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Work Lightshark LS-wing console

merk Lightshark

code REWKLS11

fabrikantcode LS WING

  

WorkPro LightShark LS-Wing
De enige Expansion Wing die je nog wilt gebruiken
De WorkPro LightShark is een unieke en innovatieve serie lichtsturingen  voor kleine tot middelgrote
evenementen en installaties. Een LightShark genereert een eigen WiFi netwerk, waarop je eenvoudig inlogt
met elke willekeurige webbrowser. Zo wordt je laptop, smartphone of tablet een draadloze intuïtieve (multi-
touch) interface voor het aansturen van intelligente armaturen én conventionele dimmers.
 
LightShark consoles zijn robuust gebouwd, eenvoudig te bedienen, en ongekend krachtig in hun klasse.
Door in te loggen op het 2,4 GHz WiFi network dat elke LightShark genereert, kun je tot 3 verschillende
mobiele apparaten (bijv. tablets) gebruiken als draadloze interface om lichtstanden te programmeren en af
te spelen. De LightShark software biedt controle over alle functies van moderne intelligente armaturen, een
krachtige Effects Generator, uitgebreide Fan-functies, presets voor makkelijk programmeren en updaten, en
de mogelijkheid om een volledige MIDI-mapping te maken, zodat de hardware eenvoudig kan worden
uitgebreid met standaard MIDI-panelen. 
 
De LightShark LS-Wing kan gecombineerd worden met de LS-1 of LS-Core, en biedt zo extra mogelijkheden
binnen het LightShark systeem; elke Wing voegt 10 executor faders toe, plus 20 executor knoppen, en twee
extra DMX-poorten, vier USB-poorten én drie RJ45 netwerk poorten.
Want de LS-Wing is véél meer dan een uitbreiding voor de LightShark. De LS-Wing is ontworpen als de
ultieme uitbreiding voor elke technicus: als Fader Wing voor andere lichttafels (bijv GrandMA3, Hog en
ChamSys consoles), een OSC en/of UDP controller , of als stand-alone MIDI console (MIDI over USB,
bijvoorbeeld als MIDI controller voor Resolume). Alle functies kunnen worden geconfigureerd met de
ingebouwde webserver, op een tablet, computer of smart phone.

technische specificaties
10 executor faders 60mm
60 executor buttons
1 x USB-A 2.0 (+ 5 V voeding voor tablet)
2 x USB-A 2.0 (voor data)
1 x USB-B 2.0 (voor data)
3 x RJ45 Ethernet connector
Artnet
sACN
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2 x XLR 5-pin DMX-512 output
1 x PowerCon TRUE-1 connector
90-240V
50-60Hz
1 x XLR-3 desklight (optioneel)
LightShark Fader Wing
OSC / UDP programmable controller
MIDI console
Remote controller (DMX-in, MIDI-in, OSC, UDP)
Afmetingen:
netto gewicht: 2,7 kg
breedte: 325 mm
diepte: 330 mm
hoogte: 100 mm
wordt geleverd met voedingskabel


