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Lichtsets 

4x par 56 + statief + lichtsturing (4x 300 Watt)   

8x par 56 + 2 statieven + lichtsturing (8x 300 Watt)   

8x par 64 + 2 statieven + lichtsturing (8x 500 Watt)   

4x Dotz LEDpar + statief + lichtsturing (4x 30 Watt LED) 

8x Dotz LEDpar + statief + lichtsturing 

 

LED verlichting 

LED tubes   

Deze Led-tube is een IP44 waterdichte lichtbuis 

met 144 stuks 5 mm RGB led’s. 

Deze buizen worden met behulp van een 

controller aangestuurd.  

Keuze uit 38 ingestelde programma's of via 

DMX512 sturing te bedienen. 

Maximum 4000 led-tubes kunnen aan elkaar 

gekoppeld worden.  Zeer gering stroomverbruik. 

 



LED-bank Pixel Track   

De compacte opbouw en hoge lichtopbrengst 

maken van de LED Pixel Track het ideale 

lichtarmatuur voor gebruik op het podium of 

eender welke gelegenheid. Ze is zeer geschikt voor 

het belichten van grote oppervlaktes, zoals muren 

of horizons.  De ingebouwde besturing voorziet 

heel wat interne effecten (verschillende 

programma’s, strobo, RGB kleurenmix), dewelke 

zowel zelfstandig als met DMX-sturing kunnen 

worden aangestuurd. 

Technische Informatie: 

* Totaal aantal LED’s: 648 ( 81x8) 

* DMX-sturing ( 6, 12, 24 of 48 kanalen) 

* Lichtuitstraling 15° 

* 3000 Lux op 1 meter afstand 

* Muzieksturing mogelijk 

* Vermogen: 115 W 

* Afmetingen: 811x176x160 mm ( LxBxH) 

* Gewicht: 8.5 Kg 

 

LED Par 64   

DMX-control (3 pins DMX in/out) 

Geen dipswitchen maar DMX kanaalkeuze via display 

4 DMX kanalen (RGB en master) 

Master/slave mogelijkheid 

Lichtopbrengst vergelijkbaar met 500W raylight 

Laag stroomverbruik, nauwelijks warmte-ontwikkeling 

 

 

DOTZ LED Par  

 complete lichtset met 4 x 30 Watt COB Tri RGB LED's 

 wash/blinder lichteffect 

 ingebouwde filterhouder 

 stroomverbruik: 0.65 A bij 220V 

 

LED straler 10W – wit 

 

  



Conventioneel licht 

Par 36 (pinspot)  

Par 56 (300W) 

Par 64 (500W) 

Par 64 (1000W: CP61, CP62)  

Barndoors voor par 64 

Theaterspot 1000W met barndoors                             

Volgspot Clay Paky Shadow HMI 1200 met 

bijhorende statief  

Compact Studio Beam 75W  

1000 Watt halogeenstraler     

500 Watt halogeenstraler 

HQI 400 W straler   

 

 

 

Intelligent licht 

Scan Clay Paky HPE miniscan      

Moving head Movitec SL250 spotlight   

Moving head Movitec WL250 washlight   

CMY kleurenmix, 6 dichroide kleurenfilters: rood, groen, blauw, 3200°K en 5600°K 

correctiefilter en een blacklight filter 

De grootte en het karakter van de lichtbundel kunnen op verschillende manieren worden 

ingesteld.  Via het handmatig in- en/of uitzoomen van de fresnellens is een openingshoek 

instelbaar van 8° tot 22°; via de frostfilter, welke de lichtbundel eveneens vergroot en tevens 

de omtreklijn vervaagt en vias de beam-shape waarmee de bundel traploos kan worden 

geroteerd tot 90°. 

