MOBIELE HD REGIESET

MS-2

Mobiele HD meercamera regieset
Gebaseerd op onze jarenlange ervaring met meercamera registraties hebben wij een HD meercamera
regieset ontwikkeld die voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden aan kwaliteit, inzetbaarheid,
mobiliteit en betaalbaarheid.
Kwaliteit
We weten als geen ander dat een project mede staat of valt met de apparatuur die gebruikt wordt. Hier
willen we geen concessies in doen. De regieset is daarom volledig HD en opgebouwd uit apparatuur van
bekende A-merken.
Inzetbaarheid
De regieset kan ingezet worden bij allerhande projecten zoals congressen, seminars, webcasts en festivals.
De set is zodanig gebouwd dat de totale beeldvertraging minimaal is; wel zo handig als de beelden live
geprojecteerd worden.
Daarnaast hebben we standaard diverse scalers en converters ingebouwd in de set om praktisch alle
gewenste signalen te kunnen leveren en ontvangen.
Mobiliteit
We hebben bewust gekozen voor een mobiele set die overal te plaatsen is.
De set wordt vervoerd in slechts twee flightcases. Deze kisten passen door alle standaard deuropeningen
en kunnen in praktisch elke lift vervoerd worden.
Betaalbaarheid
Door een slimme keuze van componenten hebben we een goed werkend systeem gemaakt, dat naast
veelzijdig en kwalitatief hoogstaand, ook nog erg betaalbaar is!

De set wordt altijd werkend door ons afgeleverd op de plek van het evenement en we assisteren met het
opbouwen. Voor u een zorg minder!
U kunt ervoor kiezen uw eigen mensen in te zetten voor de bediening van de apparatuur. Desgewenst kunt
u bij ons ook ervaren cameramensen, schakeltechnici en/of regisseurs inhuren.
Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat voor uw project de mogelijkheden zijn!

Specificaties
Camera’s

- 3x Sony HSC-100R - HD / Triax
- 3x HDVF-EL75 7,3” OLED viewer
- 1x HDVF-20A - ENG viewer
Lenzen

- Canon 11x, 16x, 21x, 22x
- 40x optioneel leverbaar
- Voor overige lenzen graag contact opnemen
Statieven

- Vinten Vision 100 / 250
- Vinten Ped Plus pedestal / Vinten Osprey
Regie/schakel gedeelte:

- FOR-A HVS-390 switcher
2ME, 16x input SD/HD, 4x aux, 2x Multiviewer

- BM 40x40 router
- Ross opengear frame met:

-

Audio embedder / Audio de-embedder
SDI naar HDMI
HDMI naar SDI
Up/down/cross converter
AJA KiPRO VTR
2x EIZO 27” afkijk / multiview
Rosendahl nanosync, tri-level / bb, ext sync in
Wohler audio monitor
Mac Mini met playbackpro plus / propresenter

Shading gedeelte:
3x HSCU-300R CCU (4e voorbereid)
4x RCP-750 shading panelen
1x BM WF/Vectorscope
24” JVC referentie scherm DT-V24G
Preview te schakelen via shading panelen

-

Intercom
ASL masterstation
2x speakerstation (regie / shading)
2w - 4w interface tbv camera’s
Clearcom draadloze intercom (optioneel)

-

Afmetingen

- Afmeting bedrijfsklaar BxLxH:
-

Regie unit:
145x120x154
Shading unit:
78x120x154
Afmeting transport BxLxH:
Regie unit:
145x73x134
Shading unit:
78x73x134
Benodigde werkruimte: 3x3m

Overigen
Tally: rood en groen (PGM en PVW)
Return video: 2x HD/SD-SDI
Alle aansluitingen uitgevoerd op patchpanelen
Power: 1x 16A 220/230 shuko

-
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