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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 
ARRI anuncia um novo membro da família de cabeças 
remotas estabilizadas: Digital Encoder Head DEH-1 
 

• A DEH-1 da ARRI é a primeira cabeça com encoder totalmente digital 
que pode se comunicar através do LBUS com a Cabeça Remota 
Estabilizada SRH-3 

• Novo dispositivo de controle intuitivo para cabeças remotas, 
projetado e testado segundo as especificações da ARRI pela Cartoni 

 
Munique, 1º de gosto de 2019 – Pronta para ação, a nova Digital Encoder 
Head (DEH-1), é a mais recente adição da linha de Sistemas de Estabilização 
da ARRI. Projetada especificamente para operar com a cabeça remota 
estabilizada da ARRI (SRH-3), a DEH-1 é uma cabeça de fluido que faz interface 
com qualquer tripé ou suporte de base plana Mitchell. Com base na conhecida 
tecnologia da Cartoni, a DEH-1 da ARRI é a primeira cabeça com encoder digital 
que pode se comunicar através do protocolo LBUS. 
 
Robusta e fácil de operar, a DEH-1 apresenta construção confiável e engenharia 
de precisão, tornando-a ideal para uma variedade de aplicações, desde o 
broadcast, documentários, a produções de filmes. Os operadores de câmera 
acharão a aplicação intuitiva e direta a de uma tradicional cabeça com fluido. O 
sistema de movimento é ajustável e permite movimentos de pan e tilt 
extremamente precisos. A DEH-1 é uma alternativa inteligente para os wheels 
sofisticados ou o joystick. 
 
A nova cabeça com encoder digital pode ser perfeitamente integrada em 
produções broadcast e também está disponível com um conjunto completo de 
Master Grips (foco e zoom) ou com um OCU-1 combinado com o controle de 
zoom Master Grip. O protocolo LBUS, em particular, permite que os Master 
Grips ou o OCU-1 sejam conectados a DEH-1 com apenas um cabo, permitindo 
fácil configuração. A DEH-1 também se conecta diretamente ao controle remoto 
do SRH-3, com um único cabo LBUS. Todos os valores e parâmetros da DEH-1 



 
 

 

dos Master Grips e do OCU-1, são gerenciados, usando o painel sensível ao 
toque do controle remoto da SRH-3. Todo o sistema pode ser controlado e 
centralizado usando um único dispositivo. 
 
A DEH-1 possui um “cheese plate” plano na parte superior, com vários furos 
com rosca para instalar um monitor ou acessórios. O movimento com fluido nos 
modos de pan e tilt são os módulos de arrasto em sete etapas com fluido 
patenteados pela Cartoni, modificados de acordo com as especificações da 
ARRI. As duas barras telescópicas transportam dois contrapesos deslizantes 
para compensar o peso dos Master Grips ou OCU-1 conectados. A DEH-1 está 
disponível em kits para operadores destros ou canhotos. 
 
Como a DEH-1 vem com sua própria linha de dispositivos e acessórios 
compatíveis, todos projetados e fabricados pela ARRI usando protocolos LBUS, 
a ARRI é capaz de garantir um workflow uniforme, assim como aprimoramentos 
contínuos de desempenho e suporte. 
 
A primeira entrega aos clientes da DEH-1, terá início em 1º de agosto de 2019. 
 
Sobre a ARRI: 
 
Arnold & Richter Cine Technik (ARRI) é uma empresa multinacional da indústria cinematográfica 
e mídia, empregando cerca de 1.500 funcionários ao redor do mundo. Foi fundada em 1917, em 
Munique, na Alemanha, onde a matriz ainda está localizada. Existem outras filiais na Europa, na 
América do Norte e do Sul, Ásia e Austrália. 
 
O grupo ARRI consiste de cinco unidades de negócio: sistemas de câmera, iluminação, mídia, 
locação e equipamentos hospitalares. A ARRI é líder em projetos e fabricação de sistemas de 
câmera e luz para a indústria cinematográfica e de broadcast, com distribuição em todo o mundo 
e uma rede de serviços. É também uma provedora integrada de serviços de mídia nos campos 
da pós, da coprodução e de vendas internacionais, assim como em locação de equipamentos, 
fornecendo pacotes de câmera, luz e maquinária para produções profissionais. A ARRI Medical, 
foca no uso do núcleo da tecnologia de imagem para aplicações cirúrgicas. 
 
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reconheceu os engenheiros da ARRI e suas 
contribuições técnicas com 19 Prêmios de Engenharia e Científicos. 
 
Para localização e mais informações, por favor visitem: www.arri.com. 
 


