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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla systemów 
niskoprądowych w Pawilonie Restauracyjnym przy Hali Stulecia w ramach projektu Utworzenie 
Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu. Skrótowe omówienie poszczególnych 
systemów przedstawiono w kolejnych podpunktach. 

Wszystkie komponenty stanowią część niezbędnego wyposaŜenia dla obiektów przeznaczonych 
do pełnienia funkcji centrów biznesowo-kongresowych i są nierozerwalnie związane z prawidłowym 
funkcjonowaniem Centrum Turystyki Biznesowej, zdolnym obsłuŜyć imprezy o charakterze co najmniej 
regionalnym. 

Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym . Z uwagi na konieczność skoordynowania jej 
z wykonawczym projektem architektonicznym i elektrycznym została rozszerzona o elementy wymagane 
od projektu wykonawczego. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe nieniejsza dokumentacja nie jest projektem 
wykonawczym i przed rozpoczęciem dostaw i wykonawstwa naleŜy ją uszczegółowi ć w ramach 
opracowywania  projektu wykonawczego . Uszczegółowienie to moŜe dotyczyć kwestii montaŜowych. 
Strukturę i parametry systemów jak i poszczególnych urządzeń naleŜy zachować zgodnie z niniejszym 
projektem budowlanym. 

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwiązania i konfiguracje urządzeń zostały uzgodnione 
z przedstawicielami Inwestora i są kompatybilne z inwestycjami realizowanymi i planowanymi takimi jak 
fontanna multimedialna oraz planowany remont Hali Stulecia.  

1.1. System efektowego o świetlenia kongresowego 
W salach kongresowych o większej kubaturze oraz w duŜych pomieszczeniach wielofunkcyjnych system 
klasycznego oświetlenia pomieszczeń wsparto dodatkowym specjalistycznym oświetleniem 
kongresowym, mającym na celu odpowiednie wyeksponowanie prelegentów, prezentowanych obiektów 
lub eksponatów oraz wytworzenie odpowiedniego klimatu. Ponadregionalna ranga imprez, które będą 
organizowane w obiekcie wymaga, aby oświetlenie wspomagało postawione cele nie tylko 
przy obserwacji bezpośredniej, ale równieŜ na potrzeby transmisji/rejestracji wideo i telewizyjnej. Sala 
Wielofunkcyjna zostanie wyposaŜona w system oświetlenia efektowego umoŜliwiający odpowiednie 
kreowanie nastroju w zaleŜności od sposobu jej wykorzystywania: bankiet, prezentacja, wykład, 
towarzyszący spotkaniu biznesowemu przerywnik artystyczny. 

1.2. System elektroakustyczny 
Niezbędnym wyposaŜeniem Sali Audytoryjnej, Sali Wielofunkcyjnej oraz Sal Konferencyjno-
Bankietowych wchodzących w skład Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej są systemy 
elektroakustyczne umoŜliwiające sprawne i niezawodne działanie obiektu w zakresie organizacji 
i prowadzenia wszelkiego rodzaju kongresów, seminariów, konferencji oraz spotkań i wystaw, a takŜe 
realizacji nieodzownie towarzyszących im imprez o charakterze artystycznym czy bankietowym. 

1.3. Dźwiękowy System Ostrzegawczy 
Niezbędnym wyposaŜaniem duŜych obiektów publicznych posiadających duŜe sale wykładowe jest 
Dźwiękowy System Ostrzegawczy. Obowiązek taki jest nałoŜony odpowiednimi rozporządzeniami 
w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej budynków. W przypadku Regionalnego Centrum Turystyki 
Biznesowej konieczne będzie zastosowanie spójnego systemu rozgłoszeniowego, który będzie 
zapewniał propagowanie komunikatów słownych nie tylko w sytuacjach zagroŜenia, ale równieŜ 
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w trakcie normalnego codziennego uŜytkowania obiektu. W przypadku centrów kongresowych 
zawierających w sobie sale konferencyjne, bankietowe, restauracje, istnieje konieczność przesyłania 
komunikatów do wszystkich lub do wybranych stref budynku. Wszystkie te funkcje spełnia Dźwiękowy 
System Ostrzegawczy zaprojektowany dla obiektu. 

1.4. System wideo i sterowania 
Współczesne sale konferencyjne są wyposaŜone w kompleksowe systemy prezentacji audiowizualnej 
zarządzane przy pomocy spójnego systemu sterowania. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej 
posiadające kilka sal tego typu zostanie wyposaŜone w system: prezentacji wideo, kompleksowego 
zarządzania obrazem, dźwiękiem, oświetleniem i zaciemnieniem oraz jednolitego kontrolowania stanu 
urządzeń prezentacyjnych. Ponadto Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej, jako obiekt 
przeznaczony do organizowania spotkań biznesowych i konferencji o zasięgu ponadregionalnym, 
zostanie wyposaŜone w system informacyjny wyświetlający w całym obiekcie agendy organizowanych 
imprez. 

1.5. System transmisji danych 
Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej, w którym znajduje się kilka sal konferencyjnych, 
umoŜliwiających organizowanie duŜych kongresów i spotkań biznesowych z udziałem tysięcy 
uczestników, zostanie wyposaŜone w odpowiednio zaawansowany system transmisji danych 
przy pomocy struktury kablowej i radiowej. 

Struktura taka w nowoczesnym centrum biznesowo-kongresowym będzie odpowiedzialna za zbieranie 
danych ze wszystkich systemów zainstalowanych w obiekcie, jednocześnie umoŜliwiając bezpieczne 
korzystanie z sieci bezprzewodowej, która została zaprojektowana na terenie obiektu. Poza 
bezprzewodowym dostępem do internetu, infrastruktura zapewniać będzie bezpieczne integrowanie 
sygnałów z pozostałych systemów takich jak: kontrola dostępu, oświetlenie, nagłośnienie, monitoring 
wizyjny czy przeciwpoŜarowy itp. 

1.6. Centralny system sterowania (BMS techniczny) 
Do sprawnego zarządzania i wizualizowania stanów głównych systemów w nowoczesnym centrum 
biznesowo-kongresowym zaprojektowano zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS — 
Building Management System), umoŜliwiający maksymalizację bezpieczeństwa, funkcjonalności, 
komfortu oraz minimalizację kosztów eksploatacji, rozbudowy i modernizacji. Regionalne Centrum 
Turystyki Biznesowej zostanie wyposaŜone w BMS techniczny monitorujący większość zainstalowanych 
w obiekcie systemów oraz sterujący w pełni systemem wentylacji i klimatyzacji. 

1.7. System telewizji przemysłowej CCTV 
Dla prawidłowej ochrony obiektu zaprojektowano wysokiej klasy system nadzoru telewizji przemysłowej 
(CCTV) bazujący na technologii IP, który jest uzupełnieniem pozostałych systemów bezpieczeństwa. 
System ten będzie odpowiedzialny za kontrolę wizualną sytuacji wewnątrz obiektu oraz w jego 
bezpośrednim otoczeniu. 

1.8. System kontroli dost ępu 
Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej to obiekt, w którym będą odbywać się spotkania biznesowe 
i konferencje o zasięgu ponadregionalnym, równieŜ z udziałem waŜnych osobistości, dlatego zostanie 
ono wyposaŜone w system umoŜliwiający kontrolę dostępu do wybranych pomieszczeń. Przy organizacji 
imprez o charakterze konferencyjnym istnieje ponadto potrzeba monitorowania zainteresowania 
uczestników poszczególnymi wydarzeniami w ramach danej imprezy. 
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1.9. System sygnalizacji włamania i napadu 
W budynku centrum zaprojektowano elektroniczny system alarmowy SSWiN. Centrala alarmowa 
oraz podłączone do niej podcentrale alarmowe wraz z czujkami będą dozorować wybrane 
pomieszczenia i strefy obiektu. Obsługa systemu będzie się odbywać za pośrednictwem klawiatur 
szyfrowych zainstalowanych w budynku oraz dedykowanego oprogramowania. 

1.10. System telefonii wewn ętrznej 
Obiekt zostanie wyposaŜony we własną centralę telefoniczną obsługującą klasyczne aparaty 
przewodowe oraz aparaty bezprzewodowe umoŜliwiające wykorzystującym je osobom swobodne 
poruszanie się po pomieszczeniach. 
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2. Merytoryczna podstawa opracowania 

[1] Zlecenie nr DIR/003/06/08 złoŜone przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa 
Sp. z o.o. w dniu 08.02.2008. 

[2] Uzgodnienia robocze z autorami dokumentacji wykonawczej dla projektu „Utworzenie 
Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej”, architektura, instalacje sanitarne, instalacje 
wentylacji i chłodzenia, instalacje elektryczne. 

[3] Uzgodnienia z Inwestorem i projektantami wszystkich systemów (na podstawie pism 
nr: 10009, 10012, 10036, 10073, 10094, 10098, 10123, P10026, notatka z dnia 
11.02.2008, notatka z dnia 13.02.2008, notatka z dnia 15.02.2008, notatka z dnia 
25.02.2008, notatka z dnia 1.04.2008, notatka z dnia 21.05.2008, notatka z dnia 
28.05.2008, notatka z dnia 26.09.2008). 

[4] „Utworzenie Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu. Architektoniczna 
koncepcja wielobranŜowa. Rewizja C. Marzec 2008”. 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r. 
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563). 

[6] PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 

[7] PN IEC 50(801):1998. Międzynarodowy słownik terminologii elektryki — Akustyka 
i elektroakustyka. 

[8] PN IEC 574 2:1994. Urządzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne — Pojęcia 
ogólne. 

[9] PN-T-04499-01:1992. Urządzenia i systemy elektroakustyczne — Postanowienia ogólne. 

[10] PN EN ISO 9921:2005. Ergonomia — Ocena porozumiewania się mową. 

[11] PN-EN 60268-3:2004. Urządzenia systemów elektroakustycznych — Część 
3: Wzmacniacze. 

[12] PN-EN 60268-4:2004. Urządzenia systemów elektroakustycznych — Część 4: Mikrofony. 

[13] PN-EN 60268-5:2005. Urządzenia systemów elektroakustycznych — Część 5: Głośniki. 

[14] PN-EN 60268-16:2005. Urządzenia systemów elektroakustycznych — Część 
16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy. 

[15] PN-T-90220:1996. Przewody mikrofonowe — Ogólne wymagania i badania. 

[16] PN-EN 60065:2004. Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania 
bezpieczeństwa uŜytkowania. 

[17] PN-EN 61938:1998 Zestawy urządzeń wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z towarzyszącym 
dźwiękiem. Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. 

[18] BS 5839: 1997. Fire detection and alarm systems for buildings. Part 8. Code of practice 
for the design, installation and servicing of voice alarm systems. 

[19] Ahnert W., Steffen F., Sound Reinforcement Engineering, E & FN Spon, London 1999. 

[20] Ballou G., Handbook for Sound Engineers, Focal Press 2005. 
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[21] Davis D. & C., Sound Systems Engineering, Focal Press 2006. 

[22] Giddings P., Audio System Design and Installation, Howard W. Sams & Co 1990. 
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3. Charakterystyka obiektu 

Ogólny opis obiektu moŜna znaleźć w załączonej koncepcji architektonicznej „Utworzenie 
Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu. Architektoniczna koncepcja 
wielobranŜowa. Rewizja C. Marzec 2008” [4]. 

Z uwagi na przeznaczenie, w obiekcie wyróŜniamy następujące pomieszczenia wyposaŜone 
w funkcjonalnie niezaleŜne systemy audiowizualne, którymi będzie moŜna zarządzać lokalnie: 

 Sala Audytoryjna, 

 Sala Wielofunkcyjna (z moŜliwością podziału na mniejszą salę i jej przedsionek), 

 dwie Sale Konferencyjno-Bankietowe (kaŜda z moŜliwością podziału, co daje ostatecznie 
cztery Sale Konferencyjno-Bankietowe). 

Pozostałe pomieszczenia nie będą posiadały systemów sterowanych lokalnie.  
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4. Opis funkcjonalny 

Wszystkie systemy niskoprądowe i ich komponenty zostały w projekcie tak dobrane, aby umoŜliwić 
sprawne i niezawodne działanie Centrum Biznesowego, które ma aspirację do bycia wiodącym tego typu 
ośrodkiem w regionie. 

Wszystkie wymienione w opracowaniu urządzenia wchodzące w skład: 

I. systemu efektowego oświetlenia kongresowego, 

II. systemu elektroakustycznego, 

III. Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, 

IV. systemu wideo i sterowania, 

V. systemu transmisji danych, 

VI. centralnego systemu sterowania (BMS’u technicznego), 

VII. systemu telewizji przemysłowej CCTV, 

VIII. systemu kontroli dostępu, 

IX. systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

X. systemu telefonii wewnętrznej, 

stanowią niezbędne wyposaŜenie przyszłego Regionalnego Centrum Biznesowego we Wrocławiu, 
pozwalając na jego sprawne i profesjonalne działanie od strony organizacyjnej i uŜytkowej. 

Wymienione systemy są nieodzownym składnikiem kaŜdego nowoczesnego centrum obsługującego 
wszystkie elementy szeroko rozumianej turystyki biznesowej, w której skład wchodzą nie tylko bankiety, 
kongresy, seminaria czy konferencje, lecz takŜe inne formy aktywności, takie jak: indywidualne podróŜe 
słuŜbowe, spotkania, wystawy i imprezy towarzyszące, podróŜe motywacyjne, czy wreszcie turystyka 
korporacyjna, która z definicji obejmuje rozrywki oferowane przez firmy najcenniejszym 
(lub potencjalnym) klientom w czasie prestiŜowych wydarzeń sportowych lub kulturalnych. 

4.1. System efektowego o świetlenia kongresowego 
System oświetlenia efektowego został zaprojektowany tak, by mógł spełniać jednocześnie wymogi 
dla tradycyjnego oświetlenia konferencyjnego, kongresowego i jednocześnie umoŜliwiać oświetlenie 
efektowe dla róŜnego rodzaju imprez artystycznych, towarzyszących tego rodzaju spotkaniom 
biznesowym. Taka uniwersalność znacznie rozszerzy moŜliwości organizacyjne i powaŜnie uatrakcyjni 
ofertę Regionalnego Centrum Biznesowego. 

4.1.1.  Sala Audytoryjna 
Schemat połączeń dla systemu oświetlenia efektowego Sali Audytoryjnej przedstawiono na rysunku L01. 
Rozmieszczenie urządzeń systemu oświetlenia efektowego Sali Audytoryjnej przedstawiono na rysunku 
EP05. 

4.1.1.1 Przyłącza sygnałowe DMX 

Przyłącza sygnałowe dla urządzeń inteligentnych będą rozmieszczone na konstrukcjach wsporczych 
stropu, do których mocowana będzie kratownica typy truss. Przewidziano 8 punktów złącz sygnałowych 
obwDMX01–obwDMX08, do których w zaleŜności od potrzeb będą podłączane urządzenia inteligentne. 
Gniazda przyłączy sygnałowych DMX będą równomiernie rozłoŜone na całej długości belki stropowej. 
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Przyłącza dla urządzeń umieszczanych kontrowo na nieruchomym sztankiecie nad linią ekranu, będą 
zainstalowane na ścianie szachtu, w górnej jego części. Wszystkie linie DMX będą dochodziły 
do rozdzielaczy sygnału Op01–Op02, umieszczonych na stropie technicznym. Rozdzielacze będą 
połączone ze sobą w linie. Jedna z linii sterujących DMX będzie biegła bezpośrednio do konsolety Ko01 
umieszczonej na stanowisku FOH w środkowej części Sali Audytoryjnej. Druga linia będzie 
poprowadzona do oświetleniowego regulatora mocy Rm01, znajdującego się za ścianą ekranu. 

Opisany wyŜej podział ma na celu rozdzielenie sygnału DMX na reflektory profilowe i głowice ruchome, 
co znacznie usprawni pracę i programowanie z poziomu konsolety. 

4.1.1.2 Konsoleta oświetleniowa Ko01 

Konsoleta oświetleniowa będzie usytuowana na stanowisku realizatora FOH. System sterowania będzie 
podzielony na dwie niezaleŜne linie DMX w celu łatwiejszej kontroli nad zainstalowanymi urządzeniami. 
Stół mikserski wyposaŜony będzie w manipulatory parametrów dla urządzeń inteligentnych oraz 
w zintegrowany ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, umoŜliwiający szybki dostęp do parametrów 
zainstalowanych urządzeń. 

Pierwsza wychodząca z miksera linia DMX1 będzie sterowała oświetleniowym regulatorem mocy, skąd 
będą zasilane poszczególne reflektory profilowe, umieszczone na konstrukcjach scenicznych, 
podwieszonych na wyciągarkach punktowych. 

Druga linia sterująca dla urządzeń inteligentnych DMX2 będzie poprowadzona bezpośrednio 
do rozdzielaczy sygnału DMX Op01-Op02, gdzie następnie sygnał rozdzielony zostanie na pojedyncze 
złącza sygnałowe obwDMX01-obwDMX08 Dodatkowo, w celu zintegrowania oświetlenia efektowego 
z oświetleniem ogólnym, konsoleta Ko01 będzie połączona ze switchem centralnego systemu 
sterowania BMS przewodem sygnałowym Ethernet. 

4.1.1.3 Głowice ruchome typu spot GRS01-GRS04 

Głowice ruchome typu spot będą podwieszane do kratownicy. Sama kratownica będzie podpięta 
do trzech wyciągarek punktowych sterowanych przy pomocy przenośnego pulpitu sterowniczego. Ilość 
urządzeń będzie uzaleŜniona od potrzeb inscenizacyjnych. 

Urządzenia będą się charakteryzować wysoko wydajnym strumieniem świetlnym wytwarzanym 
przez urządzenie na poziomie minimum 10 000 lm., płynnym efektem Zoom w zakresie 16–310 

z dokładnością 16 bitów, funkcją Hot restrike — moŜliwością zapłonu lampy zaraz po jej wyłączeniu. 
Zakres ruchu Pan/Tilt 540º/246o i dokładność ruchu Pan/Tilt 16 bitów, umoŜliwi bardzo precyzyjne 
ustawienie urządzenia na poszczególne postacie lub elementy scenografii. Dzięki tak szerokiemu 
zakresowi ruchu będzie moŜliwe zaświecenie w dowolny punkt na sali bez potrzeby fizycznego 
przestawiania urządzeń. Płynny ruch urządzenia umoŜliwi równieŜ podąŜanie światłem za prelegentem 
z poziomu konsolety.  

Dimmer 0 do 100% z dokładnością 16 bitów da moŜliwość łagodnego ściemniania bez widocznych 
skoków natęŜenia światła. Korekcja temperatury barwowej CTO, CTB będzie pozwalać na dopasowanie 
się do halogenowych źródeł światła.  

Głowice będą wyposaŜone w efekt stroboskopowy o zmiennej częstotliwości. Będą posiadać 4-krotny 
obrotowy pryzmat i jedną tarczę stałych wymiennych gobo – 9 wzorów + otwarty, wyświetlacz 
alfanumeryczny słuŜący do adresowania urządzenia oraz do funkcji specjalnych. Ponadto głowice będą 
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posiadać moŜliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia na zasadzie „wgrania” nowego 
oprogramowania oraz tryb pracy ekonomicznej o zmniejszonej jasności źródła. 

4.1.1.4 Głowice ruchome typu wash GRW01-GRW02 

Głowice ruchome typu wash słuŜyć będą do pokrycia planu proscenium Sali Audytoryjnej dowolnie 
wybraną barwą światła. 

Zainstalowanie halogenowego źródła światła o mocy 1 200 W i obniŜonym napięciu 80 V da zwiększoną 
skuteczność świecenia. Poziom szumu poniŜej 40 dBA (z odległości 1 m przy włączonej lampie) 
umoŜliwi wykorzystanie urządzenia w trakcie prelekcji. Strumień świetlny wytwarzany przez urządzenie 
będzie wynosił 13 000 lm. Płynny efekt Zoom w zakresie 20–410 z dokładnością 16 bitów umoŜliwi 
podąŜanie światłem za prelegentem z poziomu konsolety, bez widocznych drgań. Urządzenie będzie 
wyposaŜone w dodatkową 12° soczewk ę umoŜliwiającą uzyskanie wąskiego kąta rozsyłu strumienia 
świetlnego. Zakres ruchu Pan/Tilt 540º/246º i dokładność ruchu Pan/Tilt 16 bitów umoŜliwi bardzo 
precyzyjne ustawienie urządzenia na poszczególne postacie lub elementy scenografii. System płynnego 
mieszania kolorów CMY będzie miał dokładność 16 bitów. 

4.1.1.5 Oświetleniowy regulator mocy Rm01 

Do regulacji jasności reflektorów konwencjonalnych profilowych przewidziano 12 obwodów 
regulowanych, kaŜdy o mocy 3,7 kW. Wszystkie obwody regulowane znajdą się w jednym 
oświetleniowym regulatorze mocy, który będzie umiejscowiony za ścianą szachtu, na którym będzie 
umocowany ekran projekcyjny. Taka lokalizacja umoŜliwi znaczne skrócenie tras kablowych dla opraw 
profilowych oświetlenia efektowego. Regulator będzie zasilany i załączany z pomieszczenia reŜyserni, 
w którym znajdował się będzie blok zasilania dla obwodów nieregulowanych przeznaczonych 
pod urządzenia inteligentne. 

4.1.1.6 Reflektory profilowe RP01-RP12 

Dla potrzeb doświetlenia ze względu na planowane częste konferencje w projekcie zastosowano oprawy 
oparte na lampach halogenowych ze zmienną optyką kąta świecenia, profilowania strumienia światła 
i wydajnym systemem odprowadzania ciepła. Celem zastosowania tych lamp było uniknięcie nadmiernie 
wysokiej temperatury wypromieniowywanej w kierunku osób, które podczas konferencji spędzać będą 
wiele godzin w światłach reflektorów. 

Do oświetlenia konferencyjnego będą słuŜyły aparaty profilowe o mocy 1 000 W i kącie rozsyłu 
strumienia świetlnego 14/35°. K ąt świecenia został dobrany optymalnie do odległości, z jakiej będą 
świeciły urządzenia. Funkcja, jaką będą spełniały, to „dopalenie” proscenium Sali Audytoryjnej dla celów 
rejestracji telewizyjnych lub wideokonferencji. Aparaty rozmieszczone będą na ruchomej konstrukcji typu 
trass w ilości 6 sztuk. Da to moŜliwość świecenia frontowego. Na nieruchomej belce sztankietu 
umieszczonej na ścianie szachtu powyŜej ekranu projekcyjnego zostanie umieszczonych 6 urządzeń 
do świecenia kontrowego. Taki sposób świecenia uplastyczni elementy i postacie. Będzie to równie 
istotne przy rejestracjach telewizyjnych, jak i dla oka widza. 
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4.1.2.  Sala Wielofunkcyjna 
Schemat połączeń dla systemu oświetlenia efektowego Sali Wielofunkcyjnej przedstawiono na rysunku 
L02. 
Rozmieszczenie urządzeń systemu oświetlenia efektowego Sali Wielofunkcyjnej przedstawiono 
na rysunku EP05. 

