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V l á d c e p ř í r o d n í c h ž i v l ů
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Domino je navrženo tak, aby odolalo vysokým či nízkým
teplotám, větru, dešti, kroupám, písku a prachu. Nevadí mu
suché prostředí, silné deště ani náhlé změny počasí..

Vládce přírodních živlů,
zvládající nejextrémnější
povětrnostní podmínky

3S
5S

7S

9S



Classical IP65 9 Series
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Domino, svrchovaný vládce
v říši světla
Vývoj svítidla vycházel z výjimečné optiky Huracánu-X a byl
speciálně směrován tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru
rozlišení k výkonu a účinnosti. Výsledkem je optika poskytující
extrémně vyrovnané světelné pole bez hotspotu a perfektně
reprodukující obraz s vysokým rozlišením.

Vlastní optický systém s výstupní čočkou o průměru 178 mm se
skládá z 13 kvalitních čoček, poskytujících zoom v poměru 10:1,
s rozsahem 6° až 60°.

IP65
Voděodolný

Domino, nový člen série multifunkčních svítidel Ayrton s krytím
IP65 pro intenzivní venkovní využití, je technologický zázrak,
kombinující mimořádný světelný výkon s plnou standardní
výbavou. Ayrton do něj integroval veškeré voděodolné prvky
Persea a převzal i jeho minimalistický design. Domino využívá
stejnou konstrukci s kostrou z litého hliníku a nový, vysoce účinný
zdroj. Je však na pohled menší.

Neexistuje žádné jiné svítidlo, které tak snadno
zvládne tak nepřátelské povětrnostní podmínky.



14 HD
skleněných
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Poměr
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DOMINO
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Pán přírodních živlů obstojí
v jakékoliv situaci

AYRTON Domino je vybaveno zcela novým 1000 W
monochromatickým, vysoce účinným LED zdrojem.
Dodává se ve dvou verzích:

Domino-S je určeno pro scénické aplikace. Poskytuje
silné studené bílé světlo, s rekordním výstupem 51
000 lumenů při teplotě chromatičnosti na výstupu
svítidla 7000 K.

Domino-TC uchvátí všechny milovníky barev, díky
indexu podání barev (CRI) přes 90 a extrémně
vysokému indexu TM-30 při teplotě chromatičnosti na
výstupu svítidla 6000 K.

Velkolepé a dechberoucí efekty

Framing systém dovoluje precizní nastavení každé ze čtyř
nezávislých ořezových clon přes 100% plochy ve všech pozicích.
Uživatel tak může ohraničit jakýkoliv objekt bez ohledu na polohu
svítidla.
Efektová sekce obsahuje 2 kotouče se 7 vyměnitelnými HD
skleněnými goby; 2 grafické animační kotouče: jeden vícevrstvý
CMY, druhý černobílý s nepřetržitou rotací v obou směrech;
rychlou kruhovou clonu Iris s 15 planžetami.

Standardní tovární výbava

Domino má ve standardní výbavě: systém míchání barev CMY s
nastavitelným filtrem CTO a kotoučem s 6 doplňkovými barvami,
dohromady poskytující nekonečnou paletu pastelových i sytých
barev; 2 filtry pro optimalizaci indexu CRI a TM30.

9 Series - Zdroj

1000 W - 7000 K
Domino-S

Výstup (Lm)

51000
Domino-S

Nativní CRI

Větší než 90
Domino-TC

Výstupní čočka

178 mm
Hmotnost

52 Kg



Classical IP65 9 Series

5

Voda, slunce, země, vzduch
mají jediného pána: Domino
Další standardní vybavení Domina zahrnuje 2 nastavitelné
rozptylové filtry Frost (light a heavy), 2 kombinovatelné rotační
prizmy s 5 fazetami, 1 lineární prizmu se 4 fazetami,
dynamický animační efekt s nastavitelnou rychlostí a náběhem,
elektronický dimmer umožňující perfektní nastavení intenzity
světla od 0 na 100%. Domino nabízí také nový voděodolný
ovládací panel s navigací pomocí menu. Pro maximální účinnost
má Domino kapalinový chladicí systém se šesti ponornými
ventilátory mimo vodotěsnou schránku.
Pán živlů je výjimečný v nejneočekávanějších a atypických
situacích. Ayrton zase v nekonečném boji s přírodními živly.

