
 

 Załącznik nr 3 do  SIWZ MDK/ZP/2/2015 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lp Nazwa Szczegółowy opis wymaganych parametrów Ilość 

1 Ruchoma głowica 

typu beam/spot na 

lampie  min. 250W 

 

- dwa tryby pracy: beam i spot 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 10m minimum 

22500lux dla spot 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 20m minimum 

75200lux dla beam 

- stosunek kata świecenie największego do 

najmniejszego min 4:1 

- największy kąt świecenia w trybie spot minimum 20 

stopni 

- najmniejszy kąt świecenia w trybie beam maximum 

2,5 stopnia 

- minimum 8 ruchomych, wymiennych gobo na 

niezależnej tarczy 

- minimum 12 stałych gobo na niezależnej tarczy 

- minimum dwie pryzmy, w tym jedna liniowa 

- minimum 12 filtrów koloru 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane jest sygnałem DMX/MANet 

- wbudowany port Ethernet do obsługi MANet/MANet2 

- waga poniżej 16 kg 

- w komplecie dedykowana lampa, atestowane uchwyty 

i linka zabezpieczająca 

10szt. 

2 Ruchoma głowica 

LED typu 

wash/beam 

 

- minimum 37 źródeł LED RGBW 15W każde 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 8m minimum 

6900 lux 

- stosunek kąta świecenia największego do 

najmniejszego min 15:1 

- najmniejszy kąt świecenia beam maximum 4 stopnie 

- możliwość emulacji światła halogenowego 

- płynna regulacja temperatury barwowej 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane jest sygnałem DMX / MANet 

- wbudowany port Ethernet do obsługi MANet/MANet2 

- waga poniżej 20 kg 

- w komplecie atestowane uchwyty i linka 

zabezpieczająca 

 

12szt.  

3 Ruchoma głowica 

dużej mocy typu 

spot z ramkami 

profilowymi 

 

- lampa wyładowcza min. 1500W 

- współczynnik oddawania barw CRI minimum 90 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 10m minimum 

62000 lux 

- stosunek kąta świecenia największego do 

najmniejszego min 10:1 

2szt. 



- największy kąt świecenia minimum 50 stopni 

- system ramek profilowych pozwalających kształtować 

wiązkę świetlną , z możliwością poruszania całym 

system ramek +- 45 stopni 

- minimum 5 ruchomych, wymiennych gobo 

- minimum 6 stałych , wymiennych gobo 

- minimum dwie pryzmy, w tym jedna liniowa 

- system mieszania kolorów trzech niezależnych tarcz 

kolorów CMY + dodatkowa tarcza kolorów 

odpowiedzialna za temperaturę barwową 

- minimum 10 dodatkowych filtrów z kolorami 

specjalnymi z czego 5 powinno być wymienne 

- ruchoma tarcza efektowa 

- minimum dwa płynnie regulowane filtry Frost o różnej 

gradacji 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane jest sygnałem DMX / MANet 

- wbudowany port Ethernet do obsługi MANet/MANet2 

- waga poniżej 40 kg 

- w komplecie dedykowana lampa, atestowane uchwyty 

i linka zabezpieczająca 

- urządzenie musi umożliwiać pracę jako ręczny 

reflektor prowadzący 

 

4 Ruchoma głowica 

dużej mocy typu 

spot z ramkami 

profilowymi 

 

- lampa wyładowcza min. 1500W 

- współczynnik oddawania barw CRI minimum 90 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 10m minimum 

62000 lux 

- stosunek kąta świecenia największego do 

najmniejszego min 10:1 

- największy kąt świecenia minimum 50 stopni 

- minimum 10 ruchomych, wymiennych gobo 

rozłożonych na dwóch niezależnych tarczach 

- minimum dwie pryzmy, w tym jedna liniowa 

- system mieszania kolorów trzech niezależnych tarcz 

kolorów CMY + dodatkowa tarcza kolorów 

odpowiedzialna za temperaturę barwową 

- minimum 10 dodatkowych filtrów z kolorami 

specjalnymi z czego 5 powinno być wymienne 

- dwie niezależnie sterowane tarcze efektowe 

- minimum dwa płynnie regulowane filtry Frost o różnej 

gradacji 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane jest sygnałem DMX / MANet 

- wbudowany port Ethernet do obsługi MANet/MANet2 

- waga poniżej 40 kg 

- w komplecie dedykowana lampa, atestowane uchwyty 

i linka zabezpieczająca 

- urządzenie musi umożliwiać pracę jako ręczny 

reflektor prowadzący 

2szt. 