 

- Maximum zwenking 530° in 2,65 seconds  

- Maximum kanteling 280° in 1,68 seconds  

- Kleurenmixing : CMY  

- Kleurenwiel : 6 dichroide kleuren 

- Frost filter : voor softer straling  

- Straalvorm : roterende straal tot zelfs 90°  

- Sluiter : 1-10 flitsen per seconde 

- Dimmer : zacht, van 0 tot 100%  

- DMX-kanalen : 8/16 Bit; 14/16 kanalen  

- Display : 4 digits, roteerbaar 

 



Moving head Robe MSZoom 250 XT  

 Zoom (15°,18°,21°,24°,26°)  

 16 DMX kanalen 

 Kleurenwiel: 7 dichroide filters + open  

 Colour/Gobo wiel: 3 dichroide filters, 3 dichroide gobos + 

open  

 Roterend gobowiel: 5 roterende, indexeerbare, vervangbare 

gobos + open  

 Prisma: 3-face -prisma roterend in beide richtingen met 

instelbare snelheid  

 Dimmer/Shutter: variabel strobo effect  

 Focus: gemotoriseerde focus  

 Maximum Pan-beweging 530° in 2.7s  

 Maximum Tilt-beweging 280° in 1.7s  

 

 

Laser Spider Geek 40 mW   

DMX Interface voor Pan/Tilt /Lasereffect en Lasersturing 

Hybride stappenmotoren voor soepele spiegelbewegingen. 

YAG LASER met 40mW vermogen 

4 DMX Kanalen 

Pan/Tilt sturing voor de spiegel 

64 vaste en bewegende figuren zoals vlakken, tunnels, vierkanten enz. 

Alle 64 Effekten worden aangeroepen over 2 DMX kanalen  

Zeer goed zichtbare  groene YAG-Laser (4 x de lichtopbrengst van een 

Argon Laser met hetzelfde vermogen) 

 

 

Showtec Wipe Out 4-360 RGBW  

 lichtbron: 4x 10 Watt RGBW LEDs  

o lichtsterkte @ 2 m: 7000 lux 

o dimmer: 0-100% 

o strobe: 0-20 Hz 

o afstralingshoek: 3° 

 werkmodi: Auto, Sound, Master/Slave, DMX 

 aantal DMX kanalen: 1, 22, 26 

 pan: continue rotatie 

 opgenomen vermogen: 72 Watt 

 afmetingen: 555 x 95 x 210 mm 

 beugels bevestigd met het Quick Lock systeem 

 

Actieve Sunstrips   

Controle: DMX (instelbaar: 1, 2, 5 of 10 kanalen) 

  



LEDobjecten                                                                     

Deze LEDobjecten worden geleverd met een uitschroefbaar, oplaadbaar LED element met 

batterij.  Geen bekabeling nodig 

IP65, kan dus buiten gebruikt worden maar bvb ook drijvend op een vijver 

Instelbaar via afstandsbediening of indien gewenst via een app op een meegeleverde 

iPad 

De LEDobjecten kunnen gezet of opgehangen worden   

      

LEDbal 30 cm of 50 cm     

 

LEDdruppel  

Hoogte 39 cm, diameter grondvlak 16 cm 

 

LEDkegel, 

Hoogte 180cm, diameter grondvlak 50cm   

 

LEDijsbeker  

Afmetingen 28 x 24 x 25 cm   

 

LEDvaas,  

Hoogte 90 cm   

 

LEDcocktailbar-tafel  

Hoogte 110 cm   

  

 

 

 

 



 

Lichteffecten                                                                           

Comet lichteffect     

Lichteffect met 6 gekleurde lenzen, 12 gebundelde stralen 

kruisen elkaar op het ritme van de muziek. 

lamp 2 x xenon 250 watt / 24 volt. 

  

Aquatic LED  water-effect    

Een 20 Watt LED zorgt voor een hoge 

lichtopbrengst. Op de achterkant 

bevinden zich twee schakelaars voor 

het instellen van de snelheid van de 

rotatie en de modus van het kleurenwiel. 

Deze is te veranderen in fixed, continue 

rotatie en snelle rotatie. 