4.1.2.1 Przyłącza sygnałowe DMX 

Przyłącza sygnałowe dla urządzeń inteligentnych będą rozmieszczone na konstrukcjach wsporczych 
stropu, do których mocowana będzie kratownica typy truss. Przewidziano 16 punktów złącz sygnałowych 
obwDMX09–obwDMX24, do których w zaleŜności od potrzeb będą podłączane urządzenia inteligentne. 
Gniazda przyłączy sygnałowych DMX będą równomiernie rozłoŜone na całej długości belek stropowych. 
Wszystkie linie DMX będą dochodziły do 4 sztuk rozdzielaczy sygnału Op03–Op06, umieszczonych 
na stropie technicznym. Rozdzielacze będą połączone ze sobą w linię, która będzie biegła bezpośrednio 
do konsolety Ko02 umieszczonej na stanowisku realizatora światła w kabinie, bądź teŜ w przypadku 
podziału Sali Wielofunkcyjnej na dwie mniejsze, konsoleta będzie przenoszona do stanowiska 
usytuowanego z boku sali, gdzie znajdować się będą wszystkie przyłącza sygnałowe oraz gniazda 
230 V potrzebne do zasilenia urządzeń. Druga linia sterująca DMX będzie poprowadzona 
do oświetleniowego regulatora mocy Rm02. 

Taki podział ma na celu rozdzielenie sygnału linii DMX na reflektory profilowe i głowice ruchome, 
co znacznie usprawni pracę i programowanie z poziomu konsolety.  

4.1.2.2 Konsoleta oświetleniowa Ko02 

Konsoleta oświetleniowa będzie usytuowana w pomieszczeniu realizatorów Sali Wielofunkcyjnej, 
a w przypadku podziału sali na dwie części, konsoleta będzie przenoszona do stanowiska 
umieszczonego z boku sali, gdzie znajdować się będą wszystkie przyłącza sygnałowe oraz gniazda 
230 V potrzebne do zasilenia urządzeń. 

System sterowania zostanie podzielony na dwie niezaleŜne linie DMX w celu łatwiejszej kontroli 
nad zainstalowanymi urządzeniami. Stół mikserski wyposaŜony będzie w koła parametrów dla urządzeń 
inteligentnych, dodatkowy monitor LCD i zintegrowany ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, 
umoŜliwiający szybki dostęp do parametrów zainstalowanych urządzeń. 

Pierwsza linia DMX1 wychodząca z miksera będzie sterowała oświetleniowym regulatorem mocy Rm02, 
skąd będą zasilanie poszczególne reflektory profilowe umieszczone na konstrukcjach scenicznych, 
podwieszonych na wyciągarkach punktowych. 

Druga linia sterująca dla urządzeń inteligentnych DMX2 będzie poprowadzona bezpośrednio 
do rozdzielaczy sygnału DMX Op03-Op06, gdzie następnie sygnał rozdzielony zostanie na pojedyncze 
złącza sygnałowe obwDMX09-obwDMX24. Dodatkowo, w celu zintegrowania oświetlenia efektowego 
z oświetleniem ogólnym, konsoleta Ko02 będzie połączona ze switchem centralnego systemu 
sterowania BMS przewodem sygnałowym Ethernet. 

4.1.2.3 Głowice ruchome typu spot GRS05–GRS18 

Głowice ruchome typu spot będą podwieszane do 4 odcinków 15-metrowych kratownic typu truss. KaŜdy 
odcinek kratownicy będzie podpięty do trzech wyciągarek punktowych sterowanych przy pomocy 
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przenośnego pulpitu sterowniczego. Ilość urządzeń będzie uzaleŜniona od potrzeb inscenizacyjnych. 
Maksymalnie zostało przewidzianych 14 sztuk głowic ruchomych typu spot. 

Dodatkowo zastosowano w projekcie 4 odcinki kratownicy typu truss; 2 sztuki o długości 12,5 m 
i 2 sztuki o długości 7,5 m. PowyŜsze elementy krat będą dowieszone prostopadle do juŜ istniejących 
w zaleŜności od potrzeb. Dzięki temu pomieszczenie Sali Wielofunkcyjnej zyska większą uniwersalność. 

4.1.2.4 Głowice ruchome typu wash GRW03-GRW12 

Głowice ruchome typu wash słuŜyć będą do pokrycia planu Sali Wielofunkyjnej dowolnie wybraną barwą 
światła, wykorzystując system płynnego mieszania kolorów CMY z dokładnością 16 bitów. Poziom 
szumu wytwarzany przez urządzenie poniŜej 40 dBA (z odległości 1 m przy włączonej lampie) da 
moŜliwość wykorzystania urządzenia w trakcie prelekcji. Płynny efekt Zoom w zakresie 20–410 

z dokładnością 16 bitów umoŜliwi podąŜanie światłem za prelegentem z poziomu konsolety, bez 
widocznych drgań. Urządzenie będzie wyposaŜone w dodatkową 12° soczewk ę umoŜliwiającą 
uzyskanie wąskiego kąta rozsyłu strumienia świetlnego.  

4.1.2.5 Oświetleniowy regulator mocy Rm02 

Do regulacji jasności reflektorów konwencjonalnych profilowych przewidziano 12 obwodów 
regulowanych, kaŜdy o mocy 3,7 kW. Wszystkie obwody regulowane znajdą się w oświetleniowym 
regulatorze mocy, który będzie umiejscowiony w pomieszczeniu reŜyserni Sali Wielofunkcyjnej. 
Regulator będzie zasilany z bloku zasilania. W bloku zasilania znajdą się równieŜ 24 obwody 
nieregulowane przeznaczone dla urządzeń inteligentnych. 

4.1.2.6 Reflektory profilowe RP13-RP18 

Dla potrzeb doświetlenia ze względu na planowane częste konferencje w projekcie zastosowano oprawy 
oparte na lampach halogenowych ze zmienną optyką kąta świecenia, profilowania strumienia światła 
i wydajnym systemem odprowadzania ciepła. Celem zastosowania tych lamp było uniknięcie nadmiernie 
wysokiej temperatury wypromieniowywanej w kierunku osób, które podczas konferencji spędzać będą 
wiele godzin w światłach reflektorów. 

Do oświetlenia konferencyjnego będą słuŜyły aparaty profilowe o mocy 1 000 W i kącie rozsyłu 
strumienia świetlnego 14/35°. K ąt świecenia został dobrany optymalnie do odległości, z jakiej będą 
świeciły urządzenia. Funkcja, jaką będą spełniały, to „dopalenie” Sali Wielofunkcyjnej dla celów 
rejestracji telewizyjnych lub wideokonferencji. Aparaty w ilości 6 sztuk rozmieszczone będą na ruchomej 
konstrukcji typu trass. 
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4.2. System elektroakustyczny 
Systemy elektroakustyczne są niezbędnym wyposaŜeniem Sali Audytoryjnej, Sali Wielofunkcyjnej 
oraz Sal Konferencyjno-Bankietowych. Dla kaŜdej z tych sal zaprojektowano system elektroakustyczny 
spełniający określone wymogi, pozwalający na obsługę szeroko rozumianej turystyki biznesowej. 
System elektroakustyczny Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej będzie wykorzystywany 
do realizacji oprawy dźwiękowej wykładów, konferencji, prezentacji, spotkań biznesowych o zasięgu 
ponadregionalnym. System ten będzie wykorzystywany równieŜ do realizacji oprawy dźwiękowej form 
artystycznych towarzyszących konferencjom i spotkaniom biznesowym. System nie będzie umoŜliwiał 
realizacji profesjonalnej oprawy dźwiękowej niezaleŜnych koncertów gwiazd estrady. 

4.2.1. Sala Audytoryjna 

Schemat połączeń dla systemu elektroakustycznego Sali Audytoryjnej przedstawiono na rysunku E01. 

Rozmieszczenie urządzeń systemu elektroakustycznego Sali Audytoryjnej przedstawiono na rysunku 
EP05. 

4.2.1.1 Przyłącza sygnałowe, źródła sygnałów 

1. Przyłącza sygnałowe symetryczne rozmieszczone na scenie będą zawierały 24 wejścia 
mikrofonowo-liniowe, 6 linii zwrotnych oraz gniazda zasilające 230 V. 

2. Przejezdna mównica zawierać będzie następujące urządzenia: 

 2 sztuki mikrofonów na gęsiej szyi o długości minimum 40 cm, 

 komputer PC wyposaŜony w wejście i wyjście stereofoniczne, z symetryzatorem i separatorem, 

 dodatkowe przyłącze foniczne 2-kanałowe na złączach RCA/TS/Mini TRS z symetryzatorem 
i separatorem. 

4.2.1.2 Odtwarzacze i rejestratory 

System elektroakustyczny wyposaŜony zostanie w urządzenia rejestrująco-odtwarzające dźwięk 
umieszczone w skrzyniach typu flightcase na stanowisku FOH, takie jak: 

 odtwarzacz DVD Blu-ray oraz dekoder 5.1 (specyfikowany w ramach systemu wideo), 

 rejestrator DVD (specyfikowany w ramach systemu wideo), 

 odtwarzacz CD, 

 rejestrator MD, 

 hybrydę telefoniczną. 

Ponadto skrzynia transportowa, w której umieszczone będą urządzenia rejestrująco-odtwarzające 
dźwięk, wyposaŜona zostanie w dodatkowe dwukanałowe przyłącze sygnałowe dla źródeł 
zewnętrznych, oparte o złącza: TRS, Mini TRS oraz RCA. 
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4.2.1.3 Konsoleta foniczna 

Sygnały foniczne z przyłączy scenicznych podawane będą na wejścia analogowe od 1 do 24 konsolety 
fonicznej, znajdującej się na stanowisku realizatora FOH. Na wejścia cyfrowe (AES/EBU) od 1 do 12, 
za pośrednictwem przetworników A/C, podawane będą sygnały z:  

 odbiorników mikrofonów bezprzewodowych OB01, OB02, 

 odtwarzaczy i rejestratorów CD01, MD01, DVD01 (poprzez dekoder 5.1), DVD-RW01 
(poprzez dekoder 5.1), 

 hybrydy telefonicznej HT, 

 mównicy. 

Wyjścia analogowe od 1 do 6 konsolety wykorzystane będą jako kanały zwrotne do przyłączy 
scenicznych. Wyjścia analogowe 7 i 8 podłączone będą do rozdzielacza sygnałów fonicznych 
zlokalizowanego na stanowisku FOH i wykorzystywanego przez dziennikarzy. Wyjścia cyfrowe od 1 do 4 
w standardzie AES/EBU (8 kanałów) wysłane będą do procesora wielozadaniowego PW01. 

4.2.1.4 Procesor wielozadaniowy 

Procesor będzie przyjmował 8 kanałów z konsolety w cyfrowym standardzie AES/EBU oraz 6 kanałów 
analogowych (2 sygnały z systemu konferencyjnego, 2 sygnały z systemu dystrybucji sygnałów 
i 2 sygnały z ruchomego systemu wideokonferencyjnego). 

Sygnały z wyjść cyfrowych (AES/EBU) od 1 do 8 wysyłane będą za pośrednictwem przetworników C/A 
na aktywne zestawy głośnikowe stanowiące nagłośnienie Sali Audytoryjnej oraz aktywne monitory 
odsłuchowe znajdujące się w pomieszczeniu technicznym. Sygnały z wyjść analogowych od 1 do 8 
wysyłane będą na: system symultaniczny, system dystrybucji sygnałów, przejezdny system 
wideokonferencyjny oraz do rejestracji przy uŜyciu DVD-RW01. 

4.2.1.5 Mikrofony bezprzewodowe 

System elektroakustyczny wyposaŜony zostanie w 4 kanały mikrofonowych zestawów 
bezprzewodowych (2 nadajniki typu handheld oraz 2 nadajniki typu beltpack z mikrofonami nagłownymi 
oraz mikrofonami lavalier). Odbiorniki zestawów bezprzewodowych umieszczone zostaną w skrzyni typu 
flightcase na stanowisku FOH (Front of House). Zastosowane zestawy bezprzewodowe będą spełniały 
nastepujące załoŜenia: 

 Podwójny odbiornik true diversiti, 

 Praca w paśmie UHF, 

 Zarządzanie kompletem parametrów z poziomu komputera PC poprzez wbudowaną kartę 
sieciową, 

 Dwupasmowy kompander sygnału fonicznego, 

 Wskaźnik poziomu sygnału AF i RF, 

 Dwa wyjścia sygnałowe separowane transformatorowo niezleŜne dla kaŜdego z kanałów 
transmisji, 

 Nadajniki zasilane baterią typu AA. 
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4.2.1.6 Mikrofony kablowe, akcesoria sceniczne 

Zestaw mikrofonów przewodowych renomowanego producenta będzie zawierał: 

 zestaw dynamicznych mikrofonów dla mówców – 4 sztuki, 

 zestaw mikrofonów instrumentalnych – 16 sztuk, 

 symetryzator/separator sygnałowy, dwukanałowy, pasywny dibox – 4 sztuki, 

 statywy mikrofonowe w skrzyni typu flightcase, 

 przewody mikrofonowe, sygnałowe, akcesoria sceniczne, 

 słuchawki zamknięte dla realizatora dźwięku. 

4.2.1.7 System nagłośnienia 

Sala Audytoryjna zostanie wyposaŜona w system nagłośnienia umoŜliwiający: 

 realizację stereofonicznego L, R oraz L, C, R obrazu dźwiękowego, 

 realizację wielokanałowego obrazu dźwiękowego w formacie 5.1. 

Zaprojektowany system nagłośnienia powinien charakteryzować się następującymi cechami: 

 pasmo przenoszenia od 40 Hz do 16 kHz, 

 maksymalny poziom ciśnienia akustycznego na widowni ≥105 dB, 

 nierównomierność poziomu ciśnienia akustycznego na widowni 3 dB, 

 urządzenia głośnikowe subniskotonowe skonfigurowane w sposób umoŜliwiający kierunkową 
propagację dźwięku oraz minimalizujący nierównomierność poziomu ciśnienia akustycznego 
na widowni, 

 odsłuch kontrolny stereofoniczny dwukanałowy w pomieszczeniu technicznym, 

 odsłuch (monitory sceniczne) sceniczny dla występujących mówców na 6 niezaleŜnych torach 
odsłuchowych o następujących parametrach: 

o pasmo przenoszenia od 65 Hz do 16 kHz, 

o maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m ≥128 dB, 

o przetwornik LF 12”, HF 2”. 

System elektroakustyczny umoŜliwiał będzie integrację z systemem sterowania urządzeniami 
audiowizualnymi pracującymi na potrzeby Sali Audytoryjnej. 

4.2.1.8 Inne elementy 

Ze względu na moŜliwość organizowania bardziej wymagających imprez towarzyszących o naturze 
artystycznej przez zewnętrzne firmy specjalistyczne, w Sali Audytoryjnej przewidziano następujące 
elementy: 

 stanowisko dla realizatorów dźwięku i oświetlenia o odpowiednich wymiarach, 
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 na stanowisku realizatora dźwięku udostępnione zostanie dziennikarzom dwadzieścia 
kompletów sygnałów fonicznych wynikających z powielenia sumarycznego sygnału fonicznego 
nagłaśnianego w Sali Audytoryjnej, 

 przykrywane kanały kablowe o wymiarach minimum 15×15 cm, 

 przyłącza sygnałowe, 

 gniazda zasilające 32 A i 63 A, 

 punkty zaczepowe w suficie do montaŜu wyciągarek, 

 zamykane przejścia kablowe przez ścianę zewnętrzną o wymiarach 20×20 cm. 

W Sali Audytoryjnej w ramach systemu elektroakustycznego przewidziano moŜliwość podłączenia 
ruchomego systemu tłumaczeń symultanicznych (jednego dla całego obiektu) wyposaŜonego dodatkowo 
w system dyskusyjny, o następujących funkcjach uŜytkowych: 

 zestaw trzech przenośnych kabin dla tłumaczy symultanicznych, 

 zestaw odbiorników bezprzewodowych pracujących w paśmie podczerwonym dla 50 
uŜytkowników, 

 system symultaniczny został tak zaprojektowany, aby w przypadku konieczności wykorzystania 
większej liczby odbiorników moŜliwe było ich wypoŜyczanie od firm komercyjnych, 

 stacja stołowa systemu dyskusyjnego przewodniczącego, 

 stacje stołowe systemu dyskusyjnego delegatów. 

Projektowany system elektroakustyczny przewiduje moŜliwość podłączenia do konsolety fonicznej 
przenośnego zestawu zawierającego 8 kanałów mikrofonowych zestawów bezprzewodowych OB03–
OB06, wyposaŜonych w nadajniki typu beltpack i mikrofony nagłowne. Ponadto przenośny zestaw 
bezprzewodowy wyposaŜony zostanie w: akcesoria montaŜowe 19”, anteny zewnętrzne, wzmacniacze 
sygnału radiowego, rozdzielacze sygnału radiowego oraz system skanowania widma i automatycznego 
doboru częstotliwości nośnej sygnału radiowego. 

System elektroakustyczny Sali Audytoryjnej wyposaŜony zostanie w system dystrybucji danych 
pozwalający na połączenie między salami: Audytoryjną i Wielofunkcyjną oraz umoŜliwiający 
przeprowadzanie wideokonferencji między tymi salami. 

Ponadto system elektroakustyczny Sali Audytoryjnej wyposaŜony zostanie w moŜliwość podłączenia 
niezaleŜnego systemu wideokonferencyjnego umoŜliwiającego połączenie z dowolnym miejscem. 

4.2.2. Sala Wielofunkcyjna 

Schemat połączeń dla systemu elektroakustycznego Sali Wielofunkcyjnej przedstawiono na rysunku 
E02. 

Rozmieszczenie urządzeń systemu elektroakustycznego Sali Wielofunkcyjnej przedstawiono na rysunku 
EP05. 

4.2.2.1 Przyłącza sygnałowe, źródła sygnałów 

1. Przyłącza sygnałowe symetryczne rozmieszczone na podium będą zawierały minimum 24 wejścia 
mikrofonowo-liniowe, 6 linii zwrotnych, gniazda zasilające 230 V. 

2. Przejezdna mównica zawierać będzie następujące urządzenia: 
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 2 sztuki mikrofonów na gęsiej szyi o długości minimum 40 cm, 

 komputer PC wyposaŜony w wejście i wyjście stereofoniczne, z symetryzatorem i separatorem, 

 dodatkowe przyłącze foniczne 2-kanałowe na złączach RCA/TS/Mini TRS z symetryzatorem 
i separatorem. 

4.2.2.2 Odtwarzacze i rejestratory 

System elektroakustyczny wyposaŜony zostanie w urządzenia rejestrująco-odtwarzające dźwięk 
umieszczone w skrzyniach typu flightcase na stanowisku FOH, takie jak: 

 odtwarzacz DVD Blu-ray (specyfikowany w ramach systemu wideo), 

 rejestrator DVD (specyfikowany w ramach systemu wideo), 

 odtwarzacz CD, 

 rejestrator MD. 

Ponadto skrzynia transportowa, w której umieszczone zostaną urządzenia rejestrująco-odtwarzające 
dźwięk, wyposaŜona zostanie w dodatkowe 2-kanałowe przyłącze sygnałowe dla źródeł zewnętrznych, 
oparte o złącza: TRS, Mini TRS oraz RCA. 

4.2.2.3 Konsoleta foniczna 

Sygnały foniczne z przyłączy scenicznych podawane będą na wejścia analogowe od 1 do 24 konsolety 
fonicznej, znajdującej się na stanowisku realizatora FOH. Na wejścia cyfrowe (AES/EBU) od 1 do 8, 
za pośrednictwem przetworników A/C, podawane będą sygnały z:  

 odbiorników mikrofonów bezprzewodowych OB07, OB08, 

 odtwarzaczy i rejestratorów CD02, MD02, DVD02 (poprzez przełącznik Video), DVD-RW02 
(poprzez przełącznik Video), 

 mównicy.  

Wyjścia analogowe od 1 do 6 konsolety wykorzystane będą jako kanały zwrotne do przyłączy 
scenicznych. Wyjścia cyfrowe od 1 do 4 w standardzie AES/EBU (8 kanałów) wysłane będą 
do procesora wielozadaniowego PW02. 

4.2.2.4 Procesor wielozadaniowy 

Procesor będzie przyjmował 8 sygnałów z konsolety w cyfrowym standardzie AES/EBU oraz 4 sygnały 
analogowe (2 z systemu dystrybucji sygnałów oraz 2 z przejezdnego systemu wideokonferencyjnego). 

Sygnały z wyjść cyfrowych (AES/EBU) od 1 do 8 wysyłane będą za pośrednictwem przetworników C/A 
na aktywne zestawy głośnikowe stanowiące nagłośnienie Sali Audytoryjnej oraz aktywne monitory 
odsłuchowe znajdujące się w pomieszczeniu technicznym. Sygnały z wyjść analogowych od 1 do 8 
wysyłane będą na: system symultaniczny, system dystrybucji sygnałów, przejezdny system 
wideokonferencyjny oraz do rejestracji przy uŜyciu DVD-RW02. 
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4.2.2.5 Mikrofony bezprzewodowe 

System elektroakustyczny wyposaŜony zostanie w 4 kanały mikrofonowych zestawów 
bezprzewodowych (2 nadajniki typu handheld oraz 2 nadajniki typu beltpack z mikrofonami nagłownymi 
oraz mikrofonami lavalier). Odbiorniki zestawów bezprzewodowych umieszczone zostaną w skrzyni typu 
flightcase na stanowisku FOH (Front of House). Zastosowane zestawy bezprzewodowe będą spełniały 
nastepujące załoŜenia: 

 Podwójny odbiornik true diversiti, 

 Praca w paśmie UHF, 

 Zarządzanie kompletem parametrów z poziomu komputera PC poprzez wbudowaną kartę 
sieciową, 

 Dwupasmowy kompander sygnału fonicznego, 

 Wskaźnik poziomu sygnału AF i RF, 

 Dwa wyjścia sygnałowe separowane transformatorowo niezleŜne dla kaŜdego z kanałów 
transmisji, 

 Nadajniki zasilane baterią typu AA. 

4.2.2.6 Mikrofony kablowe, akcesoria sceniczne 

Zestaw mikrofonów przewodowych renomowanego producenta będzie zawierał: 

 zestaw dynamicznych mikrofonów dla mówców – 4 sztuki, 

 zestaw mikrofonów instrumentalnych – 16 sztuk, 

 symetryzator/separator sygnałowy, dwukanałowy, pasywny dibox – 4 sztuki, 

 statywy mikrofonowe w skrzyni typu flightcase, 

 przewody mikrofonowe, sygnałowe, akcesoria sceniczne, 

 słuchawki zamknięte dla realizatora dźwięku. 

4.2.2.7 System nagłośnienia 

Sala Wielofunkcyjna zostanie wyposaŜona w system nagłośnienia umoŜliwiający: 

 realizację stereofonicznego dwukanałowego L, R obrazu dźwiękowego, 

 realizację stereofonicznego obrazu dźwiękowego L, C, R z dodatkowym kanałem centralnym. 

Zaprojektowany system nagłośnienia powinien się charakteryzować następującymi cechami: 

 pasmo przenoszenia od 40 Hz do 16 kHz, 

 maksymalny poziom ciśnienia akustycznego na widowni ≥105 dB, 

 nierównomierność poziomu ciśnienia akustycznego na widowni 3 dB, 

 urządzenia głośnikowe subniskotonowe skonfigurowane w sposób umoŜliwiający kierunkową 
propagację dźwięku oraz minimalizujący nierównomierność poziomu ciśnienia akustycznego 
na widowni, 



4. Opis funkcjonalny  

 

str. 44 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  

 odsłuch kontrolny stereofoniczny dwukanałowy w pomieszczeniu technicznym, 

 odsłuch (monitory sceniczne) sceniczny dla występujących mówców na 6 niezaleŜnych torach 
odsłuchowych o następujących parametrach: 

o pasmo przenoszenia od 65 Hz do 16 kHz, 

o maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m ≥128 dB, 

o przetwornik LF 12”, HF 2”. 

System elektroakustyczny umoŜliwiał będzie integrację z systemem sterowania urządzeniami 
audiowizualnymi pracującymi na potrzeby Sali Wielofunkcyjnej. 

