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Elation Lighting Inc. е корпорация, създадена през 1992 г. със седалище в Лос Анджелис, Калифорния. Ние произвеждаме широка гама от
иновативни продукти за осветление, известни със своята отлична производителност и ефективност, и изключително съотношение цена-качество,
подкрепени от репутацията за Total Support. От интелигентни до конвенционални продукти, Elation все по- често са изборът на дизайнерите по
осветлението, по целия свят. Elation предлага на индустрията за сценично осветление най-пълния набор от инструменти за LED осветление, видео и
атмосферни ефекти, специално проектирани за театрална и концертна сцена, отдаване под наем, производство, студио, излъчване, корпоративни
AV системи, изложби, нощни клубове, тематични паркове и круизни кораби.
Революционните, отличени с награди и в очакване на патент - хибридни оптични системи на Elation, са сред най-добрите продукти в
професионалното осветление.

Иновативнитe продукти : 
- Серия Proteus™ - Муувинг хеди на открито с IP65,
- Серия Smarty™ - Муувинг хеди с технология FLEX, 
- Линия Artiste™ - от креативни LED муувинг хеди, 
- Серия Fuze™ - динамично размиване, SPOT и PROFILE LED прожектори
все повече се избират от дизайнерите на осветление по целия свят и продължават да задават нови стандарти за ефективност и производителност в 
индустрията.

Нашата мисия !
Да осигурим най-добрите в класа си продукти и превъзходно обслужване на клиентите, като същевременно предлагаме най-доброто

съотношение между стойност и производителност в индустрията, в подкрепа на дизайнерите по осветление.

Нашата визия !

Да предложим иновативни, но практични решения за пазара на сценично осветление, базирани на вашите нужди и изисквания. Работим
усилено, не само за да чуем, но и да действаме и отговаряме на нуждите на нашите клиенти, и на текущите изисквания на пазара.



Муувинг хеди Сценично осветление Външно осветление

Ефектно осветление PAR/BAR осветление Контролери

https://www.elationlighting.eu/products/moving-lights/ip65-moving-lights
https://www.elationlighting.eu/products/stage-lights
https://www.elationlighting.eu/products/moving-lights/ip65-moving-lights
https://www.elationlighting.eu/products/effects
https://www.elationlighting.eu/products/static-led-fixtures/par
https://www.elationlighting.eu/products/obsidian-control-systems


Конзоли Клавиатури

USB интерфейси Сплитери

https://obsidiancontrol.com/onyx/consoles
https://obsidiancontrol.com/onyx/wings
https://obsidiancontrol.com/onyx/usb-interfaces
https://obsidiancontrol.com/netron
https://obsidiancontrol.com/netron
https://obsidiancontrol.com/netron


Серия ROCKET 
Машини за мъгла на основата

на CO2

Серия MAGMA 
Машини за мъгла на водна

основа

Серия THERMATIC
Машини за мъгла на маслена

основа

Серия POLAR 
Машини за сняг

Серия PRISMA
Професионално UV LED осветление

Серия ATMOSITY 
Универсална течност за мъгла

https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/rocket-series
https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/rocket-series
https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/magma-series
https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/thermatic-series
https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/polar-series
https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/polar-series
https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/magma-series
https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/thermatic-series
https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/uv-lights
https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/uv-lights
https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/atmosity-effects-fluids
https://www.elationlighting.eu/products/magmatic-fx/atmosity-effects-fluids


Elation Professional с удоволствие Ви представя новата си политика на
гаранция, която удължава гаранцията на осветителните LED източници на
някои от най-новите и модерни LED осветителни тела, на 5 години. В
допълнение на това - гаранцията на фиксираните компоненти е удължена
на 3 години за продуктите, използвани при регистрирани проекти за
вътрешна употреба. Тази 5/3 – годишна гаранция се прилага към сериите
на Elation – Artiste, Fuze, KL, Seven и профилирани LED продукти за
вътрешна инсталация, направена и поддържана от оторизиран дилър на
Elation.



През 2019, Операта Метрополитън в Линкълн Център за Изкуства в Ню Йорк Сити, инсталира 70 Artiste Monet LED осветителни
муувинг хеда. 
Продуктите от серията Monet, заместиха цялостното таванно осветление – възлагайки на стандартите волфрами Fresnel и  
високопроизводителния 4KW HMI театрален Fresnel.

https://www.elationlighting.eu/artiste-monet






Fuze Series 

https://www.elationlighting.eu/series/fuze


Бялата светлина, която се състои само от червено, зелено и синьо, няма дълбочина и баланс. Добавянето
на повече цветове за запълване на спектъра, позволява неговото разширяване и възпроизвеждане на
най-доброто качество Бяла светлина, което не е възможно само с чисто бял LED мотор.

Нашата авторска рецепта за създаване на първокласна бяла светлина е микс  RED, GREEN и BLUE с MINT и
AMBER или LIME и CYAN! 

