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D U TCH  THE ATR E
SYSTEMS  &  SER V ICES

Het succes van een voorstelling hangt van veel verschillende factoren af.

Niet in de laatste plaats van de illusie en effecten die gecreëerd kunnen worden

door de toneel technische installaties.

 

Wat jaren geleden vanwege trage aandrijftechniek en gebrekkige software

onmogelijk leek, kan nu probleemloos gerealiseerd worden.

De toekomstgerichte en flexibele bedieningsoplossingen van het ART-con

systeem ondersteunen u bij het ontwerpen en realiseren van uw ideeën met

techniek die niet beperkt maar juist mogelijk maakt!

 

En natuurlijk alles op een manier, waarbij veiligheid en 

bedrijfszekerheid gegarandeerd zijn.

ART-con

3
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TV en entertainment zijn meegenomen in de ontwikkeling van 

dit besturingssysteem. Jarenlange ervaring en een intensieve

samenwerking met klanten en professionals droegen bij aan 

de ontwikkeling van een uitgebreide en flexibele productrange

geschikt voor zowel vaste als tijdelijke installaties.

In het ART-con systeem zijn verschillende besturingsoplossingen 

op een flexibele manier met elkaar gecombineerd, waarbij ze zo-

wel samen als los van elkaar kunnen worden toegepast. Daarmee 

is er altijd een oplossing voor uw specifieke probleem. Compro-

missen horen daarmee tot het verleden.

In de schematische weergave op pagina 9 worden de 3 hoofd 

niveaus van het ART-con systeem zichtbaar gemaakt.

Het ART-con systeem wordt gekarakteriseerd door uitgebreide 

en combineerbare functies, uitbreidingsmodules en diverse 

connectiemogelijkheden via interface modules en nog veel meer 

mogelijkheden.

ART-con

‘ Het hart van uw theater-installatie’

ART-con is ons innovatieve, veilige en betrouwbare besturings-

systeem voor de theater technische installaties. Dit gecerti-

ficeerde systeem biedt een hoogwaardige oplossing voor de 

besturing en programmering van uw voorstellingen en garan-

deert ook in de toekomst een veilige en betrouwbare werking 

van uw installatie. De specifieke eisen van opera, theater, film, 

ARTART-con BESTURINGSSYSTEEM
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Uw voordelen

•  U kiest voor de oplossing die u nodig heeft - 

kosten efficiënt, flexibel en uit te breiden

• Veilig

• Betrouwbaar

• TÜV gecertificeerd

• Gericht op de toekomst

• Kostenbesparend

ART-con biedt de juiste oplossing voor alle mogelijke eisen van 

de theaterwereld. Van het simpelweg aansturen van een enkele as 

tot zeer complexe geautomatiseerde scenische wisselingen met 

zeer hoge positie nauwkeurigheid. 

Daarnaast is ART-con een platform voor het besturen van alle 

soorten aandrijvingen. Van AC motoren tot synchroon motoren of 

hydraulische installaties. Oók in gecombineerd bedrijf. De veilig-

heid, dynamiek en functionaliteit blijven daarbij van de hoogste 

kwaliteit.

Daarmee is ART-con niet alleen geschikt voor nieuwbouw instal-

laties maar juist ook voor het renoveren van bestaande systemen. 

ART-con kan probleemloos worden uitgebreid op een simpele en  

zeer kostenefficiënte wijze. Dit  geld niet alleen voor het aantal

assen dat wordt aangestuurd. Ook functionaliteit, veiligheids-

niveaus en redundantie kunnen zonder problemen worden aan-

gepast aan toenemende eisen van de gebruiker. Dit maakt van 

ART-con een open, toekomst gerichte en flexibele oplossing voor 

uw besturingsvraag. 

6 7
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Switch 1
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Switch 2

COMMAND-line

ART-con S

ART-con
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ART-con ART-con

ART-con
• Veiligheid (SIL2)

• Flexibiliteit

• Uit te bereiden

• Betrouwbaar

• Eenvoudig

ART-con SR
• Redundant

• Betrouwbaar

• HOT Stand-by

ART-con S
• Maximale veiligheid (SIL3)

9
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ART-con S 
De S staat hier voor Safety. 