4.2.2.8 Inne elementy 

Ze względu na moŜliwość organizowania bardziej wymagających imprez towarzyszących o naturze 
artystycznej przez zewnętrzne firmy specjalistyczne, w Sali Wielofunkcyjnej przewidziano następujące 
elementy: 

 stanowisko dla realizatorów dźwięku i oświetlenia o odpowiednich wymiarach, 

 przyłącza sygnałowe, 

 gniazda zasilające 32 A i 63 A, 

 punkty zaczepowe w suficie do montaŜu wyciągarek, 

 zamykane przejścia kablowe przez ścianę zewnętrzną o wymiarach 20×20 cm. 

W Sali Wielofunkcyjnej w ramach systemu elektroakustycznego przewidziano moŜliwość podłączenia 
ruchomego systemu tłumaczeń symultanicznych (jednego dla całego obiektu) o następujących funkcjach 
uŜytkowych: 

 zestaw trzech przenośnych kabin dla tłumaczy symultanicznych, 

 zestaw odbiorników bezprzewodowych pracujących w paśmie podczerwonym 
dla 50 uŜytkowników, 

 system symultaniczny został tak zaprojektowany, aby w przypadku konieczności wykorzystania 
większej liczby odbiorników moŜliwe było ich wypoŜyczanie od firm komercyjnych. 

Projektowany system elektroakustyczny przewiduje moŜliwość podłączenia do konsolety fonicznej 
przenośnego zestawu zawierającego 8 kanałów mikrofonowych zestawów bezprzewodowych, 
wyposaŜonych w nadajniki typu beltpack i mikrofony nagłowne. Ponadto przenośny zestaw 
bezprzewodowy wyposaŜony zostanie w: akcesoria montaŜowe 19”, anteny zewnętrzne, wzmacniacze 
sygnału radiowego, rozdzielacze sygnału radiowego oraz system skanowania widma i automatycznego 
doboru częstotliwości nośnej sygnału radiowego. 

System elektroakustyczny Sali Wielofunkcyjnej wyposaŜony zostanie w system dystrybucji danych 
pozwalający na połączenie między salami: Audytoryjną i Wielofunkcyjną oraz umoŜliwiający 
przeprowadzanie wideokonferencji między tymi salami. 

Ponadto system elektroakustyczny Sali Wielofunkcyjnej wyposaŜony zostanie w moŜliwość podłączenia 
niezaleŜnego systemu wideokonferencyjnego umoŜliwiającego połączenie z dowolnym miejscem. 
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4.2.3.  Sale Konferencyjno-Bankietowe 

PoniŜszy opis funkcjonalny dotyczy czterech niezaleŜnych systemów elektroakustycznych 
zlokalizowanych w obydwu salach Konferencyjno-Bankietowych. 

Schemat połączeń dla systemu elektroakustycznego Sal Konferencyjno-Bankietowych (-1.02), (-1.49) 
przedstawiono na rysunku E03, E04. 

Rozmieszczenie urządzeń systemu elektroakustycznego Sal Konferencyjno-Bankietowych 
przedstawiono na rysunku EP04. 

4.2.3.1 Przyłącza sygnałowe, źródła sygnałów 

Przejezdna mównica będzie zawierać następujące urządzenia: 

 2 sztuki mikrofonów na gęsiej szyi o długości minimum 40 cm, 

 komputer PC wyposaŜony w wejście i wyjście stereofoniczne, z symetryzatorem i separatorem, 

 dodatkowe przyłącze foniczne 2-kanałowe na złączach RCA/TS/Mini TRS z symetryzatorem 
i separatorem. 

4.2.3.2 Odtwarzacze i rejestratory 

System elektroakustyczny wyposaŜony zostanie w urządzenia rejestrująco-odtwarzające dźwięk 
umieszczone w skrzyniach typu flightcase na stanowisku FOH, takie jak: 

 odtwarzacz DVD Blu-ray (specyfikowany w ramach systemu wideo), 

 rejestrator DVD (specyfikowany w ramach systemu wideo). 

Ponadto skrzynia transportowa, w której umieszczone będą urządzenia rejestrująco-odtwarzające 
dźwięk, wyposaŜona zostanie w dodatkowe dwukanałowe przyłącze sygnałowe dla źródeł 
zewnętrznych, oparte o złącza: TS, Mini TRS oraz RCA. 

4.2.3.3 Procesor wielozadaniowy 

Sygnały z odbiorników zestawów bezprzewodowych podawane będą na wejścia procesora 
sygnałowego, odpowiedzialnego za eliminację efektu wzbudzenia akustycznego. Sygnały te po obróbce 
podawane będą na wejścia procesora wielozadaniowego. 

Procesor wielozadaniowy zlokalizowany w reŜyserni przyjmował będzie 16 sygnałów z: mównicy, skrzyni 
transportowej z odtwarzaczami i odbiornikami zestawów bezprzewodowych, przenośnego systemu 
wideokonferencyjnego oraz procesora wielozadaniowego obsługującego drugą część sali. 

Sygnały z wyjść procesora wysyłane będą na: wzmacniacze mocy, przejezdny system 
wideokonferencyjny, rejestrator, przejezdny system symultaniczny oraz procesor wielozadaniowy 
obsługujący drugą część sali. 

4.2.3.4 Mikrofony bezprzewodowe 

System elektroakustyczny wyposaŜony zostanie w 2 kanały mikrofonowych zestawów 
bezprzewodowych z 2 nadajnikami typu handheld. Odbiorniki zestawów bezprzewodowych umieszczone 
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zostaną w skrzyni transportowej wraz z odtwarzaczami na stanowisku FOH (Front of House). 
Zastosowane zestawy bezprzewodowe będą spełniały nastepujące załoŜenia: 

 Podwójny odbiornik true diversiti, 

 Praca w paśmie UHF, 

 Zarządzanie kompletem parametrów z poziomu komputera PC poprzez wbudowaną kartę 
sieciową, 

 Dwupasmowy kompander sygnału fonicznego, 

 Wskaźnik poziomu sygnału AF i RF, 

 Dwa wyjścia sygnałowe separowane transformatorowo niezleŜne dla kaŜdego z kanałów 
transmisji, 

 Nadajniki zasilane baterią typu AA. 

4.2.3.5 System nagłośnienia 

Sale Konferencyjno-Bankietowe z uwagi na ich funkcje uŜytkowe powinny dysponować nagłośnieniem 
umoŜliwiającym realizację: 

 stereofonicznego dwukanałowego obrazu dźwiękowego z urządzeń głośnikowych 
umieszczonych przy ekranie, 

 monofonicznego obrazu dźwiękowego dla słuchaczy z urządzeń głośnikowych umieszczonych 
w suficie z podziałem na strefy głośności, 

 odsłuchu kontrolnego stereofonicznego dwukanałowego w pomieszczeniu technicznym. 

System elektroakustyczny powinien umoŜliwiać integrację z systemem sterowania urządzeniami wideo 
pracującymi na potrzeby Sal Konferencyjno-Bankietowych. 

4.2.3.6 Inne elementy 

W Salach Konferencyjno - Bankietowych w ramach systemu elektroakustycznego przewidziano 
moŜliwość podłączenia ruchomego systemu tłumaczeń symultanicznych (jednego dla całego obiektu) 
o następujących funkcjach uŜytkowych: 

 zestaw dwóch przenośnych kabin dla tłumaczy symultanicznych, 

 zestaw odbiorników bezprzewodowych pracujących w paśmie podczerwonym 
dla 50 uŜytkowników, 

 system symultaniczny został tak zaprojektowany, aby w przypadku konieczności wykorzystania 
większej liczby odbiorników moŜliwe było ich wypoŜyczanie od firm komercyjnych. 

System elektroakustyczny kaŜdej z Sal Konferencyjno - Bankietowych zaprojektowany został w sposób 
umoŜliwiający podział Sali na dwie mniejsze części. Części te posiadać będą moŜliwość niezaleŜnej 
pracy, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba. W sytuacji gdy w pomieszczeniu będzie się odbywać 
jedna duŜa impreza o charakterze konferencyjno-bankietowym, system elektroakustyczny będzie 
pracował jako integralna całość. 
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Ponadto system elektroakustyczny kaŜdej z Sal Konferencyjno-Bankietowych wyposaŜony zostanie 
w moŜliwość podłączenia niezaleŜnego systemu wideokonferencyjnego umoŜliwiającego połączenie 
z dowolnym miejscem. 
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4.3. Dźwiękowy System Ostrzegawczy 
Podstawową funkcją systemu będzie przekazywanie komunikatów alarmowych słuŜących 
do powiadamiania o zaistniałym zagroŜeniu osób znajdujących się w obiekcie. System został 
zaprojektowany w sposób umoŜliwiający równieŜ przekazywanie innych komunikatów organizacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem obiektu. Emisja komunikatów alarmowych odbywać się będzie 
z cyfrowej pamięci komunikatów lub za pomocą mikrofonu alarmowego. Emisja komunikatów 
alarmowych zapisanych w pamięci będzie uruchamiana automatycznie za pomocą odpowiedniego 
sygnału sterującego z centrali SAP. Komunikaty organizacyjne przekazywane przez system DSO będą 
posiadać niŜszy priorytet od sygnałów alarmowych. 

Podział na strefy głośnikowe ustalono z upowaŜnionym do tego rzeczoznawcą ds. ppoŜ. NaleŜy przy tym 
uwzględnić potrzeby systemu związane z komunikatami organizacyjnymi. W związku z tym naleŜy 
wydzielić co najmniej następujące strefy głośnikowe: 

1. Kuchnia i pomieszczenia personelu, 

2. Foyer i pomieszczenia ogólnodostępne, 

3. Restauracje, 

4. Sale Konferencyjno-Bankietowe, 

5. Obsługa lodowiska, 

6. Sala Wielofunkcyjna, 

7. Sala Audytoryjna, 

8. Piwnice pod Salą Wielofunkcyjną, 

9. Piwnice pod Salą Audytoryjną, 

10. Biura. 

System DSO został zaprojektowany zgodnie z następującymi załoŜeniami: 

1. Podstawową funkcją DSO jest powiadamianie ludzi w obiekcie o zaistniałym zagroŜeniu 
oraz obsługa ewakuacji ludzi w sytuacjach kryzysowych spowodowanych poŜarem lub innymi 
zagroŜeniami. 

2. Sygnalizacja alarmu poŜaru odbywa się na zasadzie automatycznego wygenerowania wcześniej 
nagranego komunikatu słownego, po otrzymaniu sygnału z centrali SAP, lub poprzez ogłoszenie 
komunikatu przez pulpit mikrofonowy, mikrofon alarmowy przez upowaŜnioną osobę na zasadzie 
przekazywania do odpowiednich stref komunikatów głosowych nagranych lub wygłaszanych. 

3. DSO dodatkowo pełnić będzie funkcje komunikacyjne polegające na moŜliwości przekazywania 
informacji nie związanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie, pod warunkiem zapewnienia 
priorytetu funkcji bezpieczeństwa nad innymi funkcjami. 

4. W przypadku wykrycia alarmu poŜaru przez system SAP i wygenerowania sygnału do DSO, DSO 
natychmiast powinien realizować na zasadzie priorytetu funkcje związane z ostrzeŜeniem 
o poŜarze, stać się niezdolny do wykonywania funkcji nie związanych z ostrzeŜeniem 
o niebezpieczeństwie. 

5. DSO powinien być zdolny do rozgłaszania w ciągu 10 sekund po włączeniu podstawowego 
lub rezerwowego źródła zasilania. 
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6. W ciągu 3 sekund od zaistnienia stanu zagroŜenia DSO powinien być zdolny do rozgłaszania 
sygnału ostrzegawczego nadawanego przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału 
z systemu wykrywania poŜaru albo innego systemu wykrywania. 

7. DSO powinien być zdolny do jednoczesnego nadawania sygnałów ostrzegawczych 
i komunikatów głosowych do jednego, kilku obszarów lub w całym obiekcie. W tym celu powinien 
być nadawany przynajmniej jeden właściwy sygnał ostrzegawczy na zmianę z jednym 
komunikatem głosowym lub z większą ich liczbą. 

8. W kaŜdej chwili za pomocą monitorowania operator systemu powinien móc odebrać wskazania 
dotyczące prawidłowego lub nieprawidłowego działania systemu ostrzegania lub innych z nim 
związanych elementów systemu bezpieczeństwa — w tym informacji o uszkodzeniu 
wzmacniacza lub obwodu głośnika. 

9. Uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub obwodu głośnika nie powinno powodować 
całkowitej utraty obszaru pokrycia strefy działania głośnika. 

10. Sygnał ostrzegawczy powinien występować od 4 sekund do 10 sekund przed pierwszym 
komunikatem. Następne sygnały i komunikaty powinny być nadawane bez przerwy, aŜ do zmiany 
zgodnej z procedurą ewakuacji bądź ręcznego wyciszenia.  

11. System musi posiadać zintegrowane rezerwowe zasilanie 24 V. 

12. Wzmacniacze mocy na wyjściu muszą być wyposaŜone w transformator wyjściowy 100 V, 
zapewniający separację galwaniczną. 

13. Pomiar ciągłości linii powinien być wykonany metodą pomiaru impedancji — sposób ten pozwala 
na stosowanie tzw. ”linii bocznych” (odgałęzień linii głośnikowej) oraz co nie mniej waŜne sposób 
ten pozwala na wykrywanie uszkodzenia lub braku głośników. 

14. Pomiar linii głośnikowych realizowany będzie przez specjalny moduł instalowany na wyjściu 
systemu. W procesie pomiaru nie będą brały udziału wzmacniacze mocy, co pozwoli podłączyć 
wiele linii głośnikowych do jednego wzmacniacza. 

15. System musi posiadać mikrofon alarmowy (straŜaka). 

16. System musi by wyposaŜony w pulpit mikrofonowy monitorowany z moŜliwością wyzwalania 
komunikatów automatycznych (zapisanych w module pamięci komunikatów) lub słownych 
przez upowaŜnioną osobę do wybranych lub wszystkich stref. 

Zgodnie z normą PN-EN 60849 [6], Dźwiękowy System Ostrzegawczy został tak zaprojektowany, 
aby zapewnić zrozumiałość mowy większą lub równą 0,7 CIS. Ze względu na adaptację akustyczną 
stosowaną w niektórych pomieszczeniach, warunkiem uzyskania odpowiedniej zrozumiałości mowy 
będzie zastosowanie systemu nagłaśniania zapewniającego właściwy odstęp sygnału od tła 
akustycznego. W pomieszczeniach bez adaptacji akustycznej lub z częściową adaptacją naleŜy ponadto 
zastosować urządzenia głośnikowe o odpowiednio dobranej kierunkowości i zwrócić uwagę 
na moŜliwość powstawania echa trzepoczącego. 

Przy projektowaniu systemu DSO, odstęp sygnału od tła akustycznego przyjęto nie mniejszy 
niŜ 10-15dB, a poziom tła akustycznego dla poszczególnych pomieszczeń ustalono na podstawie normy 
BS5839-9 [18]. 
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4.3.1. Podstawowe elementy systemu 

4.3.1.1 Szafy sprzętowe 

Certyfikowane szafy sprzętowe powinny posiadać zamek chroniący przed osobami postronnymi 
oraz demontowalne ścianki, umoŜliwiające dostęp do zawartości szafy z kaŜdej strony. Szafy muszą 
zapewniać kompatybilność elektromagnetyczną, oraz odpowiednie chłodzenie urządzeń 
zamontowanych wewnątrz. 

4.3.1.2 Wzmacniacze mocy 

Certyfikowane wzmacniacze mocy zasilać będą poszczególne linie głośnikowe. Liczba wzmacniaczy 
została tak dobrana, aby umoŜliwić nadawanie niezaleŜnych komunikatów do wszystkich 10 stref 
głośnikowych. W zaprojektowanym systemie DSO przewidziano wzmacniacz rezerwowy, który w razie 
awarii któregoś z podstawowych wzmacniaczy mocy, automatycznie przejmie pełnione przez niego 
funkcje. 

4.3.1.3 Układ monitorowania wzmacniacza mocy 

Certyfikowany moduł kontroli wzmacniacza mocy ma za zadanie wykryć awarię wzmacniacza w celu 
zastąpienia go wzmacniaczem rezerwowym. 

4.3.1.4 Układ monitorowania linii głośnikowych 

Certyfikowany moduł kontroli linii głośnikowej ma za zadanie monitorowanie linii głośnikowych metodą 
pomiaru impedancji, tak aby umoŜliwić stosowanie linii bocznych. 

4.3.1.5 Mikrofon alarmowy 

Certyfikowany mikrofon powinien być przystosowany do pracy w pomieszczeniach o podwyŜszonym 
szumie tła. 

4.3.1.6 Pulpit ewakuacyjny 

Certyfikowany pulpit ewakuacyjny powinien umoŜliwiać nadawanie komunikatów do jednej, kilku 
lub wszystkich stref jednocześnie. 

4.3.1.7 Regulator głośności 

Certyfikowany regulator głośności powinien umoŜliwiać sterowanie poziomu głośności w pomieszczeniu. 
W przypadku nadejścia sygnału o wyŜszym priorytecie (komunikat o zagroŜeniu), blok regulacji 
głośności powinien zostać ominięty i komunikat o zagroŜeniu ma być nadawany z przewidzianym 
w ramach projektu poziomem ciśnienia akustycznego. 
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4.3.1.8 Zasilanie rezerwowe 

Certyfikowane źródło zasilania powinno umoŜliwiać pracę systemu DSO w momencie zagroŜenia 
przez czas dwukrotnie dłuŜszy niŜ czas przewidziany na ewakuację (określony w scenariuszu 
poŜarowym), ale nie krótszy niŜ 30 minut. 
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4.4. System wideo i sterowania 
System wideo i sterowania powinien być systemem nowoczesnym w pełni przygotowanym do obecnych 
i przyszłych standardów zarówno technicznych jak i funkcjonalnych. UmoŜliwi to z jednej strony pełne 
wykorzystanie aktualnych i przyszłościowych moŜliwości, jakie niesie ze sobą prezentacja 
multimedialna, z drugiej strony pozwoli na organizację rozmaitych imprez i spotkań sprawiając, Ŝe sale 
będą salami wielofunkcyjnymi. 

Najistotniejszym systemem z punktu widzenie funkcjonowania Sali Audytoryjnej, Wielofunkcyjnej i Sal 
Konfererencyjno-Bankietowych jest system przełączania, dystrybucji i transmisji sygnałów audio-wideo. 
Ze względu na mnogość standardów sygnałowych i sterowniczych, wielkość sal (odległości 
transmisyjne) oraz multifunkcjonalność, naleŜy zastosować system umoŜliwiający spełnienie 
następujących funkcji i wymagań technicznych: 

1. Uproszczenie instalacji i ograniczenie ilości przewodów, złączy, wtyków, gniazd sygnałowych 
poprzez zastosowanie transmisji bazującej na minimalnej liczbie rodzajów i standardów 
okablownia. W projekcie zasotoswano rozwiązania bazujące na okablowaniu klasy CAT5. 

2. Transmisja sygnałów takich jak: component wideo, s-video, composite video, RGBHV, RGBS, 
RGB, audio o poziomie liniowym i mikrofonowym za pomocą jednego przewodu typu CAT5 UTP.  

3. Transmisyjny przewód CAT5 powinien charakteryzować się parametrem „skew delay” mniejszym 
niŜ 15 ns/100 m ze względu na opóźnienia pomiędzy poszczególnymi składowymi sygnału 
wizyjnego, które mogą wystapić przy duŜych odległościach transmisyjnych. 

4. Akceptowalne rozdzielczości sygnałów powinny sięgać wartości 1920x1200 dla sygnału RGBHV, 
1080i dla sygnałów wideo. 

5. Transmisja sygnałów wizyjnych i fonicznych na dalekie odległości bez utraty jakości np. sygnał 
o rozdzielczości 1920x1200 pikseli na odległości ponad 120 metrów. 

6. Przetwarzanie analogowo cyfrowe i cyfrowo analogowe o parametrach nie gorszych 
niŜ: rozdzielczość 24 bit, częstotliwość próbkowania 48 kHz. 

7. Obróbka i korekcja sygnałów audio: kompensacja poziomu sygnału wejściowego, przełączanie 
i miksowanie sygnałów, regulacja poziomu tonów niskich i wysokich, korekcja graficzna 
i parametryczna, regulacja poziomu wyjściowego. 

8. Obróbka i korekcja sygnałów wideo: 4-bitowa kontrola parametru „SKEW DELAY” w zakresie 
min. 0–20 ns (niezaleŜnie dla kaŜdej składowej R/PR, G/Y, B/ PB), pozwalająca 
na skompensowanie opóźnień pomiędzy poszczególnym składowymi obrazu (ostry obraz), 10-
bitowa kontrola PEAK (szerokości pasma) i BOOST (częstotliwości). 

9. Generowanie wzorcowych obrazów (test patternów) uŜytecznych przy strojeniu i uruchamianiu 
systemu. 

10. Pełna kompatybilność z systemem sterowania poprzez wspólną magistralę komunikacyjną. 
Wspólna magistrala komunikacyjna prowadzi do upraszczenia sposobu transmisji oraz czyni 
komunikację pomiędzy urządzeniami niezawodną i stabilną w odróŜnieniu od wykorzystywania 
róŜnego rodzaju standardów komunikacyjnych. 

11. Kontrola i sterowanie urządzeniami multimedialnymi takimi jak np.: monitor, projektor, 
odtwarzacz/nagrywarka DVD i inne poprzez instalację odbiorników/sterowników wyposaŜonych 
w porty komunikacyjne (RS, IR) systemu dystrybucji w pobliŜu sterowanych urządzeń. 
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12. Pełna kompatybilność z centralnym systemem nadzoru i zarządzania salami, o którym mowa 
w dalszej części opracowania. 

 Biorąc pod uwagę fakt, iŜ system ma być w pełni przygotowany na aktualne (nowoczesne) 
i przyszłościowe standardy prezentacyjne, równieŜ pozostałe urządzenia, takie jak przyłącza sygnałowe, 
projektory, źródła, powinny być podporządkowane tym wymaganiam. Szerzej urządzenia te zostaną 
opisane w punktach zawierających opisy systemów dla poszczególnych sal.  

Ze względu na rozmiary obiektu, ilość sal oraz urządzeń multimedialnych, które maja być w nim 
zainstalowane, naleŜy zastosować centralny system nadzoru i zarządzania salami. Rolę systemu 
nadzoru i zarządzania powinno pełnić zintegrowane sieciowe oprogramowanie. Oprogramowanie takie 
powinno mieć następujące moŜliwości i pozwalać realizaować następujące funkcje: 

1. Dostęp poprzez komputer/komputery wyposaŜony w system operacyjny Windows i podłączony 
do sieci komputerowej z zabezpieczeniami i poziomami funkcjonalnymi (np. administrator, 
uŜytkownik). 

2. Pełna kompatybilność z systemem sterowania zainstalowanym w salach obiektu. Zalecany ten 
sam producent oprogramowania zarządzającego i systemu sterowania. 

3. Kontrola w czasie rzeczywistym statusu i parametrów urządzeń 
audiowizualnych/multimedialnych, co pozwoli na natychmiastową reakcję słuŜb technicznych, 
w przypadku wystąpienia problemów technicznych. 

4. Zdalne sterowanie pracą systemu oraz poszczególnych urządzeń (np. projektor, ekran) 
i podsystemów (np. oświetlenie, zaciemnienie). Pozwoli to na zdalne przygotowanie systemu 
do prezentacji w czasie rzeczywistym lub ustalenie kalendarza działania systemu np. włączenie 
lub/i wyłączenie systemu o określonej godzinie. 

5. Odbieranie informacji o potrzebie pomocy wywołane np. poprzez naciśnięcie przez prelegenta 
pola opisanego na panelu dotykowym jako „POMOC”. Przesyłanie informacji tekstowych 
na panele dotykowe w celu wspomoŜenia prelegenta. 