Specificaties: 

- LED watereffect 

- lichtbron: 20W LED cool white, 6000K 

- handmatige focus 

- handmatige aansturing 

- stroomverbruik: 50W 

- afmetingen: 300 x 340 x 200 mm 

- gewicht: 4.5 kg 

 

Double Derby lichteffect   

40 krachtige gekleurde lichtstralen dansen door elkaar op het 

ritme van de muziek 

Ingebouwde microfoon 

Lamp: 2x 300W/120V Afmetingen: 41 x 39 x 24 cm  

       

3 ET lichteffecten en lichtsturing  

Draaiende pinspot par 36    

World Star   

Projecteert krachtige 

bundels wit licht, die 

langzaam ronddraaien 

Perfect alternatief voor 

spiegelbol 

 

Spiegelbol 50 cm + motor 

Blacklight TL lamp 40W 

Blacklight Spot 400W  

Stroboscoop 1500W 

  



Martin Atomic 3000 DMX stroboscoop/blinder   

3000 Watt stroboscoop 

Blinder effect mogelijk 

DMX (1 of 3 kanalen) 

Ook in te stellen op " half mode" voor minder stroomverbruik. 

 

Flash Rope   

Strobosnoer met 12 flash capsules 

Regenbestendiig, voor binnen of buitengebruik  

Flash snelheid: 1 flash per seconde 

Lengte: 4,76m  

Stroomverbruik: 45W 

 

Snoer feestverlichting 10 meter   

Rookmachines Antari en Le Maitre 

Smoke Factory Tour Hazer II       

DMX gestuurd 

variabele haze output en vetilatorsnelheid 

ingebouwd in 19” flightcase 

compartiment voor vloeistoftank van 5L 

creëert een fijne rook, ideaal voor beam effecten moving 

light shows 

stroomverbruik: 1600 W 

gewicht (zonder rookvloeistof)): 15,2 kg, 

opwarmtijd ongeveer 60 sec. 

        

Rookmachine Chauvet Geyser P6 voor CO2 jet simulatie   

De Chauvet Geyser P6 rookmachines vormen een 

betaalbare manier om CO2 jets te simuleren met het 

voordeel dat er ook LEDlicht over kan gestuurd worden 

zodat men gekleurde rookpluimen heeft.   

Het toestel kan gezet of gehangen worden.  Het kan 

worden aangestuurd met een DMX sturing maar ook met 

de draadloze afstandsbediening. 

5-kleuren LED RGBA+UV  

 

 

Magic FX Power Shot Confetti Cannon   

De Power Shot is een volledig elektrisch systeem om op een 

professionele manier confettishooters af te schieten.  Deze kan aan 

een standaard 230 Volt stopcontact gekoppeld worden. Zodra er 

spanning op de kabel komt te staan zal de Power Shot de inhoud van 

de confettibuis afvuren. U hoeft dus geen DMX te gebruiken. Als u de 

Power Shot wel via DMX wil aansturen kan dat via een 

switchpack.  Ook de verschillende soorten confettishooters zijn 

bij ons beschikbaar.   

 



Zeepbellenmachine 

Zeepbellenmachine Mega Bubble   

dubbele ventilator  

eenvoudig te vullen reservoir 

afvoer met kraantje voor het gemakkelijk ledigen van het 

reservoir 

 

DMX splitter/booster 4-weg   

  

  



Dimmers en controllers 

Lichtsturing 4 kanalen Lightomation TL4 incl. powerpack 4 x 2000W   

Lichtsturing 4 kanalen JB Systems LM400 incl. powerpack 4 x 1500W   

Lichtsturing 4 kanalen Starway Cheyen incl. powerpack 4 x 1500W 

Lichtsturing 4 kanalen Showtec Lite-4 met DMX uitgang 

Lichtsturing Showtec LED Commander  

Lichtstuurtafel Celco Navigator (DMX - 96 kanalen) 

Lichtstuurtafel SGM Pilot 2000 (DMX - 512 kanalen)   

Lichtstuurtafel SGM Studio Scan 12 (DMX - 512 kanalen)   

512 kanaals stuurtafel met 12 kanalen voorbehouden voor dimmers (2 presets), 

omschakelbaar naar 24 kanaals (1 preset). 

Bezit reeds voorgeprogrammeerde bewegingen 

voor scans en moving heads. 

2 presets + memory register op 3 onafhankelijke 

rijen faders. 

12 programmeerbare chases (max. 12 stappen 

per chase). 

144 scène geheugens. 

12 pagina’s met memory registers. 

Onafhankelijke regeling van preset cross-fade 

tijden. 

Audio input en ingebouwde microfoon voor synchronisatie met de muziek. 

