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Załącznik nr II  do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  SPRZĘT OŚWIELENIOWY DO BUDYNKU PWST WTT  W BYTOMIU  / wzór kalkulacji cenowej

Lp. Przedmiot 
zamówienia

Minimalne parametry techniczne Ilość (szt. 
lub inna 
wpisana 
miara)

Model/typ/marka (wpisuje 
Wykonawca)

Cena  jedn. 
brutto

Cena za ilość 
zamawianą 

brutto

1. 

Profesjonalny 
regulator tyrystorowy 
12 x 1200 W o 
minimalnych 
parametrach 
podanych obok lub 
lepszych

 Zasilany z trzech faz. Programowane wspólnie dla wszystkich kanałów parametry 
pracy: adres startowy DMX pierwszego kanału; charakterystyka (liniowa, liniowa 
odwrotna, logarytmiczna, eksponencjalna, przełączana ON/OFF);  ograniczenie 
napięcia wyjściowego w zakresie 50 V - 230 V z dokładnością do 1 V; podgrzewanie 
włókien żarówek ustawiane w zakresie 0 - 10 %; sposób reakcji ściemniacza na zanik 
sygnału DMX (wyłączony, załączony na 100 %, powolne wyłączanie, jedna z trzech 
scen, chaser). Programowane indywidualnie parametry pozwalające na niezależne 
zdefiniowanie dla każdego kanału: adresu DMX z zakresu 1 - 512 - można dowolnie 
przypisać każdy kanał do innego adresu bez zachowywania jakiejkolwiek kolejności, jak 
również przypisać kilka kanałów do jednego adresu;  jednej z 5 opisanych wcześniej 
charakterystyk sterowania;  ograniczenie napięcia wyjściowego w zakresie 50 V - 230 V 
z dokładnością do 1 V.  Trójkolorowe LEDy obrazujące stan wszystkich wyjść, detektor 
przerwy w obwodzie obciążenia pozwalający  zlokalizować uszkodzoną żarówkę lub 
przewód. Stały pomiar temperatury ściemniacza i napięć zasilających. Wbudowane 
układy: "PLL"; "soft-start"; "soft-on" i "even-off". Bezpośrednia detekcja zera sieci, 
optyczna izolacja wejścia DMX, bezpieczniki automatyczne oraz wyłącznik różnicowo-
prądowy.
Płaska obudowa naścienna. 
Obciążalność wyjść - 12 x 1200 W obciążenia ciągłego rezystancyjnego- 12 x 1200 VA 
obiążenia ciągłego indukcyjnego; zabezpieczenia wyjść - bezpieczniki 6 A automat. + 
bezp. różn.-prąd.;  zasilanie -  3 x 230 V / 40 - 70 Hz; kanały DMX od 1 do 512;  wejście 
/ wyjście DMX - wtyk / gniazdo 3-pin XLR;  gniazda wyjściowe – zaciski; 
pobór prądu 3 x 22 A (przy pełnym obciążeniu); 
ciężar maksymalnie 15 kg . 
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2. Profesjonalny pulpit 
sterowania 
oświetleniem 
teatralnym o 
minimalnych 
parametrach 
podanych obok lub 
lepszych

Pulpit posiadający  blok 100 kanałów programowalnych o regulowanej jasności 
podzielonych na 10 zakresów po 10 kanałów każdy; umożliwiający zapisanie w pamięci 
sterownika 100 scen, 100 chaserów (każdy po 24 kroki) oraz 10 spektakli po 100 
kroków każdy. Dodatkowy niezależny kanał służący np. do regulacji jasności 
oświetlenia widowni.
Możliwość dowolnego modyfikowania przez operatora zapisanych konfiguracji, 
włącznie z wprowadzaniem zmian w trakcie odtwarzania. Prędkość i płynność 
odtwarzania chaserów regulowana potencjometrami lub synchronizowana muzyką. 
Brak ograniczenia ilości równocześnie odtwarzanych scen i chaserów.
Gniazdo karty pamięci typu Compact Flash pozwalające na archiwizację spektakli, 
chaserów, scen. Możliwości podłączenia kolorowego monitora. Złącze RS-232 
pozwalające na komunikację z komputerem PC w celu archiwizacji ustawień lub 
aktualizacji oprogramowania. Wyjście w  standardzie DMX-512. Wejście DMX-512: 
gniazdo 3-pin XLR.  Wejście / wyjście RS232: gniazdo 9-pin D-Sub.  Optyczna izolacja 
wyjścia DMX. Pojemność pamięci:: 100 scen, 100 chacerów, 10 spektakli. Wyjście na 
monitor: gniazdo 15-pin D-Sub. Karta pamięci zewnętrznej: Compact Flash. Wejście 
sygnału audio:  gniazdo JACK STEREO (wbudowany mikrofon). Zasilanie: 230 V / 
50Hz. Maksymalny pobór prądu:: 6 VA.. Waga: maksymalnie 5 kg. 