6. Pomoc w serwisowaniu i konserwacji poszczególnych urządzeń poprzez informację 
np. o uszkodzeniu urządzenia lub konieczności wymiany lampy w projektorze, poniewaŜ zbliŜa 
się koniec okresu pracy sugerowanej przez producenta. 

7. Wyświetlanie statystyk korzystania z systemu. 

8. Podgląd bieŜącej sytuacji w salach poprzez wykorzystanie do tego celu obrazu z kamer 
sieciowych/internetowych. 

9. Tworzenie kalendarza zajętości sal. MoŜliwość dostępu do kalendarza i rezerwowania sali 
poprzez panele dotykowe systemu sterowania. 

10. Personalizacja ustawień umoŜliwiająca dopasowanie pod względem funkcji i wyglądu zgodnie 
z wymaganiami uŜytkowanika. 

4.4.1.  Sala Audytoryjna 

System audiowizualny w Sali Audytoryjnej będzie umoŜliwiać organizację róŜnorakich imprez 
wynikających z przeznaczenia tej sali: 

 konferencji, w tym konferencji międzynarodowych, 

 pokazów i prezentacji, 
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 spotkań i sympozjów naukowych lub branŜowych, 

 seminariów, szkoleń i wykładów, 

 kongresów. 

Jak napisano we wstępie, system przesyłania, dystrybucji i przełączania sygnałów audio wideo powinien 
być systemem zintegrowanym wykorzystującym jeden specjalistyczny przewód CAT5, za pomocą 
którego będą przesyłane sygnały RGBHV, component video, s-video, composite video, audio na duŜe 
odległości bez utraty jakości sygnału. Równocześnie z przesyłaniem i dystrybucją sygnałów będzie 
spełniona funkcja kontroli i zarządzania urządzeniami końcowymi. Niektóre z urządzeń dystrybucyjnych 
będą pełnić rolę sterowników, które sterują pracą źródeł i końcowych urządzeń audiowizualnych 
(monitor, odtwarzacz DVD i inne). Dlatego teŜ system przesyłania i dystrybucji sygnałów powinien 
pochodzić od tego samego producenta co system sterowania centralnego – powinien to być jeden 
wspólny system. Dla uzyskania stabilnego działania oraz niezawodności całego systemu urządzenia 
systemu dystrybucji i sterowania powinny być połączone wspólną magistralą komunikacyjną. 

System powinien umoŜliwić dystrybucję, przełączanie i przesyłanie sygnałów cyfrowych formatu DVI. 

Głównymi urządzeniami systemu prezentacji obrazu dla sali audytoryjnej będą dwa profesjonalne 
projektory o duŜej jasności i rozdzielczości Full HD 1900x1080, rzutujące obraz na centralny, 
panoramiczny stały ekran o wymiarach około 11,5×4 m wykończony czarną ramką. 

Projektory jako główny element systemu prezentacji obrazu powinny spełniać wymagania, jakie postawi 
im nowoczesny i multifunkcjonalny system audiowizualny: 

1. Nieprzerwana, wielogodzinna praca w trybie ciagłym (np. na potrzeby wielogodzinnych 
całodniowych konferencji). Dla uzyskania marginesu bezpieczeństwa funkcjonowania powinny 
być przystosowane do pracy 24/7 (24 godziny / 7 dni w tygodniu). 

2. Rozdzielczość natywna na poziomie pełnej rozdzielczości HD (1920x1080) umoŜliwiać powinna 
nieskompresowane wyświetlanie obrazów wysokiej rozdzielczości obecnie juŜ bardzo 
rozpowszechnionych. 

3. Wysoka jasność, minimum 6 000 ANSI lumenów. 

4. MoŜliwość pracy w trybie edge-blending. 

5. Wierne odwzorowanie barw, jak równieŜ moŜliwość precyzyjnej regulacji temperatury barwowej. 
Wysoki kontrast pozwalający na wierne rozróŜnienie poziomów szarości. Pozwoli to na przykład 
organizację spotkań i konferencji z udziałem środowiska lekarskiego połaczonej z prezentacją 
zdjeć rentgenowskich lub materiałów z operacji, gdzie wierne odwzorowanie barw i wysoki 
kontrast jest sprawą niesłychanie istotną. 

6. Długa Ŝywotność i niezmienność odwzorowania barw w czasie, nawet po długim czasie 
uŜytkowania. 

Wszystkie powyŜsze wymagania mogą być spełnione jedynie przez profesjonalne projektory wykonane 
w technologii DLP. 

Sygnał do projektorów będzie doprowadzany z procesora umoŜliwiającego wyświetlanie kilku okien 
jednocześnie (np. okno prezentacji komputerowej na środku ekranu, okno z podglądem wideo 
prelegenta po jednej ze stron i okno z wizualizera prezentującego dodatkowe dokumenty po drugiej 
stronie. Wszystkie okna na jednym tle zawierającym np. logo organizatora). W tym celu zastosowano 
specjalizowane, instalacyjne procesory obrazu z funkcją Edge-blending wraz z konsolą sterowniczą 
dla technika. Nie dopuszcza się stosowania procesorów bazujących na komputerach PC. Źródłami 



4. Opis funkcjonalny 

 

 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  str. 55 

obrazu dla projektorów będą urządzenia wideo, takie jak komputery, wizualizer, Blu-ray/DVD, 
odtwarzacz twardodyskowy, depozytor tła i inne umieszczone w pomieszczeniu technicznym, 
na stanowisku FOH lub podłączane do przyłączy sygnałowych w FOH lub w przejezdnej katedrze. 

Zastosowane urządzenia źródłowe pozwolą na korzystanie ze współczesnych i przyszłościowych 
nośników i formatów źródłowych takich jak choćby płyty DVD, Blu-ray, pliki i oprogramowanie 
komputerowe. Istotnym jest, aby urządzenia źródłowe generowały obraz o wysokich parametrach 
jakościowych stosownie do potrzeb prezentacji. Istotne są równieŜ cechy funkcjonalne urządzeń 
wspomagające przeprowadzenie udanej prezentacji. Jednym z waŜniejszych źródeł obrazu jest 
wizualizer, który powinny cechować: 

1. Wysoka jakość obrazu, która pozwoli precyzyjnie pokazać prezentowany przedmiot. Minimalna 
rozdzielczość natywna, to SXGA/720p. MoŜliwość konwersji do formatu 4:3 (do rozdzielczości 
UXGA), do formatu 16:9 HD i 16:10 (1080p, WXGA, WXSGA+). 

2. Ilość ramek na sekundę minimum 30. 

3. Wbudowany podglądowy monitor LCD, który ułatwi korzystanie z urządzenia umoŜliwiając 
precyzyjne ustawienie obrazu prezentowanego przedmiotu. 

4. Zoom optyczny min 12×. 

5. MoŜliwość prezentacji obiektu, który nie mieści się na powierzchni (blacie) wizualizera (w tym teŜ 
np. postaci prezentera stojącego obok urządzenia). Jest to moŜliwe dzięki regulacji połoŜenia 
kamery wizualizera wraz z lampą oświetlajacą. 

6. MoŜliwość zapamiętania obrazów w pamięci urządzenia – minimum 9 obrazów. UmoŜliwia to 
np. przygotowanie materiałów przed wystąpieniem, przez co skutkuje przeprowadzeniem 
sprawnej i efektywnej prezentacji. 

7. MoŜliwość zamraŜania obrazu i porównywania go z obrazem „live”. UmoŜliwa to prezentację 
produktu z duŜą dokładnościa i szczegółami. Najlepiej aby było to zrealizowane za pomocą 
dwóch niezaleŜnych wyjść sygnałowych np. DVI i RGBHV. Na jedno wyjście podawanie obrazu 
„live”, na drugie obrazu zamroŜonego. 

8. Atomatyczny i manulany balans bieli i zoom. 

9. Wykorzystanie 90% efektywnych pikseli przy pokazywaniu całej strony kartki A4. 

10. Funkcja poprawy czytelności/uwypuklania tekstu pozwalająca na czytelną prezentację materiałów 
zawierających tekst. 

11. Manualne, ergonomiczne sterowanie urzadzeniem za pomocą przycisków umieszczonych 
na wysokości kamery wizualizera nie zaś w podstawie. 

12. Dwukierunkowa komunikacja z systemem sterowania centralnego np. poprzez port RS-232. 

Urządzenia dystrybucji audio i wideo oraz sterujące zostaną umieszczone głównie w pomieszczeniu 
technicznym. Źródła wideo, rejestrator, konsolety, przełącznik sygnałowy, transmitery sygnałowe, panel 
sterujący powinny zostać umieszczone na stanowisku FOH (front of house). 

W katedrze/mównicy zostaną umieszczone przyłącza audio i wideo, przełącznik sygnałowy/sterownik, 
transmitery sygnałowe, a takŜe komputer prelegenta wraz z monitorem i klawiaturą oraz specjalnym 
serwomechanizmem do schowania monitora i klawiatury. Przyłącza sygnałowe w katedrze będą 
umoŜliwiać magazynowanie przewodów połączeniowych wewnątrz samego przyłącza oraz będą 
wyposaŜone w gniazda zasilania. 
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Oprócz parametrów technicznych i funkcjonalnych duŜe znaczenia ma wygląd urządzeń i ich 
dopasowanie do aranŜacji wnętrza ze szczególnym naciskiem na urządzenia umieszczone katedrze i jej 
okolicach. Przyłącza stołowe do podłączania zewnętrznych urządzeń powinny zawierać gniazdo 
zasilające oraz mieć moŜliwość magazynowania w sobie przewodów połączeniowych bez potrzeby 
przynoszenia przewodów sygnałów i podłaczania ich do jakichkolwiek gniazd. Konstrukcja przyłączy 
powinna umoŜliwiać zlicowanie ich z powierzchnią blatu katedry, aby jak najmniej ingerowały w jej 
wygląd i kształt. Aby ukryć monitor, klawiaturę i mysz komputera zainstalowanego w katedrze, 
zastosowano serwomechanizm, który po złoŜeniu licuje się z powierzchnią stołu, nie ingerując w wygląd 
całości katedry. 

Na sali zostaną umieszczone 3 kamery na głowicach obrotowych oraz stała kamera dualna 
umoŜliwiające rejestrację obrazu (nagrywarka DVD z twardym dyskiem), podglądu przez technika 
i tłumaczy oraz emitowanie obrazu z sali na monitorach zawieszonych przed salą, pomieszczeniu 
reŜyserni i monitorze w pomieszczeniu Press. Przewidziano równieŜ doprowadzenie i wyświetlanie 
sygnału podglądu z kamer w czterech kabinach tłumaczy. 

Obsługa systemu audiowizualnego będzie moŜliwie jak najbardziej uproszczona, aby przygotowanie 
oraz konfiguracja i przystosowanie systemu do realizacji konkretnej funkcji była moŜliwie jak najszybsza 
i najprostsza. Ze względu na mnogość ilości i rodzajów formatów audio wideo oraz źródeł i urządzeń 
systemu audiowizualnego zastosowano jeden zintegrowany system transmisji, dystrybucji i przełączania 
sygnałów audio wideo, a takŜe sterowania źródłami i urządzeniami końcowymi systemu. Celem takiego 
rozwiązania jest uproszczenie instalacji, zastosowanie mniejszej ilości przewodów, ułatwione 
podłączanie i rozłączanie urządzeń audio wideo i sterowniczych, przesyłanie sygnałów na dalsze 
odległości bez utraty jakości i jednoczesne sterowanie urządzeniami prezentacyjnymi. Wszystko to 
prowadzi do ilościowej redukcji urządzeń systemu audiowizualnego przy jednoczesnym wzroście 
moŜliwości funkcjonalnych systemu. 

Do obsługi i sterowania systemem audiowizualnym uŜywane będę sterownicze panele dotykowe 
zawierające programowo definiowane pola (przyciski). Za pomocą panela dotykowego technika 
zlokalizowanego na stanowisku FOH będzie moŜliwa w sposób szczegółowy kontrola nad pracą 
urządzeń systemu prezentacji, a takŜe sterowanie oświetleniem i zaciemnieniem sali. MoŜliwy zatem 
będzie: 

 wybór źródła dźwięku i obrazu (sterowanie procesem przełączania i dystrybucji sygnałów), 

 sterowanie urządzeniami elektronicznymi (włącz, wyłącz, start, stop, nagrywanie, wybór 
wejścia/wyjścia, ustawianie parametrów, itp.), 

 sterowanie dźwiękiem, 

 sterowanie oświetleniem, w tym teŜ oświetleniem estradowym, 

 sterowanie zaciemnieniem. 

W przypadku panela przewidzianego dla prelegenta, graficzny interfejs uŜytkownika będzie prosty, 
ergonomiczny i dostępny minimum w trzech językach (np. polskim, niemieckim i angielskim). Za pomocą 
tego panela dostępne będą podstawowe funkcje systemu, takie jak wybór rodzaju prezentacji, 
sterowanie zaciemnieniem i oświetleniem, prośba o pomoc słuŜb technicznych. Na potrzeby tych 
wymagań w systemie sterowania zostaną oprogramowane odpowiednie makra programowe. I tak 
np. naciśniecie przez prelegenta ikony „prezentacja z komputera” automatycznie uruchomi i odpowiednio 
ustawi wszystkie urządzenia niezbędne do przeprowadzenia tego typu prezentacji, a więc załączy 
i ustawi system projektorowy, skonfiguruje system dystrybucji i przełączania sygnałów audio, wideo, 
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a takŜe uruchomi system zaciemnienia oraz ustawi odpowiednią scenę świetlną adekwatną do wybranej 
prezentacji. 

Sterowanie oświetleniem i zaciemnieniem pełni waŜną rolę w systemie audiowizualnym. Istotne jest, 
aby system oświetlenia posiadał swój autonomiczny sterownik. Ze względu na stabilność całego 
systemu audiowizualnego, a takŜe przyszły serwis i obsługę systemu jako całości oraz integrację 
z systemem zarządzania salami istotne jest teŜ, aby system sterowania oświetlenia był w pełni 
kompatybilny z centralnym systemem sterowania, dystrybucji i przełączania sygnałów audio wideo. 

System oświetlenia konferencyjnego będzie podzielony na kilka niezaleŜnych stref: 

 ekran, 

 katedra/stół prezydialny, 

 widownia — 3 strefy, 

 boki, 

 komunikacja. 

Wszystkie oprawy będą płynnie ściemniane lub przygotowane do ściemniania.  

Sala Audytoryjna zostanie połączona sygnałowo z Salą Wielofunkcyjną i przygotowana do połączenia 
sygnałowego z Halą Stulecia. Oznacza to, Ŝe sygnały audio i wideo będą mogły być przesyłane 
pomiędzy lokalizacjami wykorzystując do tego system transmisji światłowodowej. Transmisja bedzie się 
odbywać bezstratnie w sposób nieskompresowany. Funkcjonalność przesyłania sygnałów audio i wideo 
będzie wykorzystywana do przeprowadzania duŜego kongresu lub konferencji wykorzystującego kilka 
sal jednocześnie i umoŜliwiającego interakcję pomiędzy tymi salami. 

Kluczowe urządzenia systemu audiowizualnego, w tym system oświetlenia będą monitorowane 
przez zintegrowany system zarządzania systemami audiowizualnymi. 

4.4.2.  Sala Wielofunkcyjna 

System audiowizualny w Sali Wielofunkcyjnej będzie umoŜliwiać organizację róŜnorakich imprez 
wynikających z przeznaczenia tej sali: 

 konferencji, w tym konferencji międzynarodowych, 

 pokazów i prezentacji, 

 seminariów, szkoleń i wykładów,  

 spotkań i sympozjów naukowych lub branŜowych, 

 imprez kulturalnych towarzyszących, bankietów. 

Sala Wielofunkcyjna będzie podzielona na dwie części. Jedna część będzie wyposaŜona w kompletny 
system audiowizualny, druga jedynie w projektor i ekran. Obie części będą połączone sygnałowo, 
przez co będą mogły być łączone w przypadku gdy w części pierwszej nie będzie wystarczająco miejsca 
dla uczestników spotkania. 

Jak napisano we wstępie, system przesyłania, dystrybucji i przełączania sygnałów audio wideo powinien 
być systemem zintegrowanym wykorzystującym jeden specjalistyczny przewód CAT5, za pomocą 
którego będą przesyłane sygnały RGBHV, component video, s-video, composite video, audio na duŜe 
odległości bez utraty jakości sygnału. Równocześnie z przesyłaniem i dystrybucją sygnałów będzie 
spełniona funkcja kontroli i zarządzania urządzeniami końcowymi. Niektóre z urządzeń dystrybucyjnych 
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będą pełnić rolę sterowników, które sterują pracą źródeł i końcowych urządzeń audiowizualnych 
(monitor, odtwarzacz DVD i inne). Dlatego teŜ system przesyłania i dystrybucji sygnałów powinien 
pochodzić od tego samego producenta co system sterowania centralnego – powinien to być jeden 
wspólny system. Dla uzyskania stabilnego działania oraz niezawodności całego systemu urządzenia 
systemu dystrybucji i sterowania powinny być połączone wspólną magistralą komunikacyjną. 

System będzie umoŜliwiać dystrybucję, przełączanie i przesyłanie sygnałów cyfrowych formatu DVI. 

Głównymi urządzeniami systemu prezentacji obrazu dla Sali Wielofunkcyjnej będą dwa profesjonalne 
projektory o duŜej jasności i rozdzielczości Full HD 1900x1080, rzutujące obrazy na dwa stałe ekrany 
o wymiarach około 5,5×3,1 m wykończone czarną ramką.  

Projektory jako główny element systemu prezentacji obrazu powinny spełniać wymagania, jakie postawi 
im nowoczesny i multifunkcjonalny system audiowizualny: 

1. Nieprzerwana, wielogodzinna praca w trybie ciagłym (np. na potrzeby wielogodzinnych 
całodniowych konferencji). Dla uzyskania marginesu bezpieczeństwa funkcjonowania powinny 
być przystosowane do pracy 24/7 (24 godziny / 7 dni w tygodniu). 

2. Rozdzielczość natywna na poziomie pełnej rozdzielczość HD (1920x1080) umoŜliwiająca 
nieskompresowane wyświetlanie obrazów wysokiej rozdzielczości obecnie juŜ bardzo 
rozpowszechnionych. 

3. Wysoka jasność, minimum 6 000 ANSI lumenów. 

4. Wierne odwzorowanie barw, jak równieŜ moŜliwość precyzyjnej regulacji temperatury barwowej. 
Wysoki kontrast pozwalający na wierne rozróŜnienie poziomów szarości. Pozwoli to na przykład 
na organizację spotkań i konferencji z udziałem środowiska lekarskiego połaczonej z prezentacją 
zdjeć rentgenowskich lub materiałów z operacji, gdzie wierne odwzorowanie barw i wysoki 
kontrast jest sprawą niesłychanie istotną. 

5. Długa Ŝywotność i niezmienność odworowania barw w czasie, nawet po długim czasie 
uŜytkowania. 

Wszystkie powyŜsze wymagania mogą być spełnione jedynie przez profesjonalne projektory wykonane 
w technologii DLP. 

Sygnał do projektora pierwszej (głównej części sali) będzie doprowadzany z procesora umoŜliwiającego 
wyświetlanie do czterech okien jednocześnie na jednym ekranie (prezentacja komputerowa, podgląd 
prezentera, podgląd strony zdalnej przy wideokonferencji, itp). Nie dopuszcza się stosowania 
procesorów bazujących na komputerach PC. Sygnał do projektora w drugiej części sali nie będzie 
obrabiany przez procesor typu quad. Źródłami obrazu dla projektorów będą urządzenia wideo, takie jak 
komputery, wizualizer, Blu-ray/DVD, odtwarzacz twardodyskowy, depozytor tła i inne umieszczone 
w pomieszczeniu technicznym, na stanowisku FOH lub podłączane do przyłączy sygnałowych w FOH 
lub w przejezdnej katedrze. Zastosowanie dwóch projektorów przy połączeniu obu części sali umoŜliwi 
np.: wyświetlanie takich samych (pojedynczych) obrazów na obu ekranach lub wyświetlanie obrazów 
róŜnych np.: wyświetlanie prezentacji komputerowej na jednym, a loga organizatora lub podglądu 
z kamery na drugim ekranie. 

Zastosowane urządzenia źródłowe pozwolą na korzystanie ze współczesnych i przyszłościowych 
nośników i formatów źródłowych, takich jak choćby płyty DVD, Blu-ray, pliki i oprogramowanie 
komputerowe. Istotnym jest, aby urządzenia źródłowe generowały obraz o wysokich parametrach 
jakościowych stosownie do potrzeb prezentacji. Istotne są równieŜ cechy funkcjonalne urządzeń 
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wspomagające przeprowadzenie udanej prezentacji. Jednym z waŜniejszych źródeł obrazu jest 
wizualizer, który powinny cechować: 

1. Wysoka jakość obrazu, która pozwoli precyzyjnie pokazać prezentowany przedmiot. Minimalna 
rozdzielczość natywna, to SXGA/720p. MoŜliwość konwersji do formatu 4:3 (do rozdzielczości 
UXGA), do formatu 16:9 HD i 16:10 (1080p, WXGA, WXSGA+). 

2. Ilość ramek na sekundę minimum 30. 

3. Wbudowany podglądowy monitor LCD, który ułatwi korzystanie z urządzenia umoŜliwiając 
precyzyjne ustawienie obrazu prezentowanego przedmiotu. 

4. Zoom optyczny min 12×. 

5. MoŜliwość prezentacji obiektu, który nie mieści się na powierzchni (blacie) wizualizera (w tym teŜ 
np. postaci prezentera stojącego obok urządzenia). Jest to moŜliwe dzięki regulacji połoŜenia 
kamery wizualizera wraz z lampą oświetlającą. 

6. MoŜliwość zapamiętania obrazów w pamięci urządzenia – minimum 9 obrazów. UmoŜliwia to 
np. przygotowanie materiałów przed wystąpieniem, przez co skutkuje przeprowadzeniem 
sprawnej i efektywnej prezentacji. 

7. MoŜliwość zamraŜania obrazu i porównywania go z obrazem „live”. UmoŜliwa to prezentację 
produktu z duŜą dokładnościa i szczegółami. Najlepiej, aby było to zrealizowane za pomocą 
dwóch niezaleŜnych wyść sygnałowych np. DVI i RGBHV. Na jedno wyjście podawany obraz 
„live”, na drugie obraz zamroŜony. 

8. Atomatyczny i manulany balans bieli i zoom. 

9. Wykorzystanie 90% efektywnych pikseli przy pokazywaniu całej strony kartki A4. 

10. Funkcje poprawy czytelności/uwypuklania tekstu pozwalające na czytelną prezentację materiałów 
zawierających tekst. 

11. Manualne, ergonomiczne sterowanie urządzeniem za pomocą przycisków umieszczonych 
na wysokości kamery wizualizera nie zaś w podstawie. 

12. Dwukierunkowa komunikacja z systemem sterowania centralnego np. poprzez port RS-232. 

Urządzenia dystrybucji audio i wideo oraz sterujące zostaną umieszczone w pomieszczeniu 
technicznym. Źródła wideo, rejestrator, przełącznik sygnałowy, transmitery sygnałowe, panel sterujący 
będą umieszczone na stanowisku FOH (front of house). 

W katedrze/mównicy zostaną umieszczone przyłącza audio i wideo, przełącznik sygnałowy/sterownik, 
transmitery sygnałowe, a takŜe komputer prelegenta wraz monitorem i klawiaturą oraz specjalnym 
serwomechanizmem do schowania monitora i klawiatury. Przyłącza sygnałowe w katedrze będą 
umoŜliwiać magazynowanie przewodów połączeniowych wewnątrz samego przyłącza. Na katedrze 
będzie moŜliwe podłączenia panela sterowniczego dla prelegenta. 