5 Ruchoma głowica 

typu wash beam 

LED 

 

- minimum 12 źródeł LED RGBW 15 W każde 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 5m minimum 

5900 lux 

- kąt świecenia 7 stopni +/- 1 stopień 

- możliwość zastosowania przednich filtrów 

rozszerzających kąt świecenia 

- możliwość emulacji światła halogenowego 

- płynna regulacja temperatury barwowej 

- podział matrycy LED na minimum 2 niezależne sekcje 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane sygnałem DMX 

- waga poniżej 5 kg 

- w komplecie wraz ze skrzynią transportową na 8 szt. 

urządzeń, uchwytem montażowym atestowanym i linką 

zabezpieczającą 

8szt. 

6 Ruchoma głowica 

efektowa typu wash 

beam LED 

 

- minimum 37 źródeł LED RGBW 15W każde 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 10m minimum 

9100 lux 

- stosunek kąta świecenia największego do 

najmniejszego min 10:1 

- najmniejszy kąt świecenia beam maximum 4 stopnie 

- przednie soczewki rotacyjne w obu kierunkach 

- możliwość indywidualnego sterowania każdym 

źródłem LED 

- możliwość emulacji światła halogenowego 

- możliwość emulacji tarczy temperatury barwowej 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane DMX 

- wbudowany port Ethernet do obsłaugi protokołu 

ArtNet 

- waga poniżej 22kg 

2szt. 

7 Automatyczna 

oprawa typu listwa 

LED: 

 

- minimum 8 źródeł LED RGBW 15W każde 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 6m minimum 

1500 lux 

- zakres ZOOM w przedziale 10-60 stopni 

- możliwość emulacji światła halogenowego 

- płynna regulacja temperatury barwowej 

- niezależne sterowanie każdym pikselem 

- zdalne ustawianie pozycji w TILT 

- płynny dimmer 

-urządzenie sterowane jest sygnałem DMX 

- waga poniżej 15 kg 

8szt. 

8 Oprawa efektowa 

typu wash beam 

LED 

 

minimum 12 źródeł LED RGBW 15 W każde 

- natężenie plamy świetlnej z odległości 5m minimum 

5900 lux 

- kąt świecenia 7 stopni +/- 1 stopień 

- możliwość zastosowania przednich filtrów 

rozszerzających kąt świecenia 

- możliwość emulacji światła halogenowego 

12szt. 



- płynna regulacja temperatury barwowej 

- podział matrycy LED na minimum 2 niezależne sekcje 

- płynny dimmer 

- urządzenie sterowane sygnałem DMX 

- waga poniżej 4,5 kg 

- w zestawie uchwyt montażowy atestowany i linka 

zabezpieczająca 

9 Energooszczędny 

reflektor profilowy 

typu zoom  optyką 

15-30° o mocy 

750W wraz z 

dedykowanym 

dimmerem o 

wyjściowym 

napięciu 115V, w 

komplecie ze 

źródłem światła 

(producent Osram, 

Ushio, GE lub 

Philips) 

 

-obudowa z aluminiowego odlewu, 

-możliwość wymiany tubusów na inne o kątach 

zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 

5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji 

gobo, 

-lampa typu HPL, 

-możliwość wymiany lampy na 575W i 375W, 

-ostrość plamy świetlnej regulowany jednym pokrętłem 

ze skalą, 

-możliwość obrotu tubusa +/- 25 stopni, 

-w komplecie cztery ramki profilowe oraz ramka na filtr 

koloru, 

-slot do gobo szklanego lub metalowego, 

-zasuwany drugi slot na przesłonę Iris lub inne efekt 

zmotoryzowane, 

-odbłyśnik pochłaniający 90% promieniowania IR i 

zapewniający dłuższą żywotność filtrów barwnych, 

- dimmer w anodowanej, aluminiowej obudowie, która 

jest jednocześnie radiatorem 

- chłodzenie konwekcyjne, brak wentylatora 

- moc dimmera min. 750W 

- złącza DMX in i DMX out, 5 pinowe 

- sterownie dimera w protokole DMX512 

6szt. 

