105).

• Condensorlens in optisch glas dat
op hoge temperatuur is gehard en
ontspiegeld.

• De messen werken op twee
vlakken. Ze zijn volledig uitneembaar
maar beveiligd tegen vallen. De
messen zijn van roestvrij staal en
behandeld om reflecties te
vermijden.

• Twee schuiven met vergrendelings-
systeem voor toebehoren (iris,
gobo, diffusor), hiermee zijn alle
combinaties van beeldscherpte
mogelijk voor de messen of
gobo's.

• Zoomlenzen in gehard optisch glas
en ontspiegeld. Soepele en
nauwkeurige afstelling dankzij
teflon geleiders.

• Modulaire constructie in profielen
van geëxtrudeerd aluminium
zonder scherpe hoeken. Stijve en
geruisloze assemblage. Grote
mechanische stevigheid.
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Een uitgebreid gamma accessoires

ADB - Uw partner voor licht 
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OR
Irisdiafragma 
Ø 75 en Ø 80 mm

OR/BO 
Irisdiafragma 
met black-out
Ø 80 mm

SP/GO 
Gobohouder 
voor gobo type A 
en type B

VD/98
Diffusor glas 
98 x 98 mm voor 
montage in gobo houder
Ø 100 mm
VD/120
Diffusor glas 
120 x 120 mm voor
montage op zoom lens

PFM
Metalen filterhouder
185 x 185 mm
245 x 245 mm

GR
beschermrooster
185 x 185 mm
245 x 245 mm

CL1 & CL2 
Strooilichtbrgrenzer
Ø 185 mm
Ø 245 mm

LC/1 & LC/2
Gebogen beugel
voor 105 & 205 serie

A8
Ophanghaak 
met DIN-dop 

A20 
Ophanghaak 
voor buis
Ø 35 tot Ø 50 mm 

A25 
Ophanghaak 
voor buis
Ø 35 tot Ø 50 mm

A30
Ophanghaak 
voor buis
Ø 45 tot Ø 60 mm

CAS 120/N
Veiligheidskabel
van 1,2 m 
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www.adblighting.com

Belgium N.V. ADB-TTV Technologies S.A.
(Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem
Tel : 32.2.709.32.11, Fax : 32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com

Deutschland ADB GmbH Boschstrasse 3, D-61239 Ober-Mörlen
Tel : 49.6002.93.933.0, Fax : 49.6002.93.933.33, E-Mail : info@adblighting.de

France ADB S.A.S. Sales Office: 168/170, boulevard Camélinat  F-92240 Malakoff
Tel : 33.1.41.17.48.50, Fax : 33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com

Factory & Group Logistics Centre: Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin
Tel : 33.3.23.06.35.70, Fax : 33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com