Oprócz parametrów technicznych i funkcjonalnych duŜe znaczenia ma wygląd urządzeń i ich 
dopasowanie do aranŜacji wnętrza ze szczególnym naciskiem na urządzenia umieszczone na katedrze 
i jej okolicach. Przyłącze stołowe do podłączania zewnętrznych urządzeń powinny zawierać gniazdo 
zasilające oraz mieć moŜliwość magazynowania w sobie przewodów połączeniowych bez potrzeby 
przynoszenia przewodów sygnałów i podłączania ich do jakichkolwiek gniazd. Konstrukcja przyłączy 
powinna umoŜliwiać zlicowanie ich z powierzchnią blatu katedry, aby jak najmniej ingerowały w jej 
wygląd i kształt. Aby ukryć monitor, klawiaturę i mysz komputera zainstalowanego w katedrze, 
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zastosowano serwomechanizm, który po złozeniu licuje się z powierzchnią stołu, nie ingerując w wygląd 
całości katedry. 

W sali zostaną umieszczone 3 kamery na głowicach obrotowych oraz stała kamera dualna 
umoŜliwiające rejestrację obrazu (nagrywarka DVD z twardym dyskiem), podglądu przez technika 
i tłumaczy oraz emitowanie obrazu z sali na monitorach przed salą i monitorze w reŜyserni 
i pomieszczeniu Press. 

Obsługa systemu audiowizualnego będzie jak najbardziej uproszczona, aby przygotowanie 
oraz konfiguracja i przystosowanie systemu do realizacji konkretnej funkcji było moŜliwie jak najszybsze 
i najprostsze. Ze względu na mnogość ilości i rodzajów formatów audio wideo oraz źródeł i urządzeń 
systemu audiowizualnego zastosowano jeden zintegrowany system transmisji, dystrybucji i przełączania 
sygnałów audio wideo, a takŜe sterowania źródłami i urządzeniami końcowymi systemu. 

Do obsługi i sterowania systemem audiowizualnym uŜywane będę sterownicze panele dotykowe 
zawierające programowo definiowane pola (przyciski). Za pomocą panela dotykowego technika 
zlokalizowanym na stanowisku FOH będzie moŜliwe w sposób szczegółowy kontrolować pracę urządzeń 
systemu prezentacji a takŜe sterować oświetleniem i zaciemnieniem sali. MoŜliwy zatem będzie: 

 wybór źródła dźwięku i obrazu (sterowanie procesem przełączania i dystrybucji sygnałów), 

 sterowanie urządzeniami elektronicznymi (włącz, wyłącz, start, stop, nagrywanie, wybór 
wejścia/wyjścia, ustawianie parametrów, itp.), 

 sterowanie dźwiękiem, 

 sterowanie oświetleniem, w tym teŜ oświetleniem estradowym, 

 sterowanie zaciemnieniem. 

W przypadku panela przewidzianego dla prelegenta graficzny interfejs uŜytkownika będzie prosty, 
ergonomiczny i dostępny minimum w trzech językach (np. polskim, niemieckim i angielskim). Za pomocą 
tego panela dostępne będą podstawowe funkcje systemu, takie jak wybór rodzaju prezentacji, 
sterowanie zaciemnieniem i oświetleniem, prośba o pomoc słuŜb technicznych. Na potrzeby tych 
wymagań w systemie sterowania zostaną oprogramowane odpowiednie makra programowe. I tak 
np. naciśnięcie przez prelegenta ikony „prezentacja z komputera” automatycznie uruchomi i odpowiednio 
ustawi wszystkie urządzenia niezbędne do przeprowadzenia tego typu prezentacji, a więc załączy 
i ustawi system projektorowy, skonfiguruje system dystrybucji i przełączania sygnałów audio wideo, 
a takŜe uruchomi system zaciemnienia oraz ustawi odpowiednia scenę świetlną adekwatną do wybranej 
prezentacji. 

Sterowanie oświetleniem i zaciemnieniem pełni waŜną rolę w systemie audiowizualnym. Istotne jest, 
aby system oświetlenia posiadał swój własny sterownik. Ze względu na stabilność całego systemu 
audiowizualnego, a takŜe przyszły serwis i obsługę systemu jako całości oraz integrację z systemem 
zarządzania salami istotne jest teŜ, aby system sterowania oświetlenia był w pełni kompatybilny 
z centralnym systemem sterowania, dystrybucji i przełączania sygnałów audio wideo. 

System oświetlenia konferencyjnego będzie podzielony na kilka niezaleŜnych stref: 

 ekran 1, 

 ekran 2,  

 katedra/stół prezydialny 1, 

 katedra/stół prezydialny 2, 
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 widownia 1, 3 strefy,  

 widownia 2, 3 strefy,  

 antresola 1, 

 antresola 2. 

Wszystkie oprawy będą płynnie ściemniane lub przygotowane do ściemniania.  

Sala Wielofunkcyjna zostanie połączona sygnałowo z Salą Audytoryjną i przygotowana do połączenia 
sygnałowego z Halą Stulecia. Oznacza to, Ŝe sygnały audio i wideo będą mogły być przesyłane 
pomiędzy lokalizacjami wykorzystując do tego system transmisji światłowodowej. Transmisja będzie 
odbywać się bezstratnie w sposób nieskompresowany. Funkcjonalność przesyłania sygnałów audio 
i wideo będzie wykorzystywana do przeprowadzania duŜego kongresu lub konferencji wykorzystującego 
kilka sal jednocześnie, umoŜliwiając interakcję pomiędzy tymi salami. 

Kluczowe urządzenia systemu audiowizualnego, w tym system oświetlenia, będą monitorowane przez 
zintegrowany system zarządzania systemami audiowizualnymi. 

4.4.3.  Sale Konferencyjno-Bankietowe 

System audiowizualny w kaŜdej sali konferencyjno-bankietowej powinien umoŜliwiać spełnienie wielu 
funkcji oraz organizację róŜnorakich imprez wynikających z przeznaczenia tej sali: 

 konferencji, w tym konferencji międzynarodowych, 

 pokazów i prezentacji, 

 spotkań i sympozjów naukowych lub branŜowych, 

 seminariów, warsztatów, szkoleń i wykładów. 

W obiekcie znajdują się cztery sale konferencyjno-banietowe: -1.02A, -1.02B, -1.49A, -1,49B. KaŜda 
z nich zostanie wyposaŜona w identyczny system audiowizualny. Dodatkowo sala -1.02A będzie 
połączona sygnałowo z salą -1.02B, podobnie jak sala -1.49A z salą -1.49B. UmoŜliwi to dynamiczne 
łączenie tych sal.  

System przesyłania, dystrybucji i przełączania sygnałów audio wideo powinien być system 
zintegrowanym wykorzystującym jeden przewód typu CAT5, za pomocą którego moŜliwe będzie 
przesyłanie sygnałów RGBHV, component video, s-video, composite video, mikrofonowych i stereo 
audio na dalekie odległości bez utraty jakości sygnału. Równocześnie z przesyłaniem i dystrybucją 
sygnałów powinna być spełniona funkcja kontroli i zarządzania urządzeniami. Niektóre z urządzeń 
dystrybucyjnych powinny pełnić rolę sterowników, które sterują pracą źródeł i końcowych urządzeń 
audiowizualnych, np. nagrywarka DVD. Dlatego teŜ system przesyłania i dystrybucji sygnałów powinien 
pochodzić od tego samego producenta co system sterowania centralnego – powinien to być jeden 
wspólny system. Dla uzyskania stabilnego działania oraz niezawodności całego systemu urządzenia 
systemu dystrybucji i sterowania powinny być połączone wspólną magistralą komunikacyjną.  

System audiowizualny powinien takŜe umoŜliwiać przesyłanie i wyświetlanie sygnału cyfrowego formatu 
DVI.  

Obsługa systemu audiowizualnego powinna być moŜliwie jak najbardziej uproszczona, 
aby przygotowanie oraz konfiguracja i przystosowanie systemu do realizacji konkretnej funkcji było 
moŜliwie jak najszybsze i najprostsze. Ze względu na mnogość ilości i rodzajów formatów audio wideo 
oraz źródeł i urządzeń systemu audiowizualnego naleŜy zastosować jeden zintegrowany system 
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transmisji, dystrybucji i przełączania sygnałów audio wideo, a takŜe sterowania źródłami i urządzeniami 
końcowymi systemu. Celem takiego rozwiązania jest uproszczenie instalacji, zastosowanie mniejszej 
ilości przewodów, ułatwione podłączanie i rozłączanie urządzeń audio wideo i sterowniczych, 
przesyłanie sygnałów na dalsze odległości bez utraty jakości i jednoczesne sterowanie urządzeniami 
prezentacyjnymi. Wszystko to ma prowadzić do ilościowej redukcji urządzeń systemu audiowizualnego 
przy jednoczesnym wzroście moŜliwości funkcjonalnych systemu.  

Głównym urządzeniem systemu prezentacji obrazu w Salach Konferencyjno-Bankietowych będzie 
profesjonalny projektor DLP rzutujący obraz na elektrycznie rozwijany ekran. Rozdzielczość projektora 
powinna być adekwatna do aktualnie produkowanych matryc komputerów przenośnych i powinna 
wynosić min. 1400x1050 pikseli. Projektor zostanie umieszczony pod sufitem na zawieszeniu stałym.  

Projektor jako główny element systemu prezentacji obrazu powinien spełniać wymagania, jakie postawi 
mu nowoczesny i multifunkcjonalny system audiowizualny: 

1. Nieprzerwana, wielogodzinna praca w trybie ciagłym (np. na potrzeby wielogodzinnych 
całodniowych konferencji). Dla uzyskania marginesu bezpieczeństwa funkcjonowania powinny 
być przystosowane do pracy 24/7 (24 godziny / 7 dni w tygodniu). 

2. Rozdzielczość natywna na poziomie SXGA+ (1400x1050 pikseli) umoŜliwiająca 
nieskompresowane wyświetlanie obrazów w najbardziej popularnej aktualnie rozdzielczości 
komputerowej. 

3. Wysoka jasność, minimum 3 400 ANSI lumenów. 

4. Wierne odwzorowanie barw, jak równieŜ moŜliwość precyzyjnej regulacji temperatury barwowej. 
Wysoki kontrast pozwalający na wierne rozróŜnienie poziomów szarości. Pozwoli to na przykład 
na organizację spotkań i konferencji z udziałem środowiska lekarskiego połaczonych 
z prezentacją zdjeć rentgenowskich lub materiałów z operacji, gdzie wierne odwzorowanie barw 
i wysoki kontrast jest sprawą niesłychanie istotną. 

5. Długa Ŝywotność i niezmienność odworowania barw w czasie, nawet po długim czasie 
uŜytkowania. 

Wszystkie powyŜsze wymagania mogą być spełnione jedynie przez profesjonalne projektory wykonane 
w technologii DLP. 

Źródłami obrazu dla projektora będą urządzenia takie jak: komputery, wizualizer, odtwarzacz Blu-
ray/DVD, odtwarzacz twardodyskowy i inne. Prelegent będzie mógł podłączać swoje źródła do przyłączy 
w katedrze. Powinny to być przyłącza umoŜliwiające magazynowanie przewodów połączeniowych 
wewnątrz samego przyłącza. Powinny one teŜ być wyposaŜone w gniazda zasilania. Na stałe 
w katedrze zostanie umieszczony komputer z akcesoriami. Technik będzie miał do dyspozycji 
przejezdny stojak ze źródłami audio wideo i przyłączami sygnałowymi oraz głównym panelem 
sterowniczym (stanowisko FOH). Będzie on mógł podłączać się do przyłącza na sali i bezpośrednio nią 
sterować. 

Jednym z waŜniejszych źródeł obrazu jest wizualizer, który powinny cechować: 

1. Wysoka jakość obrazu, która pozwoli precyzyjnie pokazać prezentowany przedmiot. Minimalna 
rozdzielczość natywna, to SXGA/720p. MoŜliwość konwersji do formatu 4:3 (do rozdzielczości 
SXGA+). 

2. Ilość ramek na sekundę minimum 30. 

3. Zoom optyczny min 12×. 
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4. MoŜliwość prezentacji obiektu, który nie mieści się na powierzchni (blacie) wizualizera (w tym teŜ 
np. postaci prezentera stojącego obok urządzenia). Jest to moŜliwe dzięki regulacji połoŜenia 
kamery wizualizera wraz z lampą oświetlajacą. 

5. MoŜliwość zapamiętania obrazów w pamięci urządzenia – minimum 9 obrazów. UmoŜliwia to 
np. przygotowanie materiałów przed wystąpieniem, przez co skutkuje przeprowadzeniem 
sprawnej i efektywnej prezentacji. 

6. Atomatyczny i manulany balans bieli i zoom. 

7. Wykorzystanie 90% efektywnych pikseli przy pokazywaniu całej strony kartki A4. 

8. Funkcje poprawy czytelności/uwypuklania tekstu pozwalające na czytelną prezentację materiałów 
zawierających tekst. 

9. Manualne, ergonomiczne sterowanie urządzeniem za pomocą przycisków umieszczonych 
na wysokości kamery wizualizera nie zaś w podstawie. 

10. Dwukierunkowa komunikacja z systemem sterowania centralnego np. poprzez port RS-232. 

W katedrze/mównicy zostaną umieszczone przyłącza stołowe audio i wideo, transmitery sygnałowe, 
a takŜe komputer prelegenta wraz monitorem i klawiaturą. Przyłącza stołowe do podłączania 
zewnętrznych urządzeń powinny zawierać gniazdo zasilające oraz mieć moŜliwość magazynowania 
w sobie przewodów połączeniowych bez potrzeby przynoszenia przewodów sygnałów i podłączania ich 
do jakichkolwiek gniazd. Konstrukcja przyłączy powinna umoŜliwiać zlicowanie ich z powierzchnią blatu 
katedry, aby jak najmniej ingerowały w jej wygląd i kształt. 

Na sali powinny zostać umieszczone kamery na głowicach obrotowych umoŜliwiające rejestrację obrazu 
(nagrywarka DVD z twardym dyskiem), podgląd przez technika, wykorzystanie ich w celach 
wideokonferencyjnych oraz emitowanie obrazu z sali na monitorze przed salą i monitorze 
w pomieszczeniu Press.  

Do obsługi i sterowania systemem audiowizualnym powinny być uŜywane sterownicze panele dotykowe 
zawierające programowo definiowane pola (przyciski). Za pomocą panela dotykowego technika będzie 
moŜliwe w sposób szczegółowy kontrolowanie pracy urządzeń systemu prezentacji, a takŜe sterowanie 
oświetleniem i zaciemnieniem sali. MoŜliwy zatem będzie: 

 wybór źródła dźwięku i obrazu (sterowanie procesem przełączania i dystrybucji sygnałów), 

 sterowanie urządzeniami elektronicznymi (włącz, wyłącz, start, stop, nagrywanie, wybór 
wejścia/wyjścia, ustawianie parametrów, itp.), 

 sterowanie dźwiękiem, 

 sterowanie ekranem elektrycznym, 

 sterowanie oświetleniem, 

 sterowanie zaciemnieniem. 

W przypadku panela przewidzianego dla prelegenta graficzny interfejs uŜytkownika powinien być prosty, 
ergonomiczny i dostępny w minimum trzech językach (np. polskim, niemieckim i angielskim). Za pomocą 
tego panela dostępne będą podstawowe funkcje systemu, takie jak wybór prezentacji, sterowanie 
zaciemnieniem i oświetleniem, prośba o pomoc słuŜb technicznych. Na potrzeby tych wymagań 
w systemie sterowania powinny być przygotowane odpowiednie makra programowe. I tak 
np. naciśnięcie przez prelegenta ikony „prezentacja z komputera”, automatycznie uruchomi 
i odpowiednio ustawi wszystkie urządzenia niezbędne do przeprowadzenia tego typu prezentacji: 
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załączy i ustawi projektor, skonfiguruje system dystrybucji i przełączania sygnałów audio wideo, 
uruchomi system zaciemnienia oraz ustawi odpowiednia scenę świetlną adekwatną do wybranej 
prezentacji. 

Sterowanie oświetleniem i zaciemnieniem pełni waŜną rolę w systemie audiowizualnym. Istotne jest, 
aby system oświetlenia posiadał swój własny sterownik. Ze względu na stabilność całego systemu 
audiowizualnego, a takŜe przyszły serwis i obsługę całości systemu oraz integrację z systemem 
zarządzania salami, w obiekcie istotne jest, aby system sterowania oświetlenia był w pełni kompatybilny 
z centralnym systemem sterowania, dystrybucji i przełączania sygnałów audio wideo.  

System oświetlenia konferencyjnego powinien zostać podzielony na kilka niezaleŜnych płynnie 
ściemnianych stref: 

 ekran,  

 katedra/stół prezydialny,  

 widownia 2 strefy,  

 komunikacja.  

Wszystkie oprawy powinny być płynnie ściemniane lub przygotowane do ściemniania. Do opraw 
powinny zostać dobrane odpowiednie ściemniacze, które są częścią tego opracowania. 

Kluczowe urządzenia systemu audiowizualnego, w tym system oświetlenia powinny być monitorowane 
przez zintegrowany system zarządzania systemami audiowizualnymi. 

4.4.4.  Sale Konferencyjne Zarz ądu 

Sale Konferencyjne Zarządu 1.06 i 1.14 zostaną wyposaŜone w identyczny system audiowizualny. 

System audiowizualny w sali konferencyjnej powinien umoŜliwiać organizację róŜnego rodzaju spotkań 
oraz spełnienie kilku funkcji wynikających z przeznaczenia sali: 

 spotkania słuŜbowe, narady, 

 przeprowadzenie prezentacji, pokazu, 

 moŜliwość łatwego podłączenia zewnętrznych źródeł audio wideo, takich jak np. komputery. 

Obsługa systemu audiowizualnego powinna być moŜliwie jak najbardziej uproszczona, 
aby przygotowanie oraz konfiguracja i przystosowanie systemu do pracy było moŜliwie jak najszybciej 
i najprościej bez konieczności korzystania z pomocy personelu technicznego. Istotna w tym przypadku 
jest ergonomia obsługi systemu, np. podłączanie zewnętrznych komputerów. Dlatego zaleca się 
zastosowanie ergonomicznych przyłączy stołowych wyposaŜonych w kable z systemem magazynowania 
ich w samych przyłączach. Przyłącza powinny być wyposaŜone w intuicyjne przyciski do uruchamiania 
bądź wyłączania systemu i pokrętło regulacji głośności. 

Mimo, iŜ nie będzie konieczna bezpośrednia pomoc słuŜb technicznych podczas korzystania z systemu, 
zaleca się, aby miały one bieŜący nadzór nad pracą systemu, np. poprzez oprogramowanie sieciowe 
umoŜliwiające zarządzenie systemami prezentacyjnymi. Wymaga to zastosowanie urządzeń 
oraz oprogramowania, które taki nadzór umoŜliwiają.  

Głównym urządzeniem systemu prezentacji obrazu w sali konferencyjnej będzie monitor LCD Full HD 
umoŜliwiający wyświetlanie sygnałów róŜnych formatów i róŜnych rozdzielczości do pełnego HD 
włącznie. 
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W stole powinny zostać umieszczone przyłącza stołowe, przy stojaku z urządzeniami zaś przyłącze 
ścienne. Przyłącza będą wykorzystywane do podłączania źródeł wideo (komputery, inne źródła audio 
wideo np. wideokonferencja) oraz będą umoŜliwiały sterowanie pracą systemu audiowizualnego. 
Do nagłośnienia sali zostaną zastosowane głośniki o konstrukcji umoŜliwiającej zabudowę w sufit. 
W salach konferencyjnych w części biurowej nie przewiduje się zastosowania systemu nagłośnienia 
surround, dlatego zostanie zastosowany system nagłośnienia stereo. 

NaleŜy zastosować specjalizowany system, który umoŜliwi zarówno transmitowanie sygnałów audio 
wideo jak i sterowanie urządzeniami prezentacyjnymi za pomocą tego samego okablowania. System ten 
powinien równieŜ umoŜliwiać jego zdalne zarządzanie i monitorowanie przez obsługę techniczną 
budynku za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania salami. Instalacja systemu powinna być 
moŜliwie prosta i przejrzysta. Transmisja sygnałów RGBHV, wideo, stereo audio i sterowniczych 
pomiędzy przyłączami a centralnym odbiornikem/sterownikiem powinna się odbywać za pomocą 
jednego przewodu. NaleŜy stosować urządzenia wielofunkcyjne, takie jak 
odbiornik/sterownik/przełącznik, którego zadaniem będzie dostarczanie sygnałów audio wideo 
do wzmacniacza mocy i monitora oraz sterownie urządzeniami systemu.  

System dla sali konferencyjnej powinien umoŜliwiać wykorzystanie do 3 przyłączy sygnałowych 
transmitujących sygnały audio wideo i kontrolne do jednego odbiornika. Przy kaŜdym przyłączu powinny 
być przyciski sterownicze oraz pokrętło lub przyciski do regulacji głośności. Przyciśnięcie przycisku 
sterowniczego np. wideo powinno generować makro sterownicze, które automatycznie przygotuje 
system do przeprowadzenia prezentacji wideo (załączenie monitora, ustawienie odpowiedniego wejścia 
w monitorze, uaktywnienie źródła).  

4.4.5.  Pomieszczenie Press 

System audiowizualny w Pomieszczeniu Press powinien spełniać kilka funkcji wynikających 
z przeznaczenia tego pomieszczenia: 

 podgląd i podsłuch sygnałów audio i wideo z Sal Konferencyjno-Bankietowych, wykładowej 
i wielofunkcyjnej, 

 moŜliwość podłączenie się z zewnętrznymi rejestratorami audio wideo w celu umoŜliwienia 
nagrania materiału na potrzeby dalszej pracy.  

Pomieszczenie Press nie będzie pełniło funkcji studia telewizyjnego, do którego dostarczane są sygnały 
audio wideo jakości telewizyjnej. Urządzenia audio wideo wykorzystywane w salach audiowizualnych nie 
będą urządzeniami nadawczymi tylko prezentacyjnymi, stąd sygnał z sal nie będzie spełniał wymagań 
telewizyjnych. Pomieszczenie Press będzie zatem miejscem pracy słuŜb prasy, radia i telewizji, 
w którym moŜliwe będzie skorzystanie z Internetu lub nagranie materiału wspomagającego dalszą 
pracę, np. przygotowanie artykułu prasowego. 

Do Pomieszczenia Press będzie dostarczany sygnał audio wideo (podgląd i podsłuch) z czterech Sal 
Konferencyjno-Bankietowych oraz Sali Audytoryjnej i Sali Wielofunkcyjnej. Podgląd będzie pokazywany 
na sześciu monitorach (jeden monitor pokazuje obraz z jednej sali). KaŜdy monitor zostanie wyposaŜony 
w zestaw głośników umoŜliwiający ewentualny podsłuch sygnału. Monitory podglądowe powinny być 
urządzeniami profesjonalnymi. 

W pomieszczeniu Press zostanie zainstalowanych sześć kompletów przyłączy audio wideo 
umoŜliwiających podłączenie zewnętrznych urządzeń w celu nagrywania dźwięku i obrazu przez słuŜby 
prasy, radia i telewizji. 
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Dodatkowo obok pomieszczenia Press będzie zlokalizowane pomieszczenie, w którym moŜliwy będzie 
podgląd i podsłuch z wybranej sali (Konferencyjno-Bankietowej, Audytoryjnej czy Wielofunkcyjnej). 
Wybór sygnału będzie odbywał się za pomocą przełącznika audio wideo (manualnie lub zdalnie). Obraz 
będzie pokazywany na jednym monitorze (takim samym jak w pomieszczeniu Press), podsłuch będzie 
moŜliwy dzięki głośnikom umieszczonym przy monitorze. 