Het ART-con S systeem is uitgevoerd met een extra server en een 

tweede netwerk naar de ACU’s. Hiermee voldoet het systeem aan 

het veiligheidsniveau SIL3 volgens de EN61508.

De mogelijkheden, functionaliteiten en uitbreidingen zijn daarbij 

gelijk aan het basis ART-con systeem.

ART-con

Het ART-con systeem is de basis voor alle verdere oplossingen. 

Functionaliteit, dynamiek en flexibiliteit zijn compleet aanwezig 

in de basis uitvoering. Op het gebied van de veiligheid voldoet 

het systeem aan de EN61508 en heeft het een veiligheidslevel 

2 (SIL2). Optioneel kan het systeem worden uitgebreid met een 

redundante server en netwerk.

Naast veiligheid en betrouwbaarheid vormen toegankelijkheid en 

flexibiliteit een zwaarwegend deel van de ART-con besturing. 

Standaard is de ART-con geschikt voor een zeer groot aantal 

sensoren en randapparatuur zoals: encoders met verschillen-

de protocollen, eind- schakelaars, gewichtssensoren, remmen 

en dergelijke. Simpele en standaard verbindingen met de ACU

as-controller zorgen voor een bedrijfszekere data verwerking.

Dit alles resulteert in een hoog dynamisch en real-time besturings-

systeem voor uw theaterinstallatie.

ARTART-con BESTURINGSSYSTEEM
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Vario-Command

ART-con SR 
Hierbij staat de S voor Safety en de R voor Redundantie. 

Met de SR uitvoering wordt de range gecompleteerd. Een

speciaal ontworpen ACU, een derde show server en een derde 

real-time ethernet netwerk verzekeren u van de hoogst mogelijke 

veiligheid en bedrijfszekerheid.

Mocht een server component of netwerk of netwerk falen,

dan geeft dit geen probleem meer in de toekomst.

Automatische processen zorgen ervoor dat er direct omgeschakeld 

wordt naar andere onderdelen in de besturing zonder dat u hiervan 

last hebt. 

Deze HOT Stand-by functie  is onzichtbaar voor u als gebruiker. 

Het enige dat u er nog van merkt is een simpele melding in het 

scherm dat het systeem is omgeschakeld naar de back-up server. 

U kunt zonder onderbreking uw show vervolgen.

10 11
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Technische specificaties ART-con besturingssysteem
As Control Unit (ACU)

Maten Hoogte 175 mm

Breedte 165 mm

Diepte 40 mm (ca. 60 mm met connector)

Gewicht 800 g

Voeding 18 - 30 V DC

Omgevingsdata Bescherming IP30

Temperatuur bereik 0 - 60 °C

Relatieve vochtigheid 5 - 80% (zonder condensatie)

EMC Inspectie certificaat aanwezig

Schok & vibratie test Inspectie certificaat aanwezig

Milieu eisen RoHS, WEEE, Directive (2002/95/EC)

Behuizing Aluminium - gelakt

Basis uitrusting Ingangen 16 digitale ingangen 24V-, galvanisch gescheiden.

2 analoge ingangen, d.m.v. DIP switches configureerbaar als 0-10V of 4-20mA.

2 ingangen voor absoluut encoder met SSI interface. 

Ingang 2 kan d.m.v. dip switch

geconfigureerd voor een incrementeel encoder.

Uitgangen 12 digitale uitgangen 24V=/0,5 A

1 analoge uitgang 12 bit (+/- 10V)

Signalering 3 LEDS voor CPU status

8 LEDS voor fout status

Communicatie 2 x RS232 (voor nood bediening)

Controls DIP Switches voor adressering

CPU 2 x 32 BIT HOST CPU

Data transfer 1, 2 of 3 REAL-TIME Ethernet netwerken

Software ART-con

Optioneel ART-con SR CPU Extra 32 bit Host CPU

Data transfer Extra REAL-TIME ethernet netwerk, 6 x RJ45

ARTART-con BESTURINGSSYSTEEM
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Technische specificaties
ART-con server

Maten Hoogte 1.400 mm (zonder voet)