    

10 System sterowania 

oświetleniem, 

pracujący w 

protokole DMX 

512, oraz Ethernet 

zbudowany w 

oparciu o panele 

rozszerzeń oraz 

komputer typu Pc 

all in one 

umożliwiający 

uruchomienie 

oprogramowania 

sterującego 

 

- co najmniej 2  wbudowane złącza DMX z możliwością 

konfiguracji jako niezależne wejście lub wyjście 

- programowa obsługa min. 256 niezależnych wyjść 

DMX 

- główny zmieniacz z przyciskami Go, Back, Hold oraz 

dwoma suwakami A/B o długości 100mm 

- co najmniej 6 kontrolerów (każdy kontroler 

wyposażony w suwak i trzy przyciski) 

umożliwiających odtwarzanie kolejek pamięci oraz 

pracę na wielu stronach jednocześnie 

- sekcja minimum 6 dodatkowych przycisków z 

(możliwością zmiany ich funkcji np. go lub on/off) do 

odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, chaserów 

- suwak sumy generalnej z przyciskiem B/O 

- wbudowane klasyczne koło do dimerów 

- minimum 4 koła wyboru parametrów dla kanałów, 

urządzeń inteligentnych 

1szt. 



- indywidualnie podświetlane klawisze edycji, 

kontrolerów, klawiatury z możliwością zmiany jasności 

- połączenie z komputerem PC za pomocą interfejsu 

USB 2.0 

- panel minimum  15 kontrolerów (każdy kontroler 

wyposażony w suwak i trzy przyciski) umożliwiający 

odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę na wielu 

stronach jednocześnie 

- komputer typu all in one o przekątnej minimum 23 

cale 

- ekran dotykowy multitouch 

- procesor nie słabszy niż intel core i5 lub równoważny 

- pamięć minimum 6 GB 

- w komplecie klawiatura, mysz  

- całość zabudowana w skrzynię transportową 

11 Oprogramowanie 

oline do sterowania 

protokołem DMX 

 

- minimum 1 linia DMX (512 kanałów) 

- dołaczony interfejs USB/DMX 

1szt. 

12 Bramka ARTNet 

/DMX 

 

- min. 4 linie DMX 

- obudowa rack 16” 

1szt. 

13 Spliter DMX  

 

- 1 wejście 3 i 5 pin DMX 

- 4 wyjścia 3 i 5 pin DMX 

4szt. 

14 Maszyna do 

wytwarzania mgły 

typu hazer 

 

- grzałka min. 1.500W 

- maksymalny czas nagrzewania - 60 sekund 

- pojemność pojemnika na płyn 2l 

- wysoka wydajność - 2l płynu umożliwiają do 50h 

ciągłej pracy  

- wbudowany wentylator rozpraszający wytwarzany 

dym 

- niezależna kontrola siły wydmuchu oraz pracy 

wentylatora 

- system kontroli gęstości dymu 

- cicha praca 

- waga poniżej 9kg 

- w zestawie 10 litrów dedykowanego  płynu 

2szt. 

15 Okablowanie 

elektryczne i 

sterujące całego 

systemu na obiekcie 

zamawiającego 

 1kpl 

16 

 

Rozdzielnia 

elektryczna w 

obudowie rack 19” 

 

- zasilanie 32A 

- wyjście: min. 6 obwodów 16 A z zabezpieczeniem 

typu „C” 

- zainstalowana w skrzyni rack 19” min. 8U 

2szt. 

    

    



 

 

 

 

 


