
WARP
De eerste profielschijnwerper met afregeling door ringen

Lighting Technologies

Een echte innovatie 
voor professionele belichters

De magie van de ringen...



Lighting Technologies

WARP !
De kracht van de ringen…

• 12°-30° en 22°-50° zoom profielschijnwerpers

• 800 W axiale halogeenlamp met bi-plane gloeidraad, 230 V, 3200 °K, G9.5

• Hogere lichtopbrengst dan een klassieke 1200 W profielschijnwerper

• Dichroïsche reflector voor een lage temperatuur ter hoogte van de
gate en in de lichtbundel

• B size gate voor een maximale goboscherpte

• Innoverende bediening van focus, zoom, iris, gobo en afsnijders
door ringen met markeringen

• Afsnijders en gobo's draaien onafhankelijk 360°

• Bediening mogelijk vanuit elke positie rondom de schijnwerper

• Onafhankelijke lamp positionering en 'spot / even' regeling

• Inwendige houder voor iris en één 360° draaibare gobo (of twee
gobo's zonder iris)

• Traploze positionering van de beugel voor het juiste evenwicht

• Innovatief, compact, robuust, ergonomisch design



WARP !
Het comfort van de ringen…

Afregeling op de grond 
van alle functies

Afstellen van zoom, focus, iris, gobo 
en afsnijders kan vanuit elke hoek!

Een oplossing voor moeilijk
bereikbare ophangpunten en in
benepen ruimtes!

WARP zal je job vergemakkelijken!
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WARP !
Het geheim van de ringen…

Conventionele afsnijders worden vervangen door 4 ingebouwde messen.
Deze draaien allemaal 360°… extra mogelijkheden voor uw creativiteit

Geen hinderlijke uitstekende afsnijders meer
= handiger te gebruiken
Geen vervormde of verloren afsnijders meer

Stabiele afregelingen, ongevoelig voor
trillingen.
Compact = meer schijnwerpers op een trek 
en minder stockageruimte

4 afsnijders...
...360° onbeperkt draaibaar

Afsnijdingen die tot nog toe onmogelijk 
waren

1 of 2 gobo's
Onafhankelijke, onbeperkte rotatie

Driehoeken, blackout...
zonder dat afsnijders elkaar raken

Vrije positionering van de afsnijders
Vrije rotatie van het beeld

Gobohouders en iris



WARP ! 
Het licht van de ringen…

WARP 12°-30° WARP 22°-50°

WARP zoom profielschijnwerper 12° - 30° / 230 V WARP/12-30
WARP zoom profielschijnwerper 22° - 50° / 230 V WARP/22-50
WARP zoom profielschijnwerper 12° - 30° / 90 - 264 V WARP/12-30/U
WARP zoom profielschijnwerper 22° - 50° / 90 - 264 V WARP/22-50/U

Toebehoren
Metalen filterhouder (185 x 185 mm) PFM/185
Beschermingsrooster (185 x 185 mm) GR/185
Dubbele gobohouder (roterend) B typ SP/2GO/WARP
Combinatie van iris en gobohouder (roterend) B typ SP/OR-GO/WARP
Enkelvoudige gobohouder (niet roterend) B typ SP-GO/WARP
Flight-case voor WARP/M FLY/WARP/M1
Flight-case voor 6 WARP FLY/WARP/6
Ophanghaak voor WARP/M A40
1,2 m veiligheidskabel voor schijnwerper CAS 120/N

Lampen
G9.5 axiale halogeenlamp met bi-plane gloeidraad, 800 W, 230 V, 3200 °K 800W/G9,5/3200K
G9.5 axiale halogeenlamp met bi-plane gloeidraad, 600 W, 230 V, 3200 °K 600W/G9,5/3200K

Referentie

Afstand (m)
Field Ø (m)
Lichtsterkte (lux)

Bij minimum hoek

8 10 14 18
3,5 4,4 6,2 8

2500 1600 816 494

10 15 20 25
2,6 3,9 5,3 6,6

3900 1733 975 624

Afstand (m)
Field Ø (m)
Lichtsterkte (lux)

Bij maximum hoek

3 5 7 9
2,7 4,5 6,2 8,0

4388 1580 806 488

5 8 11 14
2,7 4,3 5,9 7,5

3960 1547 818 505

* Typische waarden gemeten bij 230 V met een 800 W / 20.000 lm lamp

WARP 12°-30° WARP 22°-50°

12,2/14 kg 11/13,5 kg
819 x 328 x 365 mm

12 12

Netto/bruto gewicht 
Verpakking
Stuks per pallet

WARP 22°-50° : 655 mm

WARP 12°-30° : 748 mm
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Geleverd met:
• dichroïsche reflector
• 2 zoom lenzen met anti-reflectie coating
• Unieke ringcontrole van focus, zoom, afsnijders, gobo, iris
• G 9,5 lamphouder voor 800 W/230 V axiale halogeen lamp
• Voedingskabel 1,6 m zonder stekker
• 1 metalen filterhouder (185 x 185 mm) 

Lighting Technologies

* Waarschuwing: “WARP schijnwerpers zijn ontworpen voor een halogeenlamp met bi-plane gloeidraad en G9.5 lampvoet. Het is niet
toegelaten om WARP aan te passen voor gebruik met een ander type lamp. Bij aanpassing zullen het CE
veiligheidscertificaat en de waarborg vervallen.”
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ADB - uw partner voor licht

Lighting Technologies

WARP geautomatiseerd!
De stilte van de ringen…
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www.adblighting.com

Zelfde optiek als manuele WARP
1733 lux bij 12° op 15 m

Geen ventilatoren! De eerste vereiste voor geluidlozewerking…

Volledig geautomatiseerde zoom
profielschijnwerpers       
12° - 30° en 22° - 50°

• Uitzonderlijke lichtopbrengst
• 360° onbeperkte roratie van afsnijders

en gobo's
• Afsnijdingen die tot nog toe onmogelijk

waren
• Geen reset van pan en tilt, geen

ventilatoren, geen geruis
• Pan & Tilt reproduceerbaarheid beter

dan 0.1° 
• Gepatenteerd ringmechanisme en 3-

fazige stappenmotoren voor alle functies
• Aansturing door DMX512 of Ethernet

(ArtNet)
• RDM & ACN ready
• Bidirectionele communicatie en  diagnose

via webpagina en alle browsers

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

France ADB S.A.S. Sales Office: 92, Avenue Jean Jaurès  F-92120 Montrouge
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