Breedte 800 mm

Diepte 600 mm

Gewicht Ca. 100 kg

Voeding 110 - 230 VAC

Omgevingsdata Bescherming IP54

Temperatuur bereik 0 - 60 °C

Behuizing Staalplaat - gelakt

Standaard uitrusting Computers 1 industriële computer (ART-con)

Netwerk technologie 2 industriële computers (ART-con S)

3 industriële computers (ART-con SR)

Afhankelijk van type minimaal 1 x 24 poorts switch

Aantal Ethernet netwerken afhankelijk van type

Diversen Diverse contactdozen

Luchtbehandeling afhankelijk van omgevingsomstandigheden

UPS

Computer t.b.v. externe toegang (t.b.v. oplossen storingen en software updates)

Optioneel ART-con SR CPU Extra 32 bit Host CPU

Data transfer Extra REAL-TIME ethernet netwerk, 6 x RJ45

15
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vario-COMMAND

‘  De innovatieve en gebruiksvriendelijke 
bedienconsole van het ART-con
systeem’

De vario-Command is een modulair opgebouwde console waar-

mee een groot aantal gebruiksmogelijkheden gerealiseerd kunnen 

worden. Van een standaard verrijdbare console tot een complex, 

meervoudige bediencentrum.

De vario-Command basisconsole is een zeer krachtige bedien-

computer met een touch-screen, waarmee een optimale zicht-

baarheid van de installatie gegarandeerd is. Via de 2 joysticks 

links en rechts kunnen alle bewegingen van de trekkenwand 

worden uitgevoerd.

De vario-Command is verbonden met het centrale netwerk door 

middel van een multifunctionele kabelverbinding de ART-con 

Connect.De gebruikersinterface wordt bij het gebruik voortdu-

rend aangepast aan de op dat moment gewenste informatie.

Het geheel is object georiënteerd en kan intuïtief bediend worden. 

Ook onervaren gebruikers kunnen zichzelf snel oriënteren binnen 

alle mogelijkheden van het systeem.

Alle PC-gebaseerde control units (vario-Command, classic- 

Command en wireless-Command) worden geleverd met dezelfde 

bedieningssoftware en zijn dus in staat om alle functies binnen het 

systeem uit te voeren.

Daarmee kunnen dus ook alle control units parallel aan elkaar in 

het systeem worden toegepast en is een volledige redundantie 

bereikt wanneer 2 of meer units in het systeem aanwezig zijn. 

Uniek aan de vario-Command is dat hij modulair is opgebouwd 

en kan worden uitgebreid met extra schermen, joysticks en

modules met extra functieknoppen. Zelfs het doorkoppelen van 

meerdere vario-Command bedieneenheden is mogelijk.

ARTART-con BESTURINGSSYSTEEM
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Uw voordelen

•  Een desk met topklasse prestaties

•  Modulaire opbouw 

•   Probleemloos aan te passen naar uw wensen

•  Uitwisselbare modules

•  Laag gewicht

•  Ergonomisch design

16 17
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Technische specificaties
Standard Vario-Command module

Maten Hoogte 226 mm

Breedte 750 mm

Diepte 550 mm (connectoren ingelaten in behuizing)

Gewicht Circa 13 kg

Voeding 110-230VAC

Aansluitkabel Soort Speciale kabel met mantel

Lengte Standaard 5m

Andere lengte op aanvraag

Type Universele desk connector ART-con Connect

Bescherming IP30 (met cover IP42)

Behuizing Hoogwaardig, krasbestendig en slagvast kunststof

Voorzien van 2 handvatten aan de zijkant in inham

Basis uitrusting Monitors 1 x 19” touchscreen met instelbare resolutie, dimbaar, kantelbaar

Controls 2 x joystick met dodemansbediening, resetbaar

1 x noodstop met vergrendeling • 1 x drukknop ON

1 x lade met toetsenbord en touchpad

alle verlichting is dimbaar

Signalering 2 x gekleurde LED selectie indicators per joystick

4 x gekleurde LED bewegingsindicators per joystick

1 x indicator ON

Externe aansluitingen 5 x USB • 1 x Ethernet

1 x aansluiting console verlichting

1 x VGA (voor externe monitor)

Computer 1 x industriële PC

Data transfer 1 x ethernet

Software Windows operating system

ART-con control software

ARTART-con BESTURINGSSYSTEEM
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Technische specificaties
Optionele modules voor extra bediening

