
 
O TheatreCue fornece deixas em estações exteriores 
remotas, cada um agindo como uma luz de deixa interactiva ou 
como um controlador directo de equipamento do palco. 
Cada controlador principal controla até 14 estações exteriores e o 
sistema está desenhado para que até 8 unidades principais 
possam ser ligadas, proporcionando assim o controlo de até 112 
estações exteriores, se necessário.. 
 

O sistema é facilmente configurado utilizando cabos XLR (mic) 
padrão e permite qualquer combinação de configuração em ciclo, 
estrela ou daisy chain.  
 

Os operadores do sistema são capazes de configurar 
rapidamente e distribuir estações remotas na ordem pretendida e 
escolher entre dois grupos para a realização simultânea facilitada 
de acções múltiplas.  
 

Os gestores de palco são então capazes de dar ordens de 
“standby”, as quais os operadores das estações exteriores são 
capazes de confirmar antes do gestor de palco dar a ordem para 
“avançar”. O TheatreCue pode ser controlado por computador 
RS232 e tem várias funções de alerta de falhas do sistema; para o 
diagnóstico rápido de qualquer falha na ligação dos cabos, por 
exemplo. 
 
 

Características principais 

 

• XLR. Instalação fácil utilizando cabos XLR (mic) padrão 

• É possível fazer ligações em ciclo, daisy-chain ou em estrela 

• Estações externas interactivas podem "confirmar" as deixas 

em pausa 

• Controlo directo do equipamento do teatro utilizando uma 

estação externa do tipo de substituição. 

• Podem ser dadas deixas em bip para a estação exterior, se 

necessário. 

• Grupo programável para deixas simultâneas e múltiplas 

programmables pour les indications multiples. 

• Podem ser controladas até 14 estações externas por 

unidade principal 

• Até 8 unidades principais de ligação para controlar até 112 

estações externas. 

• Comando controlável RS232 
 

Garantia de Fábrica Limitada a 3 Anos. 

 

 
 

Sistema de deixas de eventos ao 

vivo simples e eficaz. 

 

Limitação de responsabilidade: Embora sejam tomados todos os cuidados para garantir 
precisão, a Interspace Industries Ltd não aceita nenhuma responsabilidade por quaisquer 
erros ou omissões, quer estejam implícitos ou sejam interpretados de outra forma. Todas as 
especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 

 
Especificações 

 

Unidade principal (master) 
 

Energia 
 

Máximo de watts 110/230 V 50/60 Hz 60 

 

Dispositivos de ligação 
 

Saída: Uma de cada chassis macho XLR de 3 pinos e 
conector fêmea 
 

O comprimento total do cabo é superior a 1000 metros  
 

Superior com cabos de qualidade 
 

Porta de expansão: conector R J11 de 4 pinos paralelo 
 

Comprimento máximo dos cabos das portas de expansão: 
30 metros. 
 

Dimensões 
 

2RU montagem em armário com altura 19” de 
todos os chassis de metal 
L 482 mm, A 89 mm, 
D 142 mm excepto conectores 

 

Peso 
 

2,1kg 
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Limitação de responsabilidade: Embora sejam tomados todos os cuidados para garantir precisão, a Interspace Industries Ltd não aceita nenhuma responsabilidade por quaisquer erros ou omissões, quer 
estejam implícitos ou sejam interpretados de outra forma. Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 

 

Opções independentes e de montagem em armário 19” 2RU. 

 

 

Especificações 
 

Estações externas 
 

Energia 
 

A partir da unidade principal através de um cabo 
XLR de 3 pinos. 
 

 

Dispositivos de ligação 
 

Un XLR mâle de 3 broches et un XLR Femelle, en 
parallèle, ce qui permet une utilisation en entrée 
ou en boucle. 
 

 

Estações externas de substituição e padrão  
Dimensões 
 

L 94,0 mm, A 148 mm, 
D 34 mm 

 

Peso 
 

270 g 

 
 