Ze względu na odległości między salami a pomieszczeniem Press, powinien zostać uŜyty system 
transmisji sygnałów na duŜe odległości (transmisja z wykorzystaniem przewodu skrętkowego). Oprócz 
transmisji sygnałów audio wideo na dalekie odległości konieczne jest takŜe zdalne zarządzanie pracą 
systemu audiowizualnego w Pomieszczeniu Press. Stąd potrzeba, aby system transmisyjny był 
kompatybilny z systemami zainstalowanymi w salach audiowizualnych oraz aby odbiorniki systemu 
transmisyjnego były jednocześnie sterownikami, umoŜliwiającymi zdalne zarządzanie pracą monitorów 
i dostarczanie odpowiedniego sygnału audio wideo. Urządzenia systemu audiowizualnego 
Pomieszczenia Press i pomieszczenia sąsiadującego powinny być monitorowane przez zintegrowany 
system zarządzania systemami audiowizualnymi. 

4.4.6.  System Informacyjny 

System informacyjny słuŜy do wyświetlania informacji na temat agend odbywających się czy teŜ 
planowanych konferencji. Terminale LCD Systemu Informacyjnego zostaną rozmieszczone w ciągach 
komunikacyjnych obiektu, Restauracji, Sali Bistro i przed wejściami na Sale Konferencyjno-Bankietowe, 
Salę Wielofunkcyjną i Audytoryjną. Terminale systemu informacyjnego mogą zostać ponadto 
wykorzystane do wyświetlania treści wizerunkowych oraz płatnych treści reklamowych, a takŜe 
informacji ogólnej z serwisów RSS (pogoda, kursy walut, newsy, itd.). Terminale powinny być 
zintegrowanymi w jednej obudowie wyświetlaczami LCD ze specjalizowanym komputerem PC. 
Na obudowie terminala powinno się znajdować LOGO Centrum Biznesowego. Zarządzanie systemem 
odbywa się z poziomu jednego stanowiska komputerowego – serwera systemu, słuŜącego 
do przygotowania treści oraz harmonogramowania jego wyświetlania na poszczególnych terminalach. 
Komunikacja pomiędzy serwerem a terminalami powinna się odbywać z wykorzystaniem sieci 
komputerowej Ethernet. System informacyjny powinien posiadać moŜliwość integracji z innymi 
systemami informatycznymi obiektu takimi jak np. serwis rezerwacji sal. 

Ze względu na załoŜenie ciągłej pracy systemu monitory informacyjne jako główny jego składnik 
powinny być przystosowane do pracy ciągłej 24/7 (24 godziny / 7 dni w tygodniu). Ponadto powinny być 
odporne na długotrwałe wyświetlanie stałego obrazu. Wymagania te spełniają jedynie profesjonalne 
matryce/monitory LCD.  

4.4.7.  Okablowanie 

Prawidłowe działanie systemu wymaga stosowania odpowiednio dobranych urządzeń o wysokich 
parametrach technicznych i jakościowych. Oprócz prawidłowego doboru urządzeń ogromne znaczenie 
ma dobranie przewodów i złącz dopasowanych do wysokich wymagań, jakie stawia system.  
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4.4.8.  System Zarz ądzania Systemem Audiowizualnym 

Z uwagi na fakt, Ŝe we wszystkich salach konferencyjnych budynku Pawilonu Restauracyjnego 
zainstalowana zostanie duŜa ilość urządzeń audiowizualnych, powinno zostać zastosowane 
zintegrowane sieciowe oprogramowanie do ich zarządzania. UmoŜliwi ono kontrolę w czasie 
rzeczywistym statusu i parametrów urządzeń systemu audiowizualnego w kaŜdej sali. Dzięki temu 
słuŜby techniczne będą mogły natychmiast reagować w przypadku wystąpienia problemów technicznych 
podczas prezentacji, a takŜe zdalnie, z dowolnego pomieszczenia obsługi technicznej, przygotować 
system prelegentowi dla odpowiedniej prezentacji. 

Oprogramowanie to umoŜliwia równieŜ pomoc w serwisowaniu i konserwacji poszczególnych urządzeń 
informując alertami oraz e-mailem o uszkodzeniach sprzętu, o terminach wymaganych przez producenta 
przeglądów, a takŜe np. o konieczności zamówienia, a następnie wymiany lampy w projektorze, 
po przekroczeniu ustalonej przez producenta liczby godzin świecenia. 

4.4.9.  System Wideokonferencyjny 

Na potrzeby przeprowadzania szeroko pojętej telekonferencji, a więc interaktywnego łączenia się 
z innymi zdalnymi lokalizacjami w kraju i za granicą, sale konferencyjne zostaną wyposaŜone 
w przenośny system wideokonferencyjny. System ten umoŜliwi zestawianie połączeń audio-wideo punkt-
punkt, a takŜe połączeń konferencyjnych do czterech lokalizacji jednocześnie. Ponadto system powinien 
posiadać opcję jednoczesnego przesyłania dwóch niezaleŜnych strumieni: strumienia audio i wideo 
z kamer i mikrofonów zainstalowanych w salach oraz dodatkowego strumienia wideo (np. prezentacji 
z komputera, wizualizera, innego źródła obrazu, np. wspólnie edytowanych dokumentów). 
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4.5. System transmisji danych 
Opracowanie obejmuje projekt budowy struktury światłowodowej, miedzianej i radiowej zbierającej 

dane ze wszystkich systemów zainstalowanych w nowoczesnym centrum biznesowo-kongresowym, 
a jednocześnie umoŜliwiającej bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowej, projektowanej na terenie 
obiektu. 

Poza bezprzewodowym dostępem do internetu, infrastruktura zapewni bezpiecznie integrowanie 
sygnałów z pozostałych systemów takich jak np.: kontroli dostępu, oświetlenia, nagłośnienia, 
monitoringu wizyjnego czy z przeciwpoŜarowego itp. 

Aby zapewnić bezpieczną pracę Centrum Biznesowego, dobrano urządzenia umoŜliwiające 
odseparowanie od siebie w/w systemów w taki sposób, aby mogły korzystać one z tych samych 
urządzeń transmisyjnych i okablowania, a mimo to były od siebie odseparowane logicznie. Projektowane 
urządzenia mają moŜliwość budowania sieci wirtualnych VLAN. Technologia ta zapewnia 
odseparowanie od siebie wszystkich sygnałów zintegrowanych w urządzeniach transmisyjnych 
w obiekcie. Ma to uzasadnienie zarówno ekonomiczne, bo znacznie obniŜy koszty instalacji, 
jak i praktyczne, poniewaŜ obniŜy nakłady na prace instalacyjne. 

Zaprojektowane urządzenia wchodzące w skład systemu moŜna podzielić na 2 kategorie. 
Urządzenia radiowe AP – zapewniające dostęp bezprzewodowy i szkieletowe urządzenia aktywne 
SWITCH – do których podłączone będą urządzenia radiowe i pozostałe urządzenia zbierające wszystkie 
sygnały z systemów zainstalowanych w Centrum Biznesowym. Urządzenia zastosowane 
w zaprojektowanym systemie transmisji danych uwzględniają moŜliwość przyszłościowego, w pełni 
redundantnego połączenia Pawilonu i Hali Stulecia. 

4.5.1.  System transmisji danych – cz ęść aktywna 

 

Minimalne zało Ŝenia techniczne dla głównych urz ądzeń szkieletowych: 

 MoŜliwość pracy w standardach: Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet 
i 10 GigabitEthernet. 

 MoŜliwość budowania redundancji połączeń za pomocą deterministycznych protokołów 
redundancji takich jak np.: MRP (IEC-ring) lub Hiper-Ring lub Turbo Ring lub Coupling itp.  

 Obsługa Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1D/w). 

 Szybki, deterministyczny mechanizm redundancji, gwarantujący odbudowę połączeń 
w czasie niedłuŜszym niŜ 500 ms. 

 MoŜliwość zasilania urządzeń zewnętrznych przez porty RJ45 zgodnie z technologią Power 
over Ethernet IEEE 802.3af. 

 Obsługa VLAN (IEEE 802.1Q). 

 Zarządzanie poprzez linię komend (CLI), TELNET, BootP, DHCP, DHCP Option 82, WEB, 
dedykowane oprogramowanie. 

 Switche powinny posiadać port USB dający moŜliwość odzyskania konfiguracji switcha 
bezpośrednio z pamięci USB. 

 Minimalne ilości portów: 48 x 10/100/1 Gigabit-ETHERNET i 3x 10Gigabit-ETHERNET. 

 Urządzenia powinny posiadać wbudowane przekaźniki programowalne z poziomu 
urządzenia, które mogą informować o zaistniałych nieprawidłowościach w sieci lub w samym 
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urządzeniu, np.: przekroczenie parametrów pracy urządzenia, temperatura, zasilanie bądź 
sygnalizujących odłączenie newralgicznych urządzeń. 

4.5.1.1 Urządzenia szkieletowe 

W celu zapewnienia szybkości działania sieci i systemu transmisji danych urządzenia szkieletowe 
będą pracowały z prędkością 10 Gigabit Ethernet. Szerokość pasma zapewni bezkolizyjny przepływ 
informacji i zagwarantuje na przyszłość wystarczającą ilość miejsca dla innych systemów, które w chwili 
obecnej nie zostały ujęte w opracowaniu. 

Technologia redundancji transmisji gwarantuje szybkie odbudowywanie połączeń, zapewniając 
niezauwaŜalną dla uŜytkownika sieci i systemów pracujących w strukturze rekonstrukcję zaburzonego 
trybu pracy. Czasy odbudowywania połączeń będą na poziome 100-500 ms. Projektuje się system 
wykorzystujący technologię MRP (IEC-ring) bądź HIPER-RING do rozwiązań integrujących automatykę 
obiektu, PPOś, KD, monitoringu i inne z siecią informatyczną. MRP (IEC-ring) to międzynarodowy 
standard bazujący na rozwiązaniu pierścieniowym. Protokoły bazujące na topologii pierścieniowej są 
znacznie szybsze od technologii Spanning Tree, a co najwaŜniejsze w sposób deterministyczny moŜna 
określić czas odbudowy toru transmisyjnego. HIPER-Ring to technika redundancji stosowana od wielu 
lat w urządzeniach transmisyjnych (przemysłowych i biurowych). Polega ona na połączeniu sieci 
Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet lub 10 GigabitEthernet w pierścień (ring). 

W celu zapewnienia redundancji topologia sieci zostanie ukształtowana jako pierścień. Urządzenia 
aktywne tworzące szkielet systemu transmisji danych posiadają moŜliwość redundantnego połączenia 
innych struktur sieciowych zainstalowanych w przyszłości w budynku Hali. 

Technologia łączenia ze sobą dwóch lub więcej redundantnych struktur – Coupling, polega 
na połączeniu ze sobą ringów światłowodowych za pomocą dwóch łączy światłowodowych. Połączenia 
typu coupling są wyprowadzone z jednego lub dwóch sąsiednich urządzeń w jednym ringu i prowadzone 
są do dwóch sąsiednich urządzeń w drugim ringu. W danej chwili aktywne jest tylko jedno połączenie 
zdefiniowane jako główne. Wymiana danych o aktywności łącza podstawowego i zapasowego odbywa 
się poprzez dodatkową linię kontrolną w urządzeniach. 

Urządzenia szkieletowe posiadają moŜliwość zasilania urządzeń peryferyjnych, takich jak 
urządzenia radiowe AP i kamery monitoringu za pomocą miedzianych przewodów transmisyjnych, 
zgodnie z technologią Power over Ethernet IEEE 802.3af. Ma to uzasadnienie ekonomiczne, gdyŜ 
w duŜej mierze ograniczy koszty związane z budową infrastruktury okablowania elektrycznego. 

W projekcie określono trzy newralgiczne punkty systemu transmisji danych, w których zostaną 
zainstalowane szafy ze sprzętem aktywnym do transmisji danych. Pierwsze dwa punkty są usytuowane 
na parterze w reŜyserniach obsługujących sale wielofunkcyjne, trzeci zaś został umieszczony na piętrze 
w serwerowni i pomieszczeniu informatyka. Wszystkie pomieszczenia powinny być klimatyzowane, 
w celu utrzymania niezbędnych warunków pracy dla urządzeń elektronicznych. Szafy powinny być 
montowane na podłodze technicznej. Szafy zostaną wyposaŜone w panele wentylacyjne, 
tak aby zapewnić warunki niezbędne do prawidłowego działania systemu. Urządzenia aktywne 
w przypadku przekroczenia zadanych parametrów pracy powiadomią administratora o nieprawidłowości 
poprzez system akustyczny lub optyczny. W kaŜdej z szaf zostały zaprojektowane 3 switche. Jeden 
z nich stanowi urządzenie szkieletowe, drugi i trzeci zapewnia moŜliwość podłączenia do urządzenia 
szkieletowego dodatkowych systemów z prędkościami do 1 GigabitEthernet. 
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4.5.1.2 Urządzenia radiowe 

OPIS wymaga ń technicznych dla urz ądzeń radiowych AP: 

 Tryb pracy zarówno jako Access Point jak i Access Client. 

 Obsługa standardów: IEEE 802.11a/b/g/h/i. 

 Kodowanie: IEEE 802.11i / WPA2 z frazą lub 802.1x i akceleracja sprzętowa AES, 
autentykacja uŜytkownika przez 802.1x /EAP lub LEPS, IEEE 802.1x, WPA/TKIP, WEP, 
access-control lists, WLAN filter portów i protokołów, RADIUS, Wbudowany Firewall z QoS, 
IDS i protekcja przed atakiem DoS, PMK-Caching i fast roaming z IEEE 802.1x. 

 MoŜliwość zasilania przez porty miedziane zgodnie z technologią Power over Ethernet IEEE 
802.3af. 

 Zakres pracy –20 °C do +60 °C. 

 MTBF nie mniejszy niŜ 40lat. 

 Modulacja 22M0F7D(DSSS/OFDM) przy 2.4 GHz i 20M0G7D (OFDM) przy 5 GHz. 

 Obsługa VLAN. 

Obudowa wandaloodporna z klasą ochrnony IP67. 

W celu zapewnienia transmisji radiowej na terenie obiektu zaprojektowano sieć opartą 
na standardzie WLAN. Urządzenia swoimi antenami pokryją znaczny obszar wewnątrz obiektu. 
W systemie wykorzystano urządzenia radiowe typu Access Point (AP) – będące punktami dostępowymi 
dla radiowych urządzeń mobilnych. Pokrycie radiowe obejmuje swoim zasięgiem salę audytoryjną, salę 
wielofunkcyjną, obie sale konferencyjno bankietowe na przyziemiu, na parterze natomiast salę bistro 
i salę restauracyjną. Zastosowane urządzenia posiadają moŜliwość mocowania bezpośrednio na ścianę 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Konstrukcja tych urządzeń gwarantuje odporność 
na zewnętrzne czynniki takie jak wandalizm, zamoczenie i niska lub wysoka temperatura. 

Zastosowane urządzenia AP spełniają parametry pracy w klasie ochorny IP67. AP posiadają 
moŜliwość pracy zarówno jako Access Point jak i AP Client wspierając takie tryby pracy jak bridge czy 
punkt-wielopunkt.  

Charakterystyka projektowanych urządzeń obejmuje rozległe moŜliwości zarządzania, 
bezpieczeństwa sieci i QoS. 

Urządzenia AP posiadają dwa moduły radiowe umoŜliwiające pracę zgodne z wszystkimi 
standardami radiowymi IEEE 802.11a/b/g/h/i, posiadają moŜliwość montowania bezpośrednio na ścianie 
czy teŜ na maszcie. Nie bez znaczenia jest teŜ szeroki zakres pracy temperaturowej –20stC do +60stC, 
który zapewni bezawaryjne działanie systemu nawet w przypadku braku ogrzewania w którejkolwiek 
z sal. AP jest odporny na wstrząsy i wibracje, jednocześnie spełniając normy kompatybilności 
elektromagnetycznej. Dzięki zastosowaniu specjalnych konektorów typu M12 i redundantnego zasilania 
(2 x 24V i 1 x 48V) urządzenie spełnia wysokie standardy niezawodności. 

Dzięki zaawansowanym funkcjom roamingu AP’y umoŜliwiają nieprzerwaną pracę podczas 
poruszania się w obszarach róŜnych komórek. Jest to cecha, która będzie niezwykle istotna 
dla mobilnych uŜytkowników, którzy będą poruszali się po obiekcie jednocześnie korzystając z dostępu 
do internetu. Niezwykle waŜną cechą dla połączeń radiowych jest kwestia bezpieczeństwa transmisji. AP 
umoŜliwiają zaawansowane wsparcie dla wszystkich standaryzowanych rodzajów enkrypcji i autentykacji 
zgodnych z IEE801.11 i 802.1x. Ponadto wewnętrzny FIREWALL, ROUTER i serwer DHCP 
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w standardzie moŜe dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo sieci. Zarządzanie AP’em moŜliwe jest 
poprzez przeglądarkę internetową, telnet, czy dedykowane oprogramowanie.  

Funkcje QoS zgodnie ze standardem IEEE 802.11e umoŜliwiają min. nadawanie priorytetów dla 
głosu czy strumienia obrazu.  

Ponadto, aby zapewnić kompatybilność z całym systemem, posiadają moŜliwość budowania sieci 
wirtualnych VLAN, które znacznie mogą obniŜyć koszty całej struktury sieciowej a takŜe znacznie ją 
uprościć. 

Dzięki cechom fizycznym urządzenia radiowe AP mają moŜliwość stosowania zarówno wewnątrz 
obiektu jak i na zewnątrz. Dzięki temu moŜna w prosty sposób rozszerzyć zasięg sieci bezprzewodowej 
na tereny zewnętrzne otaczające halę takie jak teren „pergoli”, czy teren okalający „iglicę”.  

Jedną z najwaŜniejszych funkcji, w jaką są wyposaŜone AP jest moŜliwość zasilania ich za pomocą 
technologii Power over Ethernet IEEE 802.3af. Technologia ta pozwoli zaoszczędzić koszty związane 
z budowaniem dedykowanego systemu zasilania dla urządzeń radiowych. 

4.5.2.  System transmisji danych – cz ęść pasywna 

Dla zapewnienia duŜej prędkości transmisji pomiędzy urządzeniami szkieletowymi i ze względu na 
odległości pomiędzy nimi zaprojektowano przewody światłowodowe — wewnątrzbudynkowe. 
W przypadku przyszłościowego przyłączenia systemu transmisji do struktur Hali projektant powinien 
przewidzieć przewody uniwersalne. W przypadku stosowania tego typu kabli nie ma konieczności 
stosowania interfejsu przejściowego przy zmianie środowiska pracy kabla, z zewnętrznego 
na wewnątrzbudynkowe, co znacznie obniŜa koszty instalacji. Zastosowany kabel powinien posiadać 
powłokę bezhalogenową, uniepalnioną, co musi być zgodne z odpowiednimi przepisami 
przeciwpoŜarowymi oraz normami (IEC 60332-1 and IEC 60332-3). W przypadku poŜaru nie wydzielają 
one niebezpiecznego dla zdrowia gazu. Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę, iŜ kabel powinien być 
zabezpieczony specjalną powłoką przed gryzoniami. Zaprojektowano przewody światłowodowe grubości 
włókna 50/125 µm o szerokim, większym niŜ standardowe paśmie przenoszenia 2 000 MHz×km po to, 
aby zapewnić przesłanie moŜliwie wszystkich sygnałów transmisyjnych w tym takŜe szerokiego pasma, 
10 Gbitps, na odległość do 300 m. Zaprojektowano przewody światłowodowe zapewniające 
wystarczającą ilość włókien światłowodowych w pojedynczym kablu. Zapewnia ona wystarczającą 
redundancję w wyniku uszkodzenia i na wypadek podłączenia dodatkowych systemów nie będących 
aktualnie w fazie niniejszego opracowania. KaŜdy z odcinków kabla światłowodowego powinien zostać 
zakończony w specjalnych przełącznicach światłowodowych umieszczonych w kaŜdej z szaf 
teleinformatycznych tworzących sieć szkieletową. Łącząc urządzenia transmisji szkieletowej w celu 
zapewnienia redundancji, naleŜy stworzyć ring logiczny tzw. pojedynczy pierścień światłowodowy.  

W kaŜdej z czterech zaprojektowanych szaf wchodzących w skład pierścienia przewidziano 
przełącznicę światłowodową na minimum 48 włókien światłowodowych. Dodatkowo w kaŜdej z szaf 
zaprojektowano przełącznicę na przewody miedziane zakończone zgodnie ze standardem RJ45. 

Zaprojektowany system miedzianego okablowania strukturalnego (102 gniazda podwójne), moŜe 
być instalowany bez wcześniejszej wiedzy na temat wymaganych aplikacji przyszłościowego systemu 
i rodzaju transmisji. Zapewni to w przyszłości elastyczne administrowanie systemem bez konieczności 
wymiany okablowania. KaŜda przestrzeń robocza ma być okablowana tak, Ŝe kaŜde gniazdo ma mieć 
identyczne rodzaje złącz zgodne z jednym standardem. System powinien umoŜliwiać beznarzędziowe 
zarabianie modułów RJ45. 
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Zaprojektowano okablowanie kategorii 6, po to, aby moŜliwa była transmisja sygnałów głosowych 
i wideo, a równieŜ sygnałów automatyki budynków (telewizja przemysłowa, sygnały alarmowe) i innych 
systemów. 

Zastosowany system okablowania strukturalnego zapewni: 

• międzynarodową standaryzację złącz (w gniazdach i patchpanelach), 

• współpracę z istniejącymi i przyszłymi protokołami transmisji danych, 

• proste przełączanie - obniŜenie wydatków poprzez zmniejszenie kosztów przemieszczania 
i obsługi pracowników, 

• niezaleŜność w wynajmowaniu powierzchni biurowych czy wystawowych, 

• integrację danych, głosu i wideo, jak równieŜ aplikacji dla systemów automatyki budynków, 

• wieloletnią gwarancję na zainstalowane komponenty pasywne. 

Poza punktami przyłączeniowymi, do których podłączone będą stacjonarne urządzenia 
komputerowe, naleŜy podłączyć za pomocą przewodów miedzianych wszystkie urządzenia radiowe 
Access Pointy, tak aby zapewniły dostęp uŜytkownikom mobilnym. Access Pointy okalające swoim 
obszarem kondygnację parterową, a zwłaszcza Sale Wielofunkcyjne, Konferencyjno-Bankietowe, 
Restauracyjne oraz Salę Reprezentacyjną i Hol, będą podłączone i zasilone z szaf teleinformatycznych, 
w których zainstalowane będą urządzenia szkieletowe. W szafach teleinformatycznych urządzenia 
szkieletowe zapewniają nie tylko szybką transmisję i wymianę informacji, ale takŜe spełnią rolę urządzeń 
zasilających dla kaŜdego AP. Dzięki temu nie będzie konieczne podłączanie do kaŜdego z nich 
oddzielnego przewodu zasilającego. Dzięki technologii PoE (Power over Ethernet) zasilanie urządzenia 
odbywa się za pośrednictwem tego samego przewodu transmisyjnego. Wprowadza to oszczędności 
w części instalacyjnej.  