JOYSTICK MODULE  ( links/rechts)

Maten Hoogte 188 mm (incl. joystick)

Breedte 120 mm

Diepte 550 mm

Gewicht Circa 2 kg

Bescherming IP30 (met cover IP42)

Behuizing Soort Hoogwaardig, krasbestendig en slagvast kunststof

Basis uitrusting Controls 1 x joystick met dodemansbediening

Signalering terugverend

1 x gekleurde LED selectie indicators per joystick

2 x gekleurde LED bewegingsindicators per joystick verlichting

Optioneel Soort Extra drukknoppen en signaallampen op aanvraag

18 19
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Technische specificaties
Optionele modules

DAVENPORT MODULE

Maten Hoogte 175 mm

Breedte 100 mm

Diepte 550 mm

Gewicht Circa 2 kg

Bescherming IP30 (met cover IP42)

Behuizing Soort Hoogwaardig, krasbestendig en slagvast kunststof

Optioneel Soort Extra drukknoppen en signaallampen op aanvraag

ARTART-con BESTURINGSSYSTEEM
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Zowel de wireless- als de classic-Command kunnen ook ge-

leverd worden met een verrijdbaar onderstel. De classic-

Command is gelijk aan de wireless-Command maar wordt 

d.m.v. een kabel aangesloten op een van de aansluitpunten. 

De classic-Command kan worden toegepast als een mobiel hulp-

paneel of als hoofd bedienpost. Voor deze laatste toepassing kan 

het paneel ook worden uitgerust met een tweede scherm.

classic-COMMAND &
wireless-COMMAND

‘ 100% functionaliteit en 
100% mobiliteit’

De wireless-Command is een complete radiografisch bedienings-

paneel binnen het ART-con besturingssysteem. Het kan worden 

toegepast als hoofdbediening of als sub console naast de vario-

Command. Daarnaast kan het paneel ook gebruikt worden om in 

een offline modus shows te programmeren. 

Net als bij de kabel aangesloten systemen, is ook bij de wireless-

Command het multi-user gebruik altijd gegarandeerd. Met deze 

bedieningsunit is het mogelijk om overal op het toneel de installa-

tie te bedienen en zo altijd een goed zicht te houden op het werk. 

De wireless-Command wordt standaard geleverd met 3 batterijen 

en een lader. Het paneel is zelf voorzien van 2 batterijen waarvan 

er altijd 1 gewisseld kan worden zonder dat het paneel uitvalt. De 

wireless-Command kan worden geleverd met draagband waar-

mee de volledige mobiliteit van het systeem optimaal gebruikt kan 

worden. 

ARTART-con BESTURINGSSYSTEEM
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Uw voordelen

•  Complete mobiele oplossing

• Robuust 

• Laag gewicht

• Lange levensduur batterijen

• Batterijwissel tijdens gebruik

•  Kan geleverd worden met verrijdbare tafel of muursteun

De classic-Command en wireless-Command zijn bedoeld als 

een aanvulling op de vario-Command en geven de gebruiker veel 

voordelen, zoals:

•  Mobiliteit

•  Veiligheid

• Multi-user gebruik

• Off-line programmeren

De beide panelen zijn ontworpen voor mobiel gebruik en zijn daar-

om opgebouwd uit sterk, slag- en krasvast kunststof. 

22 23
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Maten Hoogte 85 mm

Hoogte 175 mm (inclusief joysticks)

Breedte 555 mm

Diepte 335 mm

Gewicht classic-Command 5,2 kg

wireless-Command 6,7 kg (met 2 batterijen)

Voeding classic-Command 24V DC +/- 10%

wireless-Command Batterij bedrijf 12V DC

wireless-Command Docking station - 110-230V AC

wireless-Command Batterijlader - 110-230V AC

Aansluitkabel Soort Speciale kabel met mantel

Uitsluitend Lengte Standaard 5m

classic-Command Andere lengte op aanvraag

Type Universele desk connector ART-con Connect

Bescherming IP30 (met cover IP42)

Behuizing Hoogwaardig, krasbestendig en slagvast kunststof

Basis uitrusting Monitors 1 x 12,1” touchscreen met instelbare resolutie, dimbaar, kantelbaar