Системите за смесване на цветове RGBMA и RGBWLC от Elation използват внимателно калибрирани светодиоди и 
предлагат висок CRI, за да гарантират прецизно смесване и изобразяване на цветовете, като същевременно
осигуряват възпроизвеждане на плътно бял цвят. След това цветните тонове могат да бъдат адаптирани към
условията на околната среда по различни начини: - Виртуална корекция на цвета, Виртуален гел Swatch Book, 

Green/Magenta Shift или CMY емулация

Fuze Profile KL Fresnel 8 FC KL PAR FC KL Panel XL KL PanelFuze Wash FRFuze Max Profile

https://www.elationlighting.eu/fuze-profile
https://www.elationlighting.eu/kl-fresnel-8-fc
https://www.elationlighting.eu/kl-par-fc
https://www.elationlighting.eu/kl-panel-xl
https://www.elationlighting.eu/kl-panel
https://www.elationlighting.eu/fuze-wash-fr
https://www.elationlighting.eu/kl-panel
https://www.elationlighting.eu/kl-panel-xl
https://www.elationlighting.eu/kl-fresnel-8-fc
https://www.elationlighting.eu/kl-par-fc
https://www.elationlighting.eu/fuze-profile
https://www.elationlighting.eu/fuze-wash-fr
https://www.elationlighting.eu/fuze-profile-max
https://www.elationlighting.eu/fuze-profile-max


- Източник: 12W 6-in-1 RGBAW+UV светодиоди (червено, зелено, синьо, 
кехлибарено, бяло, UV)

- Ъгъл на лъча 30°
- Индивидуален LED контрол, строб и ефекти на следене
- DMX, RDM, ArtNet + KlingNET
- Променливи и избираеми криви на затъмняване

- Източник: 12 x 10W мулти-чип хладно бяло/топло бяло/кехлибарени свето диоди
- 20° лъч, 40° ъгли на полето
- Контрол на цветовата температура (1600K - 6500K)
- Избираем контрол за затъмняване до затопляне
- Пълен контрол на пикселите, избор на цвят и програмни макроси
- DMX, RDM, ArtNet + KlingNET
- Променливи 16-битови режимa на кривата на затъмняване

https://www.elationlighting.eu/series/sixbar
https://www.elationlighting.eu/series/sixbar
https://www.elationlighting.eu/series/sixbar


WW Profile HP/WW Profile HP IP
- Източник: Висока мощност 130W, топло бяло, 3000K, LED мотор, >91CRI 
- 10 000+ Лумена
- Електронен строб, режими с променливa крива на затъмняването
- Капаци за ръчно рамкиране с 4 остриета, ръчен фокус
- Поддържане на метални HT прозрачни гобоси, с размер B
- Тихо охлаждане на вентилатора
- Наличен във версия IP65 (WW Profile HP IP)

Colour 5 Profile
- Източник: 180W RGBAM (червен/зелен/син/кехлибар/мента) LED мотор, висок CRI >94, 4100  лумена
- Електронен строб, режими с променлива крива на затъмняването
- Капаци за ръчно рамкиране с 4 остриета, ръчно фокусиране
- Поддържане на метални HT прозрачни гобоси с размер B
- Tихо охлаждане на вентилатора

СW Profile HP/СW Profile HP IP
- Източник: Мощен 130W, Хладно бяло 5,600K, LED мотор, >90CRI | 
- 11 000+ лумена
- Електронен строб, режими с променлива крива на затъмняването
- Капаци за ръчно рамкиране с 4 остриета, ръчен фокус
- Поддържане на метални HT прозрачни гобси с размер B
- Тихо охлаждане на вентилатора
- Наличен във версия IP65 (CW Profile HP IP)

Допълнителен PHDL обектив: двойна усъвършенствана асферична леща с фиксирана дължина с покритие без отблясъци, здрав
алуминиев корпус отлят под налягане.

CW Profile и WW Profile се предлагат във версия IP65 с опция IP Gobo Rotator

https://www.elationlighting.eu/series/profile
https://www.elationlighting.eu/series/profile
https://www.elationlighting.eu/colour-5-profile-no-lens
https://www.elationlighting.eu/series/profile
https://www.elationlighting.eu/series/profile
https://www.elationlighting.eu/series/profile


Серия KL Fresnel

-Tопло бяло 3,000K LED , или студено бяло 5,600K LED мотор
-Модели: KL4 / KL4 CW (50 W), KL 6 /KL6 CW (150 W) , KL 8 / KL8CW (350 W)
-Функция за увеличение
-Променливи криви на затъмняване, режими на затъмняване и забавяне на затъмняването
-5 години гаранция за LED източника

*Включени са гел рамка, въртящи се  Barn Doors и регулируемо скоби за 3 позиции

SixPAR

-Модели: SixPAR 100 (7 х 12 W ) / SixPAR 200 (12 х 12 W ) / SixPAR 300 (18 х 12 W )
-12W 6 в 1 RGBAW+UV светодиоди (червено, зелено, синьо, кехлибарено, бяло + UV
-Електронни стробоскопи, цветни и преследващи макроси
-Електронно затъмняване: 0% 100%, пет режима на променлива крива на затъмняването
-Всички модели се предлагат във версия IP65

*Допълнителни аксесоари: Barn Doors, държач за гел рамка

Seven Par 19IP

-Източник: 19 x 25W 7 IN 1 RGBAW + лайм + UV (395nm) светодиоди (червен, зелен, син, -кехлибар, бял + лайм + UV)
-Индивидуален контрол на нюанса, наситеността и интензитета
-12 вътрешни програмни макроси с контрол на скоростта и затихването
-64 уникални седемцветни макроси
-Избираеми ефекти на кривата на затъмняване
-IP65

*Допълнителни аксесоари: Barn Doors

https://www.elationlighting.eu/series/kl
https://www.elationlighting.eu/series/sixpar
https://www.elationlighting.eu/series/kl
https://www.elationlighting.eu/series/kl
https://www.elationlighting.eu/series/kl
https://www.elationlighting.eu/series/sixpar
https://www.elationlighting.eu/series/sixpar
https://www.elationlighting.eu/series/sixpar
https://www.elationlighting.eu/seven-par-19ip
https://www.elationlighting.eu/seven-par-19ip
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