4.5.3. Szafy teleinformatyczne 

Główne urządzenia szkieletowe wraz z okablowaniem zaprojektowano w czterech szafach 
teleinformatycznych. Szafy będą kompletnie wyposaŜone jeŜeli chodzi o patch panele gniazd logicznych 
oraz patch panele okablowania kamer cctv, półki i wentylatory z listwami zasilającymi. Dodatkowo 
przewidziano miejsce na serwery, które będą obsługiwały potrzeby zarówno pracowników obiektu, 
jak i uczestników bankietów i konferencji, obsługiwanych na terenie obiektu. WyposaŜenie szaf zasilane 
będzie z UPSów, które uwzględniono w części dotyczącej CCTV. 
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4.6. Centralny system sterowania (BMS techniczny) 

4.6.1.  ZałoŜenia ogólne 

Do sprawnego zarządzania i wizualizowania stanów głównych systemów w nowoczesnym obiekcie 
Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu przewiduje się zintegrowany system 
zarządzania budynkiem (BMS) - dla automatyki budynkowej (instalacje mechaniczne i elektryczne) 
oraz osobny system zarządzania systemami bezpieczeństwa. 

UmoŜliwiają one maksymalizację bezpieczeństwa, funkcjonalności, komfortu oraz minimalizację kosztów 
eksploatacji, rozbudowy i modernizacji. 

WyposaŜenie instalacji wentylacji i klimatyzacji, wody lodowej i ciepła technologicznego w systemy 
automatyki oraz przygotowanie urządzeń mechanicznych i elektrycznych przeznaczonych 
do monitorowania przez system BMS naleŜy do wykonawców tych instalacji. Sterowniki systemów 
automatyki oraz liczniki włączane do BMS będą posiadały interfejsy do komunikacji z systemem BMS, 
rozdzielnice włączane do BMS będą wyposaŜone w listwy styków bezpotencjałowych. 

Standardem komunikacyjnym dla systemu BMS jak i systemu automatyki jest otwarty protokół 
komunikacyjny BACnet. Standardem komunikacyjnym dla liczników ciepła i chłodu jest protokół M-bus, 
natomiast dla liczników energii elektrycznej i analizatorów sieci jest Modbus.  

System bezwzględnie powinien umoŜliwiać pełne zintegrowanie z systemami BMS obiektów przyległych 
lub nowobudowanych, np. parkingu, fontanny, parku, Hali Stulecia, itp. 

4.6.1.1 Zakres systemu BMS 

Zakres systemu BMS obejmuje: 

• instalacje mechaniczne i elektryczne 

o Sterowanie i monitorowanie central wentylacyjnych i wentylatorów wentylacji bytowej,  

o Sterowanie i monitorowanie agregatów wody lodowej, 

o Monitorowanie węzłów cieplnych (2 szt.), 

o Monitorowanie zestawu hydroforowego (1 szt.), przepompowni kanalizacji technicznej 
i deszczowej (2 szt.), 

o Monitorowanie separatora skrobi i tłuszczu (2 szt.), 

o Monitorowanie rozdzielni SN, transformatorów i agregatu prądotwórczego, rozdzielnic 
głównych RGnn1, RGnn2, 

o Monitorowanie liczników ciepła i chłodu oraz wodomierzy, 

o Monitorowanie liczników energii elektrycznej i analizatorów sieci, 

• systemy bezpieczeństwa  

o system automatyki poŜarowej SAP, 

o system kontroli dostępu KD, 

o system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, 

o system telewizji dozorowej CCTV. 
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Zakres systemu BMS nie obejmuje: 

• monitorowania kurtyn powietrznych, 

• monitorowania aparatu grzewczo-wentylacyjnego. 

Zintegrowane sterowanie oświetlenia i zaciemnienia w pomieszczeniach konferencyjnych (Sala 
Audytoryjna, Sala Wielofunkcyjna, Sale Konferencyjno-Bankietowe) będzie realizowane przez system 
sterowania zarządzający systemami audiowizualnymi w tych pomieszczeniach. 

4.6.2.  ZałoŜenia konfiguracyjne 

Ze względów organizacyjnych System Zarządzania Budynkiem (BMS) podzielony został na część 
odpowiedzialną za zarządzanie technicznym wyposaŜeniem Regionalnego Centrum Turystyki 
Biznesowej oraz część odpowiedzialną za zarządzanie bezpieczeństwem obiektu. Taki podział wynika 
z faktu, Ŝe za wspomniane systemy z zasady odpowiadają inne jednostki organizacyjne (pion 
techniczny, pion ochrony). 

W pomieszczeniu inŜyniera budynku przewidziano stacje robocze związane z zarządzaniem 
technicznym wyposaŜeniem oraz centralny serwer z danymi systemu BMS, natomiast w pomieszczeniu 
ochrony stacje robocze związane z zarządzaniem bezpieczeństwem obiektu. 

Oprogramowanie systemu BMS umoŜliwia odpowiednie skonfigurowanie uŜytkowników z właściwym 
poziomem dostępu (administrator systemu, operator HVAC, itp.). KaŜdy z uŜytkowników posiadać 
będzie swoją unikalną nazwę i hasło. Wszystkie zdarzenia zachodzące na stacjach roboczych 
(logowanie, wylogowywanie, nieprawidłowe podanie hasła itp.) będą rejestrowane w logu zdarzeń 
znajdującym się w bazie danych na serwerze plików.  

Serwer plików i stacje robocze zasilane będą z zasilacza UPS.  

4.6.3.  Poziomy funkcjonalne systemu BMS 

W systemie BMS wyróŜnia się 3 poziomy funkcjonalne: 

• Poziom zarządzania (hardware i software słuŜące do zarządzania systemem). 

• Poziom automatyki (sterowniki słuŜące do przetwarzania informacji i realizacji algorytmu 
sterowania). 

• Poziom obiektowy (czujniki, zadajniki, siłowniki itp. słuŜące do dostarczania informacji 
i wykonywania poleceń z wyŜszych poziomów) – występuje po stronie wykonawców danych 
instalacji. 

4.6.4.  Poziom Zarz ądzania 

4.6.4.1 System Zarządzania WyposaŜeniem Technicznym 

Zarządzanie instalacjami technicznymi w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej oraz wszystkimi 
urządzeniami realizującymi funkcje sterowania i automatycznej regulacji będzie odbywać się 
przy pomocy dedykowanego oprogramowania do obsługi instalacji HVAC. Oprogramowanie powinno 
umoŜliwić graficzną wizualizację instalacji, zarządzanie i nadzór nad układami regulacji i monitoringu, 
zarządzanie ekonomicznym zuŜyciem energii, bieŜący wydruk informacji o stanach alarmowych 
oraz okresowy wydruk raportów. 
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Oprogramowanie będzie zainstalowane na dedykowanej do tego celu stacji roboczej i powinno posiadać 
interfejs w języku polskim. 

4.6.4.2 System Zarządzania Bezpieczeństwem 

Na podstawie zebranych danych system powinien informować ochronę obiektu o aktualnym stanie 
bezpieczeństwa obiektu. Oprogramowanie będzie analizować występujące zagroŜenia zgodnie 
z zaprogramowanymi algorytmami. W przypadku zaistnienia stanu alarmowego system będzie 
realizować stałe procedury. Na kaŜdym etapie słuŜby ochrony mogą za pomocą pozostałych systemów 
np. systemu telewizji dozorowej CCTV sprawdzić czy alarm jest prawdziwy. 

NajwaŜniejsze cechy podsystemów wchodzących w skład systemu zarządzania bezpieczeństwem: 

• Wszystkie podsystemy muszą być przygotowane do integracji, co oznacza, Ŝe powinny być 
przygotowane do przesyłania danych opisujących stan aktualny do centralnego systemu. 

• Zastosowanie centralnego systemu zarządzania nie będzie w Ŝaden sposób naruszać 
autonomiczności systemów podrzędnych. Nawet w przypadku przerwania wzajemnych 
połączeń kaŜdy z elementów musi pracować nadal i realizować postawione przed nim zadania 
takie jak np. sygnalizacja poŜaru. 

4.6.4.3 Stacje Robocze 

Oprogramowanie stacji roboczej będzie kolorowym, graficznym interfejsem uŜytkownika, kompatybilnym 
ze standardem, np. BACnet. Oprogramowanie to będzie zapewniać wysoce wydajne narzędzia 
do programowania, sterowania i monitorowania inteligentnego budynku poprzez szybką sieć Ethernet 
10/100/1000 Mb/s. Stacja robocza będzie prezentować informacje operatorowi, uŜywając graficznych 
stron „menu” oraz paneli graficznych wykorzystujących elementy animacyjne do prezentowania w formie 
graficznej dynamicznych stanów pracy urządzeń w budynku. Będzie moŜliwe wyświetlanie 
i potwierdzanie alarmów, sterowanie urządzeniami, przeglądanie i drukowanie raportów, zmiana 
harmonogramów czasowych, wyświetlanie zarejestrowanych danych i wykresów, przeglądanie logów 
wydarzeń. 

Stacja robocza będzie wyświetlać dane o całym budynku - alarmy, zuŜycie energii, stan pracy urządzeń 
w budynku i logi systemowe. 

Wszystkie informacje będą zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem poprzez złoŜony, lecz 
prosty w obsłudze system kluczy konfigurowanych przez uŜytkownika. Indywidualne klucze 
zabezpieczają róŜne części oprogramowania - klasy obiektów, czynności operatora i dostęp 
do poszczególnych obiektów w systemie. Administrator przypisuje kaŜdemu operatorowi „wirtualny 
łańcuch kluczy” lub przywilej dostępu do róŜnych części systemu. 

Stacja robocza powinna umoŜliwiać: 

• wizualizację pracy sterowanego systemu, 

• sygnalizowanie, obsługiwanie i archiwizację stanów alarmowych, 

• archiwizację danych, 

• tworzenie i generowanie raportów, 

• programowanie harmonogramów czasowych z rocznym wyprzedzeniem, 

• blokadę dostępu do waŜnych części systemu przez nieupowaŜniony personel, 
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• konfigurację i programowanie dowolnego sterownika w sieci, 

• dostęp do kaŜdej globalnie zadeklarowanej zmiennej systemowej, 

• rozbudowę systemu o nowe elementy, 

• tworzenie nowych paneli graficznych w jednolitym środowisku, 

• korzystanie z biblioteki obiektów graficznych, 

• pomoc podręczną. 

4.6.5.  Poziom Automatyki 

Układ automatyki będzie posiadać otwartą architekturę i wykorzystywać otwarty standard komunikacji, 
np. Ethernet TCP/IP oraz BACnet. Wówczas komunikacja między poszczególnymi sterownikami układu 
automatyki oraz między sterownikami a stacjami operatorskimi odbywa się wyłącznie za pośrednictwem 
protokołu TCP/IP oraz BACnet. 

Do jednego sterownika sieciowego bedzie moŜliwe podłączenie do 254 sterowników wykonawczych 
na dwóch magistralach RS-485 (po 127 sterowników wykonawczych na jednej magistrali) oraz do 32 
modułów we/wy. 

Funkcjonalnie system powinien spełnia ć następujące wymagania:  

• w wypadku rozbudowy systemu o nowe sterowniki lub stacje robocze, system powinien mieć 
zdolność ich włączenia w czasie swej normalnej pracy bez jego czasowych wyłączeń, 

• wymiana sterownika na inny lub zmiana wersji oprogramowania nie powinna powodować 
zatrzymania pracy reszty systemu, 

• kaŜdy sterownik wykonawczy powinien być swobodnie programowalny, pozwalać na realizację 
dowolnego algorytmu sterowania, włączając w to nowoczesne rozwiązania programowe 
dla regulacji PID, posiadać podtrzymanie bateryjne pamięci danych i programów oraz być 
w pełni przystosowany do integracji w ramach globalnego systemu BMS, 

• system sterowania powinien mieć moŜliwość automatycznego samodiagnozowania swojego 
stanu oraz sygnalizowania i raportowania następujących zdarzeń z podaniem daty i czasu, 
nazwy, typu i lokalizacji sterownika, gdzie wystąpiło jedno z n/w zdarzeń: 

o awaria dowolnego sterownika, 

o zanik napięcia sieciowego w dowolnym miejscu instalacji, 

o błąd wykonania w dowolnym programie, 

o odłączenie dowolnego wejścia/wyjścia w dowolnym sterowniku, 

o przerwanie komunikacji sieciowej z dowolnym sterownikiem lub grupą sterowników. 

 

Sterowniki sieciowe  

Sterownik sieciowy jako koordynator systemu powinien zapewniać całościowe zintegrowane sterowanie 
i monitoring, rejestrację zdarzeń, lokalne i zdalne powiadamianie alarmowe zarówno dla modułów we/wy 
jak i sterowników, które obsługują systemy - ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oddymianie i inne. 
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Cechy charakterystyczne sterownika głównego (siecio wego):  

• sterownik typu DDC swobodnie programowany w języku algorytmicznym, 

• własne układy procesora, pamięci RAM, EPROM, układ zasilania z podtrzymaniem bateryjnym 
(do 72 godz.), 

• do 4 portów komunikacyjnych konfigurowalnych jako RS-232/RS-485, 

• moŜliwość dołączenia do 254 sterowników wykonawczych (obiektowych) na magistrali RS-485, 

• moŜliwość dołączania urządzeń w standardzie LonWorks, 

• obsługa standardu komunikacyjnego BACnet/IP, BACnet MS/TP, BACnet PTP, 

• moŜliwość integracji (komunikacja po magistrali RS-232/RS-485) autonomicznych systemów 
takich jak: systemy sygnalizacji ppoŜ., telewizji dozorowej i innych, 

• globalna dostępność zmiennych ze sterownika w kaŜdym innym sterowniku w systemie, 

• moŜliwość tworzenia programów, funkcji, harmonogramów czasowych na 13 miesięcy naprzód, 
zmiennych lokalnych róŜnego typu, uŜytkowników o róŜnych poziomach dostępu, 

• moŜliwość aktywowania alarmów poprzez zmiany wartości sygnałów wejściowych 
lub przy przekroczeniu wartości krytycznych, 

• raporty HTML, 

• alarmy rozsyłane poprzez e-mail, 

• dodawanie nowego sterownika nie powoduje wyłączenia całego systemu lub jego części, 

• moŜliwość podłączania poprzez port serwisowy przenośnego zestawu serwisowego. 

4.6.6.  ZałoŜenia dla poszczególnych systemów - Opis funkcjonaln y Systemu BMS 

System Zarządzania WyposaŜeniem Technicznym powinien mieć następujące cechy i realizować 
następujące funkcje: 

• MoŜliwość zmiany nastaw i harmonogramów czasowych z poziomu stacji roboczych BMS lub 
zmian wybranych zmiennych z paneli operacyjnych rozmieszczonych w obiekcie, 

• Optymalizacja nastaw i parametrów pracy urządzeń w zaleŜności od warunków panujących na 
zewnątrz i wewnątrz budynku, 

• Generowanie alarmów technicznych, 

• Wizualizacja instalacji z sygnalizacją stanów awaryjnych, z moŜliwością strefowego wyłączania 
systemów, związanego ze strefami poŜarowymi i wyłączania poszczególnych fragmentów 
systemu, 

• Wizualizacja poszczególnych składników systemu (moŜliwość odczytu i zadawania temperatur, 
poziomów wilgotności, wydajności, harmonogramów czasowych pracy, załączania i wyłączania 
urządzeń, stanów pracy i awarii,  

• Obsługa stanów alarmowych, 

• Archiwizacja danych systemowych i historii zmienności dowolnych parametrów, 

• Optymalizacja zuŜycia energii przy współpracy z urządzeniami pomiarowymi. 
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W celu uzyskania pełnej informacji w systemie nie powinno dopuszczać się grupowania sygnałów 
cyfrowych (załączania więcej niŜ jednego urządzania za pomocą jednego sygnału i monitorowania stanu 
więcej niŜ jednego urządzenia przez jeden sygnał). 

Urządzenia pomiarowe włączane bezpośrednio do BMS tj. analizatory sieci, liczniki energii elektrycznej, 
liczniki ciepła i chłodu muszą być wyposaŜone przez dostawcę w ogólnie dostępny interfejs 
komunikacyjny. Powinno się dąŜyć do ujednolicenia w systemie interfejsów komunikacyjnych w jak 
największym stopniu (najlepiej Ŝeby to był interfejs jednego typu dla wszystkich urządzeń sterowanych 
przez BMS). Urządzenia pomiarowe włączane pośrednio do BMS tj. wodomierze wody zimnej muszą 
być dostarczone wraz z wyjściem impulsowym. W/w urządzenia nie wchodzą w zakres dostawy systemu 
BMS. 

4.6.7.  Wymagania dla poszczególnych systemów 

4.6.7.1 Instalacja wentylacji i klimatyzacji  

Centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe oraz wentylokonwektory zostaną wyposaŜone 
przez wykonawcę instalacji wentylacji i klimatyzacji w kompletne systemy automatyki ze sterownikami 
posiadającymi interfejsy BACnet.  

Sterowniki będą umieszczone w odpowiednich rozdzielnicach RWxx i RWKxxx. 

Podstawowe funkcje BMS: 

• monitorowanie i rejestrowanie parametrów pracy instalacji, 

• zmiana wartości zadanych i harmonogramów czasowych, 

• zdalne załączanie urządzeń, 

• alarmowanie w przypadku awarii urządzeń i przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy 
instalacji. 

4.6.7.2 Instalacja wody lodowej  

Agregaty wody lodowej wraz z pompownią będą wyposaŜone przez wykonawcę instalacji wody lodowej 
w kompletny system automatyki ze sterownikami posiadającym interfejsy BACnet. Sterowniki będą 
umieszczone we własnych rozdzielnicach agregatów RCH1 i RCH2. 

Podstawowe funkcje BMS: 

 Monitorowanie i rejestrowanie parametrów pracy instalacji, 

 Zmiana wartości zadanych i harmonogramów czasowych, 

 Zdalne załączanie urządzeń, 

 Alarmowanie w przypadku awarii urządzeń i przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy 
instalacji. 

4.6.7.3 Węzły cieplne 

Węzły cieplne będą wyposaŜone przez dostawcę (Fortum Wrocław S.A.) w kompletny system 
automatyki z rozdzielnicami wyposaŜonymi w styki bezpotencjałowe. Listwy ze stykami do BMS będą 
umieszczone w odpowiednich rozdzielnicach RWC1 i RWC2. 
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Podstawowe funkcje BMS: 

 Alarmowanie w przypadku awarii urządzeń (pomp, układu stabilizacji ciśnienia). 

4.6.7.4 Zestaw hydroforowy, pompownie ścieków i wód deszczowych 

Zestawy hydroforowe i pompownie ścieków będą wyposaŜone przez dostawców w kompletne systemy 
automatyki z rozdzielnicami wyposaŜonymi w styki bezpotencjałowe. Listwy ze stykami do BMS będą 
umieszczone w odpowiednich rozdzielnicach: RHD (zestaw hydroforowy) i PSx (pompownie). 

Podstawowe funkcje BMS: 

• Alarmowanie w przypadku awarii urządzenia, wzrostu ciśnienia lub przekroczenia poziomu. 

4.6.7.5 Rozdzielnia SN, transformatory i agregat prądotwórczy, rozdzielnice nn 

Listwy ze stykami do BMS będą umieszczone w odpowiednich rozdzielnicach: SN, RGnn1, RGnn2 
i RAG (agregat).  

Podstawowe funkcje BMS: 

• Monitorowanie połoŜenia wyłączników zasilania sekcji i obwodów, 

• Alarmowanie w przypadku awarii agregatu prądotwórczego i baterii kondensatorów, 

• Alarmowanie w przypadku przekroczenia temperatury uzwojenia transformatorów (1 stopień). 

4.6.7.6 Rozdzielnice lokalne 

Czujniki zaniku faz będą umieszczone w odpowiednich rozdzielnicach: RSxx, ROxx, RTxx.  

Podstawowe funkcje BMS: 

• Monitorowanie obecności napięcia. 

4.6.7.7 Liczniki ciepła i chłodu oraz wodomierze 

Liczniki ciepła (26 szt.) oraz chłodu (20 szt.) wyposaŜone w przeliczniki z interfejsami M-bus będą 
zainstalowane na instalacji ciepła technologicznego i instalacji wody lodowej. Wodomierze (16 szt.) 
wyposaŜone w wyjścia impulsowe zostaną włączone do BMS poprzez przeliczniki od liczników ciepła.  

Podstawowe funkcje BMS: 

• Monitorowanie i rejestracja zuŜycia ciepła i chłodu w strefach funkcjonalnych wg opisów 
znajdujących się w projekcie instalacji sanitarnych oraz wentylacji i chłodzenia, 

• Rejestracja zuŜycia wody energii elektrycznej w strefach funkcjonalnych wg opisu znajdującego 
się w projekcie instalacji sanitarnych. 

4.6.7.8 Liczniki energii elektrycznej, analizatory parametrów sieci elektroenergetycznej 

Liczniki energii elektrycznej (28 szt.) wyposaŜone w interfejsy Modbus będą zainstalowane 
w rozdzielniach RGnn1, RGnn2, TLW. Analizatory parametrów sieci (4 szt.) wyposaŜone w interfejsy 
Modbus będą zainstalowane w rozdzielniach RGnn1, RGnn2, RGR i RGpoŜ. 
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Podstawowe funkcje BMS: 

• Monitorowanie i rejestracja zuŜycia energii elektrycznej w strefach funkcjonalnych wg opisu 
znajdującego się w projekcie elektrycznym,  

• Monitorowanie parametrów zasilania wg opisu znajdującego się w projekcie elektrycznym. 

4.6.8.  Zakres prac wykonawcy systemu BMS i wykonaw ców bran Ŝowych 

Zakres wykonawcy systemu BMS będzie obejmować: 

• Dostawę i instalację oprogramowania serwera i 1 stacji roboczej BMS, 

• Dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla serwera i 1 stacji roboczej BMS, 

• Dostawę i montaŜ sterowników swobodnie programowalnych BACnet, 

• Dostawę i montaŜ sterowników sieciowych i routerów sieci BACnet,  

• Dostawę i montaŜ koncentratorów sieci M-bus,  

• Dostawę i montaŜ lokalnych szafek RBMSxx,  

• Okablowanie komunikacyjne BACnet od routera BACnet w szafkce RBMSxx do rozdzielnic 
wentylacji RWxx, wentylokonwektorów RWKxx, agregatów wody lodowej RCH1 i RCH2,  

• Okablowanie komunikacyjne M-bus od koncentratora sieci M-bus w szafce RBMSxx 
do przeliczników od liczników ciepła i chłodu, 

• Okablowanie od przeliczników liczników ciepła do wodomierzy z wyjściem impulsowym, 

• Okablowanie komunikacyjne Modbus od sterownika sieciowego (bramki) w szafce RBMSxx 
do mierników parametrów sieci i liczników energii elektrycznej , 

• Okablowanie sterownicze od sterowników w szafkach RBMSxx do rozdzielnic węzłów 
cieplnych RWC1 i RWC2, zestawu hydroforowego RHD, pompowni PSx, rozdzielnic 
elektrycznych SN, RGnn1, RGnn2, rozdzielnicy agregatu prądotwórczego RAG,  

• Oprogramowanie sterowników BACnet,  

• Oprogramowanie sterowników sieciowych (bramek), routera, koncentratora M-bus,  

• Utworzenie bazy danych, grafik, raportów,  

• Uruchomienie systemu BMS,  

• Projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza, szkolenie uŜytkownika. 

Zakres wykonawcy instalacji wentylacji, ciepła i chłodu będzie obejmować m.in.: 

• Dostawę, montaŜ i konfigurację sterowników centrali wentylacyjnych, wentylatorów 
wyciągowych i wentylokonwektorów wyposaŜonych w interfejsy BACnet, 

• Dostawę, montaŜ i konfigurację sterowników agregatów wody lodowej wyposaŜonych 
w interfejsy BACnet, 

• Dostawę węzłów cieplnych z rozdzielnicami RWC1 i RWC2 wyposaŜonymi w styki 
bezpotencjałowe do BMS, 

• Dostawę zestawu hydroforowego z rozdzielnicą RHD wyposaŜoną w styki bezpotencjałowe 
do BMS,  
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• Dostawę pompowni ścieków i wód deszczowych z rozdzielnicami PSx wyposaŜonymi w styki 
bezpotencjałowe do BMS,  

• Dostawę liczników ciepła i chłodu z przelicznikami wyposaŜonymi w 2 wejścia impulsowe 
oraz interfejs M-bus oraz skonfigurowanych do pracy w BMS. 