Controls 2 x joystick met dodemansbediening, terugverend

1 x noodstop met vergrendeling

2 x potentiometer voor snelheidsregeling

1 x drukknop ON

1 x lade met toetsenbord en touch-pad

1 x potentiemeter voor het dimmen van de console verlichting

Signalering 2 x gekleurde LED selectie indicators per joystick

4 x gekleurde LED bewegingsindicators per joystick

1 x indicator ON

Technische specificaties
Classic-Command & Wireless-Command

ARTART-con BESTURINGSSYSTEEM
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Basis uitrusting Signalering 1 x LED externe spanning (wireless-Command)

1 x LED indicator status batterij 1 (wireless-Command)

Externe aansluitingen 1 x LED indicator status batterij 2 (wireless-Command)

5 x USB 

1 x Ethernet

1 x aansluiting console verlichting

1 x VGA (voor externe monitor)

Aansluiting externe spanning (wireless-Command)

Computer 1 x industriële PC

Data transfer 1 x ethernet

Software Windows operating system

ART-con control software

Radio signaal   (Alleen wireless-Command)

Signaal transmissie (joystick Control signals ISM-70cm range 433, 050-434,

en noodstop informatie) 790MHz, max. transmission power 10mW

Data transmissie WLAN, 802.11n, 5GHZ, data rate (bruto) 150MBit/s, 2 antennes

(scherm informatie)

Batterij informatie   (Alleen wireless-Command)

Type 2 x lithium ion batterijen - tijdens bedrijf te wisselen

Power 2 x 6.600 mAh

Gebruiksduur 2 batterijen met volle lading 6 uur bedrijfstijd.

Opties USB sticks voor user log-in

Bescherm paneel voor de desk

Extra drukknoppen en signaallampen op aanvraag

Verrijdbaar station met aansluitkabel

Muur console met arm en docking station

Draagband

Verlengkabels - diverse lengtes (classic-Command)

Extra batterijen en laders

24 25
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Daarnaast is de emergency-Command ook noodzakelijk bij het 

testen en onderhouden van de installaties.

De simpele en robuust uitgevoerde emergency-Command  wordt 

direct aangesloten op een daarvoor aangebrachte contactstop op 

de besturingskast van de lier. Die kan nu - onafhankelijk van de 

besturingscomputers - direct worden bewogen. 

De individuele veiligheden van de betreffende as-controller blijven 

daarbij wel in stand. De gebruiker kan daarbij individuele veiligheden 

tijdelijk overbruggen om een storing op te lossen. Denk hierbij aan 

het vrijgeven van een nood-eindschakelaar.

De emergency-Command is daarbij geheel onafhankelijk van het 

type aandrijving waarop deze wordt aangesloten (AC-motoren, 

synchroon motoren, hydraulische aandrijvingen etc..)

Wanneer de emergency-Command wordt aangesloten op een in-

dividuele drive dan zal deze aandrijving direct uit de besturing 

genomen worden. Deze kan dus niet meer via de computer aan-

gestuurd worden! Dit wordt ook gemeld op de andere bedienings-

panelen.

emergency-COMMAND
‘Zelfs bij een storing...’

De emergency-Command is de controller voor het direct aanstu-

ren van de assen. Hiermee kunnen de individuele onderdelen van 

de installatie (lieren, hefsystemen, etc..) direct via de as controller 

worden aangestuurd. Een nood-zakelijk onderdeel van uw instal-

latie om in geval van nood, uitval van de computers, storingen en 

dergelijke de installatie te kunnen blijven bewegen. 