Stroj, se kterým
můžete počítat
za všech okolností

Svítidlo, které
zvládá jakékoliv
nepředvídatelné
situace
a přináší
ohromující efekty

Vodní efekty od Aquatique Show
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Framing systém Kruhová clona Iris Frost filtry

Light Heavy100% povrchu Otevření 15% až 100%
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Barvy

Systém míchání barev CMY

Nastavitelné CTO 1/4 CTB filtr 1/2 CTP filtr

Purpurová Kongo modrá Zelená Oranžová Modrá Červená

Prismy

Kruhová Lineární

Fotometrie

0 až 100 %

Dimmer Strobo

1 až 25 fl/sec.

Vzdálenost(m) 5 10 15 20

Verze lux Ø lux Ø lux Ø lux Ø

Domino-S 2,750
5.83

790
11.66

300
17.49

165
23.32

Domino-TC 1,750 525 230 125

Vdálenost (m) 5 10 15 20

Verze lux Ø lux Ø lux Ø lux Ø

Domino-S 18,100
1.85

5,000
3.62

2,000
5.3

1,100
7.1

Domino-TC 12,600 3,250 1,450 810

Vzdálenost (m) 5 10 15 20

Verze lux Ø lux Ø lux Ø lux Ø

Domino-S 96,000
0.52

24,100
1.04

10,700
1.56

6,000
2.08

Domino-TC 72,000 18,000 8,000 4,500

Goba

Rotační
Goba 1

Rotační
Goba 2

Goba Ø 30 mm I Motiv Ø 25 mm

Verze Domino-S Domino-TC

Celkový tok (Integr. koule) 51300 lm (zoom na 41%) 36400 lm (zoom na 41%)

CCT LED modul 8000 (±400 K) 7000 (±400 K)

CCT Svítidlo 7000 (±400 K) 6500 (±400K)

Ra Svítidlo 71 (Ra: 70) 91 (Ra: 90±2)

TLCI 48 88

TM-30 Rf: 69 Rg: 92.7 Rf: 86.1 Rg: 96.8

Mód chlazení (Úroveň hluku) Domino-S Domino-TC

Auto Mode: 48 dBA 50600 lm 36100 lm

Silence Mode: 39 dBA 31400 lm 22800 lm

Stage Mode: 53 dBA 51300 lm 36400 lm

Studio Mode: 44 dBA 41000 lm 29500 lm

Pozn.: Hluk měřený ve vzálenosti 1m, statický stav, okolní hluk 31dBA

DOMINO

CMY & RGB barvy

Efektový kotouč s animačním efektem Sparkle efekt

Monochromatický



Technická specifikace
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OPTIKA
• 13 prvkový HR optický systém se zoomem 10:1
• Projekční úhel: 6° až 60°
• Výstupní čočka o průměru 178 mm
• Tvrzené čočky s anti-reflexní vrstvou
• Rychlý, motorizovaný lineární zoom

SVĚTELNÝ ZDROJ:

Domino-S
• Světelný modul: 75000 lm, 8000 K, bílá LED
• Světelný tok na výstupu svítidla: až 51000 lm
• Teplota chromatičnosti na výstupu svítidla: 7000 K
• CRI: > 70
• Jmenovitá životnost (L70): až 40000 hod.
• Flicker-free, vhodný pro TV studia a video záznam

Domino-TC
• Světelný modul: 56000 lm, 7000 K, bílá LED
• Světelný tok na výstupu svítidla: až 36400 lm
• Teplota chromatičnosti na výstupu svítidla: 6500 K
• CRI: > 90
• Jmenovitá životnost (L70): až 40000 hod.
• Flicker-free, vhodný pro TV studia a video záznam

POHYB
• Extrémně přesné nastavení pozice
• Rozlišení: 8 nebo 16 bitů
• Krokové motory s vysokým rozlišením řízené
mikroprocesorem pro přesný a hladký pohyb

• Pan a Tilt s automatickým obnovením pozice
• Rozsah pohybu hlavy: 540° (Pan), 270° (Tilt)

BARVY
• Sofistikovaný systém míchání barev CMY
• Plynule nastavitelná barevná korekce CTO
• Kotouč s 6 doplňkovými barvami
• 2 filtry pro optimalizaci CRI a TM30

GOBA
• 2 kotouče s indexovatelnými rotačními goby se 7
HD skleněnými goby plus volnou pozicí

• Nastavitelná rychlost rotace gob v obou směrech
• Průměr goba: 30,0 mm
• Průměr grafického motivu: 25,0 mm
• Tloušťka goba: 1,1 mm