12 programma’s met 12 scènes gereserveerd voor intelligent licht. 

Interne software patch. 

Afmetingen : H 9,5 cm, L 78 cm, D 49 cm 

Gewicht : 13 Kg 

 

Lichtstuurtafel Jands HOG 600 (DMX - 600 kanalen op 2 DMX 

uitgangen)   

DMX recorder  

Powerpack 12 x 2000W analoog / DMX     

Powerpack 12 x 4000W DMX  

Dimmerpack 4 x 1500W DMX   

 

 

 

 

  



Truss/Bruggen 

Truss Prolyte X-30D (driehoek) (lengte 3m, 2m, 1m, 50 cm en 29 cm)   

Truss Prolyte H-30V (vierkant) (lengte 3m, 2m, 1m en 0,5m)   

Truss X-40   

Bookcorner X-30 (verstelbare hoek)  

Boxcorner X-30 

Corner 90° X-30 2-weg : C003   

Corner 90° X-30 2-weg : C007   

Corner 90° X-30 3-weg (2 horizontaal, 1 verticaal): C012 en C013   

Corner X-30 3-weg (2 horizontaal, 1 verticaal): C018   

Corner X-30 4-weg (T + 1 horizontaal): C020   

Corner X-30 5-weg (kruis horizontaal, 1 verticaal): C024   

Baseplate X/H-30 D 

Baseplate X/H-30 D of V, X/H-40 D of V groot 

Prolyte cirkel X-30 D diameter 6 meter, 4 delen   

Uiteraard kunnen tussen de 4 delen van de cirkel rechte 

bruggen of book/boxcorners geplaatst worden.  

Op die manier kun je je fantasie de vrije loop laten.  Zo kun 

je bijvoorbeeld ook ovalen maken, al dan niet getakeld, 

steunend op wind-ups of op truss-poten. 

 

Prolyte cirkel X-30 D diameter 4 meter, 2 delen 

Scafbuis diameter 50mm, lengtes tot 3m 

  

Statieven 

Lichtstatief     

Vloerstatief voor LEDpar, par 56 of par 64       

Wind-up lichtstatief H = 5,50m 

Wind-up towerlift Work LW142R, H = 4,05m   

Het systeem is voorzien van een automatisch geremde 

takel, overeenkomstig de VGB 8/10.93 – standaard en het 

Duitse TUV 9591009-certificaat. 

Op het einde van de 4 poten zijn stabilisatoren voorzien 

met aanpasbare hoogte. Hierdoor kan het systeem 

gemakkelijk worden gestabiliseerd op verschillende 

soorten ondergrond. Tevens is een waterpas gemonteerd voor het verticaal uitlijnen.  

Maximale verticale belasting: 100 kg 

Insertiediameter:  35 mm 

Afmetingen opgesteld:  Hoogte: maximaal 4,05m   

Basis:  1,77 m. x 1,77 m. 

Afmetingen voor transport:  Hoogte: 1,60 m. 



Basis:  0,36 m. x 0,36 m. 

Gewicht: 28 Kg 

 

Wind-up towerlift Showtec LT125/5, H= 5,30m, Max belasting 125 kg 

Wind-up towerlift Doughty Strata 515 MK2, H= 5,34m, Max belasting 150 kg 

Wind-up towerlift Work LW365R, H = 6,50m,  Max belasting 250 kg   

Prolyte Ground Support Tower H= 7,50m,  Max belasting 750 kg 

  

Takels/rigging 

Handbediende takels, 0,5 ton, 10m 

Handbediende takels, 0,5 ton,  9m   

Paalklemmen   

Klemmen die rond de verschillende mogelijke diameters van tentpalen 

passen zodat in elke tent riggingpunten kunnen worden aangebracht na 

overleg met de tentenbouwer 

 

Steels 1,25 ton, 3 meter 

Steels 1,25 ton, 2 meter 

Steels 1,25 ton, 1 meter 

Slings 1m en 2m   

Shackles (1 ton, 3,25 ton ...)   

Takelzakken 

  

 

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie : info@sqproductions.be 

We helpen je graag mee denken bij de verwezenlijking van een project 

mailto:info@sqproductions.be