ARTART-con BESTURINGSSYSTEEM
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Uw voordelen

•  Kosten efficiënt, robuust en simpel

• Veilige en flexibel

• Compact

•  Intuïtieve bediening voor onderhoud en testen

• Simpele bediening in noodsituaties

• Uitgebreide functionalitei t

26 27
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Technische specificaties
emergency-Command

Maten Hoogte 140 mm (149 mm met sleutel)

Breedte 164 mm

Diepte 295 mm

Gewicht Circa 2,5 kg (met kabel totaal 3,6 kg)

Voeding 24V DC +/- 10%

Aansluitkabel Soort Speciale kabel met mantel

Lengte Standaard 10 m

Type Universele desk connector ART-con Connect

Bescherming IP42

Behuizing Robuuste polyester behuizing - geel RAL 1021

Basis uitrusting Bediening en signalering 1 x Nood-Stop - rood - vergrendeld

1 x verlichte bedieningsknop ‘OP’, incl. signalering ‘Nood eindschakelaar OP’

1 x verlichte bedieningsknop ‘NEER’, incl. signalering ‘Nood eindschakelaar NEER’

1 x sleutelschakelaar - REM test

2 x drukknop - ‘Test rem 1’ & ‘Test rem 2’

1 x draai potentiometer voor snelheidscontrole

1 x dodemans drukknop

1 x LEDsignalering ‘AAN’

1 x LED signalering ‘STORING’

Computer Geïntegreerde controller

Data transfer 2 x RS232

Software ART-con

Opties Bediening en signalering Multi-functioneel display

1 x verlichte drukknop ‘Vrijgave’

1 x verlichte drukknop ‘Blokkeren’

1 x verlichte drukknop ‘Electro magnetische koppeling’

Aansluitkabel Diverse lengtes - maximaal 50 meter
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Een uitgebreid gebruikers- en toegangsbeheer beschermt te-

gen onbedoeld en ongeautoriseerd gebruik. Overzichtelijk vorm-

gegeven maskers maken een veilig gebruik mogelijk en vooraf 

ingestelde parameters helpen u beslissingen te nemen en grenzen 

te verkennen. Een ongelimiteerd show- en cuemanagement helpt 

u bij het plannen en aanpassen. 

De modulariteit van onze systemen is vanzelfsprekend ook doorge-

voerd binnen de software. Want soms is minder juist meer. Inves-

teer alleen in die functionaliteiten die u ook werkelijk nodig heeft. 

ART-screen
bedieningssofware
‘ Hoogwaardige functionaliteit gekoppeld 
aan een intuïtieve bediening’

Laat u overtuigen! ART-screen is de perfecte mix van eenvoudige, 

intuïtieve bediening en een grote verscheidenheid aan moderne 

functies. Dankzij deze combinatie wordt uw voorstelling gegaran-

deerd een succes. 

ART-screen - de software op de bedieningspanelen - is de bepa-

lende interface tussen bediener en besturing. De beste techniek 

ondersteunt u alleen wanneer die eenvoudig, intuïtief en doelma-

tig te bedienen is. 

Met deze eisen is tijdens de ontwikkeling van de bediening reke-

ning gehouden. Intensieve communicatie met onze klanten heeft 

geholpen om een bediening te ontwikkelen die speciaal is inge-

richt op uw behoeften.

Profiteer van een gebruikersinterface die via een touchscreen ge-

makkelijk en intuïtief te bedienen is. Ook ongeoefende gebruikers 

kunnen hier snel mee aan de slag.

fotograaf; Martijn Scholtens

ARTART-con BESTURINGSSYSTEEM
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Uw voordelen

•  U koopt alleen wat u echt nodig heeft

• U breidt uw systeem uit wanneer u het wilt

•  U profiteert van een intuïtieve bediening en een 

logische gebruikersinterface

•  U bespaart doordat u de updatemogelijkheden 

gedurende meerdere jaren kunt blijven gebruiken

•  U kunt rekenen op overzichtelijkheid en uitgebreide 

informatie

• U kunt zeer flexibel handelen

• U zult verrast zijn van de mogelijkheden

Uw voordelen

•  U koopt alleen wat u echt nodig heeft

• U breidt uw systeem uit wanneer u het wilt

•  U profiteert van een intuïtieve bediening en een 

•  U bespaart doordat u de updatemogelijkheden 

•  U kunt rekenen op overzichtelijkheid en uitgebreide 

• U kunt zeer flexibel handelen

• U zult verrast zijn van de mogelijkheden

En breidt uw systeem uit wanneer u dat wilt.

Talrijke interfaces met externe systemen en aanvullende modules 

(bijv. ART-con 3D) verhogen de flexibiliteit nog extra. En mocht 

een bepaalde functionaliteit ontbreken, dan is dat geen probleem! 

