High end RGB Laserteknik för:
Reklam, Event, Disco, Scen och
Konstnärlig produktion...
Perfekt för att ”dra” extra uppmärksamhet till mässa,
produktlansering, eventet eller ge nattklubben en ny
dimension. Projicera och animera logos, bilder, texter,
"SMS to laser funktion" samt skapa häpnadsväckande
effekter på väggar, bakgrunder eller i rök/dimma.
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Vi använder Phoenix 4 pro/Live som är en profesionell PC baserad programvara. Med programvaran
kan man fritt rita egna figurer, gobos, loggos och texter etc. Där efter kan bilden animeras och
manipuleras med en oändlig mängd av effekter samt kombination av effekter (färg, rotation X, Y, Z,
svepning, maskning, zoom X Y, morphing, Pan, Tilt etc). Alla effekter kan anpassas till musik/ljud
mycket exakt.
Phoenix hanterar både ILDA styrsignal samt traditionell DMX512 styrsignal för "vanligt" rörligt ljus t.ex.
moving heads, LED, rökmaskiner etc. Programmet hanterar även video och musik- uppspelning vilket
möjliggör fullständig integrering och styrning av multimedia. Vidare finns möjlighet till "SMS to Laser"
funktion, där skickade SMS visas direkt "live". SMS funktionen kan också användas för rösträkning och
poänginsamling i tävlingssammanhang mm.
Phoenix har också en avancerad 3D-simulering av lasereffekter
vilket underlättar programmering "off line" samt visualisering
av projekt för kunder. PC-lösningen vi använder är specialbyggd med industriella specifikationer och hög tillförlitlighet.
Phoenix screen print, användargränssnitt "Live show".

Phoenix screen prints, 3D simulering.

Touch skärm för Live körning.

TBSL erbjuder förutom RGB fullfärgslaser även singelfärgad laser, blå och grön laser. I kombination
med RGB laser skapas relativt kostnadseffektivt ännu större dimension och upplevelse. För kunder med
begränsad budget är också singelfärgad laser ett bra alternativ.
Andra tillbehör som TBSL erbjuder är ILDA signal splitter för samtidig styrning av flera system. Speglar
för "bounch off / beam chase"- effekter och nödstop system för att uppfylla ställda krav på säkerhet.
Utöver lasertekniken erbjuder TBSL en stor mängd annan utrustning för scen- och
eventproduktion. T.ex PA-högtalarsystem, mixerbord, Dj-utrustning, rökmaskiner, tross, moving
heads, scanners, LED, teaterljus, dimmers, trådlösa miksystem och mycket mer...
Singel grön laser

Info och säkerhet vid användning av laser:
Lasertekniken vi erbjuder är tillståndspliktig (klass 3B & 4) vilket strålsäkerhetsmyndigheten
(www.ssm.se) ger tillstånd för. TBSL innehar samt ansvarar för tillstånd och säkerheten runt
användande av laser i de uppdrag vi åtar oss. Normalt behöver vi göra en förstudie av t.ex lokal eller
plats där arrangemanget ska genomföras för att säkerställa och förebygga risker. Vid arrangemang
utomhus kräver oftast även tillstånd hos ansvarig flygfartsmyndighet. Tekniker hos TBSL är utbildade
inom lasersäkerhet bl.a i England vilket tillsammans med våra rutiner och tekniska resurser erbjuder
kunden fungerande och säkra lösningar.
Demovisning: I vår lagerlokal på WeLux företagscenter i Västervik har vi möjlighet att demoköra all
vår utrustning. Vi kan även demoköra utrustning på plats hos kund innom vissa ramar.
Mer info finns på:

Välkomna med förfrågan eller boka tid för ”demo”.
Viktor
Thomas

Tel. 0730-642077
Tel. 0707-678378

T Bohman Sound & Lightning
Flundregatan 10
593 40 Västervik
Sweden

e-post: viktorberggren@live.com
e-post: thomas@tbsl.se

Tel. 070-7678378 (Thomas)
Web: www.tbsl.se

Lager och besöksadress:
Welux företagscenter
Lysingsvägen 18, 593 50 Västervik,
Sweden

(sökord TBSL)

www.tbsl.se

Reg.nr: 08-6812032990-01
Företaget innehar F-Skatt