FRAMING SYSTÉM
• 4 ořezové clony nezávisle nastavitelné až přes
100% plochy v libovolné pozici

• Rotace modulu Framing systému: +/- 60°

CLONAIRIS
• Kruhová clona s nastavitelnými dynamickými efekty
• Rozsah clony: 15% až 100% (zcela otevřená)

FROST
• 2 Frost filtry (light a heavy)

EFEKTY
• Zaostřitelný černobílý grafický animační efektový
kotouč s nepřetržitou rotací v obou směrech

• Zaostřitelný barevný grafický animační efektový
kotouč s nepřetržitou rotací v obou směrech

• 2 rotační a indexovatelné prizmy ( 4-fazetová
lineární a 5-fazetová kruhová)

• Efekt Sparkle: dynamický animační efekt s
nastavitelnou rychlostí a náběhem

DIMMER / STROBO
• Elektronické stmívání (dimmer) umožňující perfektní
nastavení intenzity od 0 do 100% bez změny barvy

• Strobo efekt: bílý nebo barevný; 1 až 25 záblesků za
vteřinu (fps)

VLASTNOSTI SOFTWARE
• Lokální adresování DMX a nastavení parametrů přes
vestavěný ovládací panel LCD

• Vzdálené adresování DMX a nastavení parametrů
přes standardní RDM DMX ovladač

• Informační menu včetně počítadla provozních hodin,
ukazatele teploty a verze SW

VLASTNOSTI HARDWARE
• Grafický LCD displej s funkcí otočení (flip)
• 5 tlačítek menu pro nastavení funkcí
• Ochrana proti překročení teploty
• Integrovaný přĳímač CRMX TiMo™RDM od
LumenRadio™

• IP65 XLR 5 pinové konektory pro připojení DMX
• IP65 RJ45 vstupní a výstupní konektory pro
připojení ArtNet™

• IP65 PowerCON TRUE1 TOP samec konektor pro
připojení napájení

OVLÁDÁNÍ
• Protokol DMX 512, kabel nebo bezdrátově
• DMX-RDM kompatibilní
• Režim Stand-alone, režim Master/Slave
• Protokol ArtNet™& sACN přes kabely Ethernet
• Lokální ovládací panel s IP65 LCD displejem
• 3 režimy DMX (44 až 66 DMX kanálů)

NAPÁJENÍ
• 110 až 240 V – 50/60 Hz
• Příkon: 1 700 W max.
• Elektronické napájení s aktivním PFC

CHLADÍCÍ SYSTÉM
• Pokročilý kapalinový chladící systém
• IP68 ventilátory s automaticky řízenou rychlostí
pro tichý provoz (Auto)

• Uživatelsky volitelné režimy chlazení s novým
režimem pro tichý provoz (Silent)

• Ochrana proti překročení provozní teploty

KRYT
• Kostra hlavy z hliníkového odlitku
• Základna z hliníkového odlitku
• Chladiče z hliníku a mědi
• Lisované kryty z litého hliníku
• Rukojeti po obou stranách, čtyři zátěžové nožičky
• Stupeň ochrany krytem IP65
• Povrchová úprava: černá (Carbon)

INSTALACE
• Dva Omega držáky s 1/4 otáčkovými zámky
• Montážní body: osm 1/4 otáčkových portů
• Port pro upevnění pojistného lanka

PROVOZNÍ PARAMETRY
• Provozní poloha: libovolná (na zemi, zavěšeno)
• Maximální povolená okolní teplota: 45 °C
• Minimální povolená okolní teplota: –20 °C
• Minimální vzdálenost od osvětlované plochy: 3 m

NORMY A NAŘÍZENÍ EU
• Nařízení 2014/30/EU, EMC
• Nařízení 2014/35/EU, LVD

US (Safety & EMC):
• UL 1573
• FCC Part 15, Subpart B: 2018

ROZMĚRY
• Svítidlo: 490 x 841 x 330 mm (d x v x h)
• Pěnová výplň: 715 x 665 x 555 mm (d x v x h)

HMOTNOST
• Svítidlo: 52 kg

PRODUKTOVÝ KÓDAYRTON
• 012640: DOMINO-S - CLASSICAL IP65 9 SERIES
• 012650: DOMINO-TC - CLASSICAL IP65 9 SERIES

473 mm (18.67 in) 645 mm (25.46 in)
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Výhradní distributor pro ČR A SR

PRO MUSIC, s.r.o.
Horská 922
541 01 Trutnov
+420 499 735 010
www.promusic.cz