Neem contact met ons op! Wij vinden samen de passende oplos-

sing voor u.
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voor de gebruiker goed zichtbaar weergegeven, zoals de positie 

van dwarsstangen, plafondbewegingen en inscheringen.

3. Bewegingstabel

Geprogrammeerde voorstellingen worden binnen ART-screen via 

de bewegingstabel georganiseerd en bediend. Voor de voorstel-

lingen kunnen naast de standaardfuncties ook volautomatische 

overgangen met diverse triggerfuncties (timecode, midi, audio, 

etc.) worden geprogrammeerd. Alle voorstellingen kunnen via een 

printfunctie worden afgedrukt.

4. Cuetabel

Naast de theatervoorstellingen verrijken steeds meer musicals en 

revues de culturele wereld. Voor deze speciale klantenkring biedt 

ART-screen een interface die recht doet aan de snelle en veel-

vuldige overgangen in deze voorstellingen. 

De cuetabel maakt een overzicht van vele overgangen mogelijk 

ART-screen
bedieningssofware 

1. Topografisch overzicht

Het overzicht van het ART-screen controlesysteem is ontworpen 

voor snelle inrichtings- en onderhoudswerkzaamheden. Snelle 

toegang via het volgens de gebruikerswensen ingerichte over-

zicht is direct mogelijk zonder kostbare cursussen of bedienings-

handleidingen. Alle weergegeven aandrijvingen kunnen binnen de 

operationele grenzen met de bedieningshandel worden bestuurd. 

Toegang tot centrale functies is mogelijk via de knoppen in de 

onderste menubalk.

2. Positie overzicht

Binnen het menu Positie overzicht zijn doelen snelheidsgepro-

grammeerde bewegingen mogelijk. Het menu geeft overeenkom-

stig de door de gebruiker gedefinieerde filters de aandrijvingen 

van het systeem weer, en maakt zodoende eenvoudige gepro-

grammeerde bewegingen mogelijk. 

Behalve deze functies worden ook de actuele last en de actuele 

snelheid weergegeven. Tegelijkertijd worden ook speciale functies 

ARTART-con BESTURINGSSYSTEEMBESTURINGSSYSTEEMBESTURINGSSYSTEEM
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met inbegrip van de noodzakelijke decor-informatie en notities. 

In de cues kunnen evenals in de bewegingstabel alle synchrone 

processen en speciale functies als doeloverschrijvingen en cue-

overstijgende triggers worden opgevraagd.

5. Decor database

Het decorbeheer van ART-screen is naast een weergave van de 

rollenzolder ook een database voor uw decors, gordijnen en de-

coraties. Deze kunnen gesorteerd en op maat en aantal worden 

ingevoerd. Bij gebruik van een decorstuk worden alle specificaties 

geïntegreerd met de trek. Merken  en grenzen worden automa-

tisch aangepast aan de decor afmetingen.

Naast het overzicht van alle bewegingen zijn ook alle uitgebreide 

grafische programmeer interfaces beschikbaar.

6. Positie overzicht

Alternatief voorbeeld van een Positie overzicht.

1. Topografisch overzicht

3. Bewegingstabel

5. Overzicht decorstukken

2. Positie overzicht

6. Positie overzicht

4. Cuetabel
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Een deel bestaat uit de techniek (bijv. aandrijvingen van de machi-

nes boven het podium, draaischijven en liften, een ander deel uit 

een individueel opgebouwde en volledig vrij uitbreidbare database 

van objecten. Deze objecten kunnen wederom enerzijds worden 

toegewezen aan de geïmplementeerde aandrijftechniek of kunnen 

als “vrije” objecten in de ruimte worden geplaatst. 

De aan de trekken toegewezen objecten kunnen direct worden 

bediend. Een geïmplementeerde botsingcontrole zorgt bovendien 

voor extra veiligheid voor mens en materiaal.

In de gecreëerde virtuele ruimte kunnen willekeurige waar-

nemingsposities worden ingenomen, wat leidt tot verschillende 

perspectieven en indrukken.

