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MDG hazer/rookmachine theONE

merk MDG

code EFNEMDG10

fabrikantcode theONE-SA

  

Hazer/nevelmachine The One
Met The One van MDG heeft u een rook- en hazemachine gecombineerd in één apparaat. Als enige in zijn
soort kan deze machine een geraffineerd atmosferisch effect geven. The One is speciaal ontworpen om een
krachtige nevelstoot af te wisselen met een subtiele haze output. De machine kan in een metalen juk
geplaatst worden voor transport en opslag van de accessoires. In een wereld van liveshows en touring is dit
de enige machine die u nog nodig heeft.
 
Let op: afbeelding toont de nevelmachine zonder rack
MDG nevelmachine
MDG mag met recht de beste machine in zijn soort genoemd worden. Nevel, haze of rook kunnen wij
waarnemen, omdat kleine "druppeltjes" nevel door een machine worden gemaakt. Door gebruik te maken
van een reukvrije natuurlijke vloeistof is het mogelijk om een zeer fijne nevel te produceren die zeer lang
blijft hangen. Dit in tegenstelling tot glycol/ water, wat bij vrijwel alle andere nevelmachines wordt gebruikt.
De neveldeeltjes zijn circa 1000 keer kleiner dan die van de gebruikelijke machines (0,5 tot 0,7 micron).
Hierdoor blijft de nevel véél langer hangen en is er veel minder vloeistof nodig voor een beter neveleffect.
Een effect dat er voor zorgt dat de hazer als "onzichtbaar" betiteld kan worden.
 
APS reinigingssysteem
Een aantal MDG machines beschikken over APS.
APS™ (automatisch reinigingssysteem)
Dit systeem ontlucht de verwarmingsmodule na de eerste verwarmingscyclus en na elke uitstoot van nevel,
zodat er geen residu's ontstaan en er geen verstopping optreedt.

technische specificaties
afmetingen: 61x25x30cm
gewicht: 23kg
enkele output voor nevel en haze
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XLR 5pol in-output

100% continue output

4 standaard USITT DMX512 kanalen

vermogen: 1415W

USB 2.0 link connector

RJ45 netwerk connector ACN - ARTnet
zelfreinigend system
automatisch vulsysteem
interne drukregelaar
gasdruk 172 bar
dubbele ventilator

vloeistof MDG neutrale vloeistof