2

3. Opakowanie 
transportowe typu 
case

Przeznaczone dla  pulpitu z poz. 2. W opakowaniu należy przewidzieć miejsce na 
zasilacz, przewód DMX 10m i pulpit do realizacji nagłośnienia MACKIE 402VL23.

2

4. Profesjonalny regulator 
tyrystorowy 6x1200W o 
minimalnych 
parametrach podanych 
obok lub lepszych

Zasilanie zarówno z 3 jak i z 1 fazy, przełączanie między trybami zasilania 
automatyczne.
Wysokiej jakości filtry przeciwzakłóceniowe, automatycznie załączany wentylator w 
przypadku wzrostu temperatury przy długotrwałym obciążeniu.
Wbudowany wyświetlacz i klawiatura czteroprzyciskowa.
Obudowa pozwalająca na montaż na kratownicy i naścienny.
Zaawansowana elektronika pozwalająca na dowolne adresowanie każdego kanału, 
wybór charakterystyki sterowania, ustawianie limitów napięć wyjściowych, włączanie 
układu podgrzewania żarówek, jak również definiowanie reakcji ściemniacza na brak 
sygnału sterującego.
Możliwość zablokowania dostępu do programowalnych parametrów ściemniacza 
hasłem.
Produkt musi posiadać wbudowane układy "PLL", "soft-start", "soft-on" i "even-off" 
chroniące sam ściemniacz oraz urządzenia podpięte do obwodów wyjściowych.
Bezpośrednia detekcja zera sieci oraz optyczna izolacja wejścia DMX gwarantująca 
wysoką odporność na zakłócenia.
6 x 1200 W obciążenia ciągłego rezystancyjnego
6 x 1200 VA obciążenia ciągłego indukcyjnego
6 gniazd wyjściowych CEE, schuko
Masa nie większa niż 5kg
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5. Programowalny 6-
kanałowy sterownik 
oświetlenia o 
parametrach 
podanych obok lub 
lepszych

Indywidualna regulacja każdego kanału.
Regulacja sumy.
Klawisze FLASH załączające wybrany kanał na pełną jasność.
Wbudowana pamięć pozwalająca na zaprogramowanie 6 scen lub 6 chaserów.
Regulacja prędkości odtwarzania chaserów.
Wewnętrzny mikrofon.
Odtwarzanie chaserów skokowo lub płynnie.
Lekko pochylona obudowa z mocowaniem do obudowy transportowej.
Masa nie większa niż 1kg.
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6. Opakowanie 
transportowe typu 
case

Przeznaczone dla programowalnego sterownika oświetlenia z poz. 5.
W opakowaniu należy przewidzieć miejsce na zasilacz, przewód DMX 10m i pulpit do 
realizacji nagłośnienia MACKIE 402VL23.

2

7. Naświetlacz 
zewnętrzny LED o 
parametrach takich 
jak  obok lub 
lepszych

Wykonany z wysokiej jakości materiałów gwarantujących długą żywotność oraz 
odporność na wstrząsy.
Wodoodporny, umożliwiający pracę w trudnych warunkach atmosferycznych.
Moc: 50 W;    Odpowiednik lampy: 400 W;  Temperatura: 3500 K
Ilość diod:1;  Barwa: biała ciepła
Kąt świecenia: 120 stopni;  Zasilanie: 230 V

18

8. Przewód  DMX 2 x 0,25mm + zasil.3x1,5mm BIT;  1 sztuka = 10 mb
dopuszcza się przewód innego producenta o parametrach takich samych  lub lepszych

4

9.  Gniazdo
przeno ne ś

NEUTRIK NC3FXX
dopuszcza się produkt innego producenta o parametrach takich samych  lub lepszych

4

10.  Wtyk
przeno ny ś

NEUTRIK NC3MXX
dopuszcza się produkt innego producenta o parametrach takich samych  lub lepszych

4

11.  Wtyczka  PCE    Uni-schuko
16A/230V IP20 czarna
dopuszcza się produkt innego producenta o parametrach takich samych  lub lepszych

36

12.  Wtyczka trójfazowa czarna 4

13. Montaż regulatorów 
tyrystorowych 

Montaż sprzętu z poz. 1 i poz.4 w 4 salach dydaktycznych. W każdej z sal znajduje się rozdzielnia zasilająca. Regulator 
zostanie  umieszczony obok rozdzielni (zdjęcia rozdzielni stanowią Zał. II a do SIWZ) oraz podłączyć z zasilaniem i na listwie z 
odbiornikami wg ustaleń z użytkownikiem 

Wartość 
monta u ż

4 regulatorów:

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: 

słownie: ............................................................ złotych brutto
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Wymagany okres gwarancji na poz.. 1 - 7  min. 2 lata

 Wszystkie urządzenia  posiadają stosowne certyfikaty w języku polskim dopuszczające do stosowania w krajach UE.

Potwierdzamy niniejszym, iż oferowany przedmiot  zamówienia  spełnia wszystkie wyszczególnione w SIWZ parametry – w dowód czego załączamy opis  
oferowanego sprzętu (foldery/karty katalogowe).

Miejscowość .................................................. dnia ....................................... 2013 roku.

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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