ART-screen-3D
3D visualisatie software 

‘ De werkelijkheid op een scherm’

ART-screen-3D is een driedimensionale visualisatie die in real-

time plaatsvindt en die u nieuwe mogelijkheden en dimensies 

biedt. Door de 3D-visualisatie kunt u uw podium en uw appara-

tuur in de virtuele wereld werken, en wel zo realistisch, dat het 

lijkt alsof u alles in een echte ruimte, met echte decors en op de 

echte plaats van handeling waarneemt. De voordelen waarvan u 

als gebruiker van ART-screen-3D profiteert zijn meer mogelijkhe-

den, een verbeterde organisatie van het werk, synergie-effecten 

en hoge besparingsopties. Laat u overtuigen! 

ART-screen-3D is een realistische 3D-visualisatie van ruimtes en 

objecten. Hierdoor kunnen eenvoudig situaties worden gesimu-

leerd, die tot nu toe slechts met veel moeite of met een verfijnd 

voorstellingsvermogen gerealiseerd konden worden.

Willekeurige ruimtes (bijv. podia en zaal) worden met een nauw-

keurige meetmethode individueel nagebootst. Een complete in-

ventaris wordt hieraan toegevoegd. 

34
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Uw voordelen

•  U gebruikt een realiteitsgetrouwe visualisatie ter 

verbetering van de voorstelling en veiligheid

•  U heeft een direct bewijs van de uitvoerbaarheid met 

zeer geringe kosten

•  U implementeert 3D-objecten en gebruikt deze direct

•  U bespaart op productiekosten en materiaal

•  U vergroot de waardevastheid en de algehele voordelen 

van uw bedieningsinstallatie

•  U verhoogt de veiligheid door een unieke 

botswaarschuwing

•  U bespaart podiumtijd doordat u veel activiteiten 

virtueel kunt uitvoeren

ART-screen-3D is ontworpen voor de volgende taken:

•  Bediening vanuit het ART-screen systeem

•   Zelfstandig systeem als hulpmiddel voor decorbouwers en 

ontwerpers, voor de voorbereiding van producties of voor 

trainingen, demonstraties of opleidingen

•   Via een extra module geschikt voor koppelingen naar andere 

systemen, zoals bijvoorbeeld  lichtcomputers
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ALL THE WORLD ‘S A STAGE
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ALL THE WORLD ‘S A STAGE
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As You Like It, Act II, Scene VII 

(All the World’s a stage)

 

Jaques to Duke Senior

                

All the world’s a stage,

And all the men and women merely players;

They have their exits and their entrances,

And one man in his time plays many parts,

His acts being seven ages. At first, the infant,

Mewling and puking in the nurse’s arms.

Then the whining schoolboy, with his satchel

And shining morning face, creeping like snail

Unwillingly to school. And then the lover,

Sighing like furnace, with a woeful ballad

Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,

Full of strange oaths and bearded like the pard,

Jealous in honor, sudden and quick in quarrel,

Seeking the bubble reputation

Even in the cannon’s mouth. And then the justice,

In fair round belly with good capon lined,

With eyes severe and beard of formal cut,

Full of wise saws and modern instances;

And so he plays his part. The sixth age shifts

Into the lean and slippered pantaloon,

With spectacles on nose and pouch on side;

His youthful hose, well saved, a world too wide

For his shrunk shank, and his big manly voice,

Turning again toward childish treble, pipes

And whistles in his sound. Last scene of all,

That ends this strange eventful history,

Is second childishness and mere oblivion,

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

William Shakespeare, 1564 - 1616
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Deze brochure is gedistribueerd door DTS2. Ondanks dat de informatie van deze brochure met zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten ontleend worden aan de inhoud. Veranderingen 
in modellen, technische specificaties, of verdere informatie in deze brochure zijn altijd voorbehouden. De inhoud mag niet gekopieerd, gedistribueerd, bijgesloten worden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van DTS2. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot fotomateriaal in deze brochure te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar 
materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

Foto’s in deze uitgave zijn gemaakt door: Foto Fellini,  fotograaf Reyer Boxem

COLOFON
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DUTCH THEATRE SYSTEMS & SERVICES

THE NETHERLANDS
Duinkerkenstraat 44, 9723 BT Groningen

T +31 (0)50 316 82 60  |  F +31 (0)50 316 82 61

info@dts-2.com   |   www.dts-2.com
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