Zakres wykonawcy elektrycznego będzie obejmować m.in.: 

• Okablowanie zasilające do szafek RBMSxx, 

• Dostawę rozdzielnic SN, RGnn1, RGnn2, RAG wyposaŜonych w styki bezpotencjałowe 
do BMS, 

• Dostawę mierników parametrów sieci i liczników energii elektrycznej wyposaŜonych w interfejsy 
Modbus i skonfigurowanych do pracy w BMS. 

Zakres wykonawcy SAP będzie obejmować m.in.: 

• Sterowanie od centrali ppoŜ do agregatów chłodniczych oraz szaf zasilająco-sterowniczych 
pomp. 

4.6.9.  Ogólne warunki wykonania prac dla wykonawcy  systemy BMS 

Sterowniki swobodnie programowalne, sterowniki sieciowe, routery sieci BACnet i koncentratory sieci M-
bus będą zamontowane w szafkach RBMSxx.  

Przewody sieci BACnet i M-bus będą układane w korytach oraz rurkach PCV. 
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4.7. System telewizji przemysłowej CCTV 
Dla prawidłowej ochrony Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej zaprojektowano wysokiej klasy 
system nadzoru telewizji przemysłowej (CCTV) bazujący na technologii IP, który będzie uzupełnieniem 
pozostałych systemów bezpieczeństwa. 

System taki będzie pracował w architekturze klient – server, co pozwala na zastosowanie dowolnej 
liczby kamer i stanowisk operatorskich. Będzie w pełni zarządzalny, skalowalny i elastyczny, 
co oznacza, iŜ moŜe być swobodnie rozbudowywany wraz ze wzrostem potrzeb oraz optymalnie 
wykorzystywać funkcjonalność kamer. 

System bezwzględnie powinien umoŜliwić pełne zintegrowanie z systemami CCTV obiektów przyległych 
lub nowobudowanych, np. parkingu, fontanny, parku, Hali Stulecia, itp. i być zgodny z aktualnie 
obowiązującymi normami. 

4.7.1. Charakterystyka Systemu CCTV 

System będzie spełniać minimalne załoŜenia padane poniŜej: 

• łączność IP, 

• rejestracja dla kamer: 

o szybkoobrotowych - z prędkością min. 12 klatek na sekundę w rozdzielczości min. 2CIF 
i przepływnością min.1 300 kb/s dla 1 kamery, 

o stałych - z prędkością min. 12 klatek na sekundę w rozdzielczości min. 2CIF 
i przepływnością min.900 kb/s dla 1 kamery, 

• czas archiwizacji nagrań – min. 14 dni, 

• moŜliwość zapisu nagrań - HDD, RAID, 

• konfiguracja nagrania: nadawanie nazw kamer, ograniczanie pasma, zmiana prędkości zapisu 
obrazu, zmiana jakości nagrania, 

• standardy kompresji MPEG-4 i JPEG z trójstrumieniowym przesyłem obrazu, 

• obsługa protokołów sieciowych: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, ICMP, SNMP, 

• wysoka czułość w warunkach słabego oświetlenia – wszystkie kamery typu dzień/noc 
z ruchomym filtrem IR (min. oświetlenie kamer stałych: 0,024 lx kolor; 0,0038 lx cz-b, kamer 
szybkoobrotowych: dla 50 IRE - 0,013 lx kolor; 0,0026 lx cz-b (50× Sens-up), kamer 
megapixelowych 1 lx kolor i 0,01 lx cz-b) 

• kamery zewnętrzne wyposaŜone w obudowy z grzałkami i wentylatory, 

• kamery stałe – wyposaŜone procesor DSP wraz z systemem poszerzenia dynamiki, 
dodatkowym, analogowym wyjsciem BNC,  

• kamery megapixelowe - min. 3Mpix kolor i 1,3Mpix dla mono, z rejestracją min. 4kl./s 
dla 1 kamery dla opcji kolor, max prędkość odświeŜania do 32 kl/s, kompresja MJPEG, 

• kamery obrotowe – zoom min. 26× -optyczny, 12× – cyfrowy, rozdzielczośc. min. 460 
linii,mechaniczny filtr podczerwieni, obsługa wejść alarmowych z moŜliwością dozoru rezystora 
w linii (EOL), 

• wszystkie kamery wewnętrzne, stałe zasilane PoE, zgodne z z normą 802.3af, 
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• wszystkie obiektywy zmienno ogniskowe z moŜliwością dostosowania ogniskowej 
do obserwowanego obszaru obserwacji, 

• kompletne rozwiązanie systemowe - zgodność z systemami zarządzania wideo pozwalająca 
na tworzenie zintegrowanych, skalowalnych systemów, 

• przełączenie zapisu wideo na rejestrator awaryjny w przypadku uszkodzenia rejestratorów 
podstawowych, 

• przełączenie na zasilanie awaryjne całego systemu w przypadku zaniku zasilania sieciowego, 

• konfiguracja sieciowa z włączoną opcją OSD, dostępna z kaŜdego autoryzowanego terminala 
PC lub serwera przeglądarki WWW, 

• systemowe, zaawansowane oprogramowanie zarządzające całym systemem: z wbudowanym 
edytorem skryptów zgodnych z C++ oraz VB oraz Net, z dziennikiem śledzenia zmian (data, 
godzina, uŜytkownik), z obsługą podwójnej autoryzacji (hierarchia poziomów uprawnień) – 
specjalne uprawnienia, z dostępem do zasobów systemowych definiowanych poprzez grupy 
uŜytkowników, z moŜliwością tworzenia uprawnień uŜytkowników dla zabezpieczania, 
kasowania, eksportowania i wydruku zdjęć, 

• moŜliwości rozbudowy: liczba kamer – brak ograniczeń, liczba serwerów wideo – brak 
ograniczeń, liczba urządzeń i pojemność zapisu – brak ograniczeń, 

• język menu – m.in. polski. 

4.7.2. Skala systemu 

System posiada: 

• 1 stanowisko dozoru - główne w pomieszczeniu ochrony (min. 3 monitory 20”), 

• 1 stanowisko rejestracji sygnałów wizyjnych - w pomieszczeniu Serwerowni, 

• min. 8 kamer megapixelowych, 

• min. 10 kamer szybkoobrotowych, 

• min. 55 kamer stałych, 

• kompletne stanowisko monitoringu z licencjami, 

• rejestratory sieciowe podstawowe + rejestratory zapisu awaryjnego, wraz z macierzami 
dyskowymi, 

• konwertery, obudowy, 

• kompletną instalację kablową i trasy kablowe. 

4.7.3.  Obszary obserwacji wizyjnej 

Nadzorem wizyjnym objęto następujące obszary: 

• Hol, foyer, taras restauracyjny, ciągi komunikacyjne, windy, sale restauracyjne, kasy, Sale 
Konferencyjno-Bankietowe, Wielofunkcyjna i Audytoryjna, wjazd dla samochodów 
dostawczych, 

• teren zewnętrzny – wzdłuŜ budynku pawilonu – kamery stałe i obrotowe na naroŜnikach 
i przy wejściach. 
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Cały teren zostanie zabezpieczony kamerami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi wyposaŜonymi 
w obudowy z grzałkami. Przewidziano kamery dzienno-nocne, które przy wykorzystaniu zewnętrznego 
oświetlenia nie będą potrzebowały dodatkowych oświetlaczy podczerwieni. 

Jako podstawowe urządzenia wizyjne zaprojektowano kamery stałe, wspomagane kamerami 
szybkoobrotowymi, dzięki którym powinna być moŜliwa dokładna obserwacja szczegółów interesujących 
obszarów. 

W Salach Konferencyjno-Bankietowych, Audytoryjnej i Wielofunkcyjnej zaproponowano kamery 
megapixelowe, równieŜ wspomagane kamerami szybkoobrotowymi. Kamery o wysokiej rozdzielczości 
na stałe obserwują wybrane fragmenty obszaru z moŜliwością powiększania i obserwacji z duŜą 
szczegółowością.  

4.7.4.  Centrum Monitoringu i Rejestracji Obrazu 

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja wszystkich sygnałów wideo i dozór wizyjny będą realizowane 
w róŜnych pomieszczeniach. Rejestracja odbywać się będzie w pomieszczeniu serwerowni na antresoli 
(pom. 1.03), w którym przewidziano rejestratory sieciowe z matrycami dyskowymi. Wszystkie urządzenia 
rejestrujące umieszczone zostaną w 4 szafach krosowniczych 800x800/45U. Ze względu na wielkość 
budynku okablowanie, switche i szafy krosownicze rozmieszczone będą w 3 punktach dystrybucyjnych 
(PD) budynku (centralny PD-03 - 2 szafy w serwerowni, oraz 2 boczne w reŜyserniach przy salach 
głównych PD-01 i PD-02- po jednej szafie). W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń 
pomieszczenia te muszą być wyposaŜone w system klimatyzacji, a dodatkowo szafy w reŜyserniach 
naleŜy oddzielić ściankami murowanymi ze względu na wnoszone szumy urządzeń aktywnych. 

Główne Centrum Monitoringu w pomieszczeniu ochrony (pom. -1.01) wyposaŜone będzie w monitory 
LCD i pulpit operatorski do sterowania kamerami oraz rejestratorami. 

RównieŜ ze względu na konieczność utrzymania określonej temperatury, pomieszczenia muszą być 
wyposaŜone w system klimatyzacji. 

4.7.5.  Zarządzanie systemem 

Do zarządzania oprogramowaniem wizyjnym przewidziano dedykowany system. 

Oprogramowanie umoŜliwia podgląd na Ŝywo oraz odtwarzanie zapisanych obrazów z dowolnego 
miejsca, w dowolnym czasie, zapewniając jednocześnie pełne zarządzanie i kontrolę nad systemem. 
Wbudowane funkcje harmonogramu i zarządzania operatorami pozwalają na dostosowanie praw 
dostępu do systemu i zasad obowiązujących w danym obiekcie. 

4.7.6.  Okablowanie i wyposa Ŝenie dodatkowe 

Zaprojektowano i dobrano okablowanie sygnałowe i zasilające oraz trasy kablowe do wszystkich 
punktów kamerowych.  

Ze względu na znacznie rozbudowany system i jego wielkość dla zapewnienia odpowiedniego przesyłu 
zapewniono duŜą przepustowość łączy. Zaproponowano pomiędzy lokalizacjami pośrednimi - switchami, 
do których podłączone będą grupy kamer, jako główne medium transmisyjne tor światłowodowy.  

Szczegóły połączeń kablowych znajdują się w części dotyczącej transmisji danych. 

NaleŜy przewidzieć miejsce przyłączenia i wejście ewentualnych zewnętrznych instalacji CCTV (park, 
pergola) oraz ew. przyszłej instalacji Hali Stulecia z systemem budynku Centrum Biznesowego. 
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NaleŜy przewidzieć i zaprojektować wszelkie skrzynki połączeniowe, konwertery światłowodowe, 
switche. 

4.7.7.  Zasilanie 

Wszystkie urządzenia zasilane będą ze źródeł wyposaŜonych w awaryjne podtrzymanie w celu 
wyeliminowania moŜliwości sabotowania systemu przez odcięcie zasilania podstawowego 
lub aby wyeliminować brak zasilania na skutek awarii. 

Kamery stałe zewnętrzne zasilane będą poprzez zasilacze buforowe. Pozostałe kamery i rejestratory 
zasilane będą z UPSów umieszczonych w szafach teletechnicznych PD-0x. Stanowisko monitorowania 
będzie zasilane z UPSa lokalnego. Wszystkie szafy będą zasilane z obwodu gwarantowanego 
z agregatu prądotwórczego. 
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4.8. System kontroli dost ępu 
System zaprojektowano w oparciu o sterowniki kontroli dostępu, moduły komunikacyjne I/O oraz czytniki 
kart zbliŜeniowych, kontrolowanych za pomocą oprogramowania zarządzająco-monitorującego 
zainstalowanego na dedykowanym serwerze. 

Strefami kontroli dostępu objęto następujące obszary: 

1. Wejście/wyjście do biur (Antresola). 

2. Wejście do Serwerowi (Antresola). 

3. Wejście do Garderoby (Przyziemie). 

4. Wyjścia z Sal Konferencyjno-Bankietowych do pomieszczeń technicznych (Przyziemie). 

5. Przejścia z klatek schodowych do pomieszczeń technicznych (Przyziemie). 

6. Przejścia na zaplecze (Przyziemie). 

System kontroli dostępu powinien obejmować minimum 14 przejść. 

System bezwzględnie powinien mieć moŜliwość pełnego zintegrowania z systemami kontroli dostępu 
obiektów przyległych lub nowobudowanych, np. parkingu, fontanny, parku, Hali Stulecia, itp. 

4.8.1. Oprogramowanie 

Oprogramowanie spełniać będzie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.  

Zaprojektowano oprogramowanie o strukturze modułowej umoŜliwiające elastyczną konfigurację pod 

potrzeby uŜytkownika.  

Moduły powinny wzajemnie ze sobą współpracować (korzystać z jednej bazy danych).  

W skład modułów powinny w przyszłości wchodzić następujące aplikacje: 

• Moduł biletowy. 

• Moduł konferencyjny. 

• Moduł straŜniczy. 

• Moduł kluczy. 

• Moduł gości. 

• Moduł parkingowy. 

• Moduł personalizacji kart. 

• Moduł integracji z systemem CCTV. 

• Moduł integracji z systemem SSWiN. 

 „Program u Ŝytkownika”,  w którym jest moŜliwość konfiguracji właściwej dla uŜytkownika systemu. 
W programie tym istnieje moŜliwość ustawienia parametrów pracy urządzeń, nadawania odpowiednich 
uprawnień (dotyczy KD) oraz korzystania z bazy danych i konfigurowania całego systemu.  

Program posiada dwa obszary dla instalatora systemu, który będzie w czasie wdroŜenia konfigurował 
systemy. Drugi obszar pozostanie do konfiguracji przez administratora systemu oraz uŜytkowników 
programu. 

„Program do wizualizacji”  jest z punktu widzenia uŜytkownika najistotniejszym elementem całej 
aplikacji. To właśnie on słuŜy do zarządzania poszczególnymi systemami bezpieczeństwa oraz pozwala 
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na uzyskanie natychmiastowej informacji o tym, co w danej chwili dzieje się na terenie chronionego 
obiektu. Z poziomu tego modułu uŜytkownik moŜe sterować pracą czytników KD, przechwytywać obraz 
z kamer umieszczonych w obiekcie, sprawdzać stany systemu alarmowego. W praktyce na etapie 
wdroŜenia systemu „buduje” się dla uŜytkownika za pomocą plików bmp lub tif, jpg, itp. topografię 
danego obiektu z naniesieniem właściwych urządzeń. Ikony urządzeń powinny być aktywne i pozwalać 
się konfigurować. Naniesione obiekty powinny zmieniać swój stan aktywności w razie próby naruszenia 
ich połoŜenia (dotyczy: sabotaŜu), braku transmisji lub przerwania zasilania systemu. W takiej sytuacji 
stan urządzenia powinien być „wywoływany” na okno główne programu z opisem stanu wywołania, 
np. niedomknięte drzwi.  

Powstały alarm powinien być aktywny aŜ do momentu, w którym zostanie wyłączony (poprzez działanie 
świadome) przez osobę, która w danym czasie będzie nadzorowała system.  

Program powinien pozwalać na dowolny sposób konfiguracji procedur reakcji ochrony obiektu (lub stacji 
monitorowania alarmów) w ramach indywidualnych potrzeb i priorytetów bezpieczeństwa, ustalonych 
przez samego uŜytkownika. Moduł wizualizacji powinien mieć charakter intuicyjny i zostać tak 
zaprojektowany, aby był dla obsługującego maksymalnie prosty i przejrzysty w obsłudze. 

 

„Moduł biletowy”, moduł powinien posiadać następujące cechy: 
• Tworzenie cenników. 

• Tworzenie i wydruk biletów (równieŜ z kodami kreskowymi). 

• Tworzenie stref wydzielonych (płatnych). 

• Współpraca z drukarką fiskalną. 

• Obsługa kart abonamentowych. 

• Raporty kasowe transakcji. 

• Graficzne tworzenie planu obiektu. 

• Aktualne informacje o stanie osób na terenie obiektu. 

• Pełne rozliczanie ilości sprzedanych usług. 

• MoŜliwość sterowania urządzeniami (np. bramki obrotowe, uchylne, szlabany, czytniki, bileterki). 

• Funkcje alarmowe. 

• Współpraca z główną bazą danych. 

 
„Moduł stra Ŝnik”,  moduł powinien posiadać następujące cechy: 
• MoŜliwość weryfikacji osób wchodzących na obiekt. 

• Automatyczne wybieranie osób do kontroli. 

• Współpraca z główną bazą danych. 

 
„Moduł wydawania kluczy”,  moduł powinien posiadać następujące cechy: 
• Uporządkowanie zarządzania kluczami w obiekcie. 

• MoŜliwość nadawania uprawnień na pobieranie kluczy. 

• Identyfikacja i weryfikacja osób pobierających klucze w obiekcie. 
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• Raporty o stanie zajętości pomieszczeń. 

• MoŜliwość oddania klucza na dowolnej portierni. 

• Pełne raportowanie. 

• Funkcje alarmowe. 

• Współpraca z główną bazą danych. 

 

„Moduł go ści”,  moduł powinien posiadać następujące cechy: 
• Ewidencja gości. 

• Kontrola poruszania się gości po obiekcie. 

• Informacja o ilości gości na terenie obiektu. 

• Pełne raportowanie. 

• Funkcje alarmowe. 

• Współpraca z główną bazą danych. 

 

„Moduł parkingowy”,  moduł powinien posiadać następujące cechy: 
• Tworzenie cenników. 

• Tworzenie i wydruk biletów (równieŜ z kodami kreskowymi). 

• Obsługa terminali wjazdowych i wyjazdowych. 

• Współpraca z drukarką fiskalną. 

• Obsługa kart abonamentowych. 

• Raporty kasowe transakcji. 

• Moduł rezerwacji przez www. 

• Tworzenie raportów zajętości. 

• Współpraca z systemem CCTV. 

• Moduł odczytu tablic rejestracyjnych. 

• Pełne rozliczanie ilości sprzedanych usług. 

• MoŜliwość sterowania urządzeniami (np. szlabany, czytniki, bileterki). 

• Funkcje alarmowe. 

• Współpraca z główną bazą danych. 

 
 
„Moduł personalizacji kart”,  moduł powinien posiadać następujące cechy: 
• Tworzenie szablonów wydruku kart. 

• Współpraca z drukarkami kart. 

• Współpraca z główną bazą danych 
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4.8.2. NajwaŜniejsze funkcje programu 

• Pełna wizualizacja stanów zainstalowanych urządzeń na chronionym obiekcie (z wyłączeniem 
stanów przejściowych tzn. moŜe występować stan załączenia, wyłączenia lub czuwania).  

• Współpraca z systemami CCTV, SSWiN, oraz innych zdefiniowanych w zakresie wizualizacji 
działania na planie obiektu. 

• Jeden wspólny i przejrzysty interfejs uŜytkownika. 

• Konfigurowanie systemu z dowolnego stanowiska w sieci LAN. 

• Ustawianie uprawnień kaŜdego urządzenia z poziomu ikon na planie obiektu (wizualizacja). 

• Powiązanie obrazu wideo z uŜyciem karty dostępu — Funkcja dostępna z poziomu rejestratora 
cyfrowego. 

• MoŜliwość ustawiania komunikatów głosowych do kaŜdego alarmu. 

• Generator raportów — urządzenie pozwalające na tworzenie własnych raportów z systemu. 

• MoŜliwość dostosowania aplikacji do indywidualnych wymagań Klienta. 

• MoŜliwość ustawiania pełnego anti passbacku. 

• MoŜliwość współpracy z oprogramowaniami np. Teta 2000, SAP, Symfonia, Simple, CDN Optima 
i innymi. 

• Praca z bazami danych SQL. 

• Praca na systemach operacyjnych Windows lub Linux. 

• MoŜliwość pełnego zintegrowania z systemami KD obiektów przyległych lub nowobudowanych, 
np. parkingu, fontanny, parku, Hali 100-lecia itp. 
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4.8.3.  Urządzenia 

4.8.3.1 Sterownik kontroli dostępu 

Do komunikacji czytników z komputerem nadzorującym zaprojektowano sterowniki kontroli dostępu 
nadzorująco-zarządzające systemem KD.  

Sterownik informacje o tym, która karta, gdzie i jakie ma prawa dostępu do poszczególnych 
pomieszczeń, będzie przechowywać we wspólnym buforze znajdującym się w sterowniku. Rozwiązanie 
takie jest rozwiązaniem podwyŜszającym bezpieczeństwo, gdyŜ Ŝadne dane nie są przechowywane 
na karcie i nie dostaną się w posiadanie osób nieuprawnionych w przypadku zgubienia lub kradzieŜy 
karty zbliŜeniowej. Bufor zdarzeń sterownika powinien mieć moŜliwość zapisu minimum 30 000 zdarzeń. 

Sterownik będzie posiadać dwa kanały komunikacji szeregowej w standardzie RS485. Jeden 
do komunikacji z komputerem, drugi do komunikacji z czytnikami. Kanał komunikacji z czytnikami 
posiada jeszcze jedną linię, zwaną semaforem, wykorzystywaną przez czytniki do zgłaszania Ŝądania 
obsługi. Sterownik będzie wyposaŜóny w port USB oraz gniazdo karty SD dla zapisu uprawnień 
oraz parametrów sterownika. Funkcjonalność taka umoŜliwia szybkie przeniesienie ustawień 
w przypadku awarii sterownika. Sterownik zasilany będzie z zasilacza 230 V AC / 12 V DC 
z podtrzymaniem umoŜliwiającymi pracę systemu i rejestrację wszystkich zdarzeń nawet podczas braku 
zasilania przez 24 godziny. 

 
Podstawowe funkcje i cechy: 
• Wielopoziomowy antypassback. 

• Ilość uŜytkowników systemu do 40 000. 

• Strefy czasowe. 

• Kody dostepu z klawiatury (PIN KOD). 

• Rejestracja zdarzeń w czasie rzeczywistym. 

• Pamięć minimum 30 000 zdarzeń. 

• Praca w trybie off-line lub on-line. 

• Transmisja Wiegand, ABATRACK II. 

• Współpraca z czytnikami HID, Indalla, Hi-Tag, LONG RANGE. 

• Kod napadowy. 

• Harmonogramy dla czytników i rygli. 

• Karta wirtualna. 

• Strefy czasowe. 

• Data waŜności kart. 

• Port USB. 

• Port Ethernet. 

• Port karty SD. 

• Komunikacja z czytnikami RS. 



4. Opis funkcjonalny 

 

 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  str. 91 

• Sygnalizacja diody LED. 

• Temperatura pracy od – 10 do +55. 

• Konfiguracja przez komputer PC. 

4.8.3.2 Moduł komunikacyjny I/O 

Moduły komunikacyjne umoŜliwiają komunikację czytnika kart zbliŜeniowych ze sterownikiem kontroli 
dostępu. 

Moduły I/O słuŜą do kontroli pracy urządzeń wykonawczych takich jak: 

• rygiel elektromagnetyczny, 

• zwora elektromagnetyczna, 

• kontaktron (czujnik otwarcia drzwi), 

• przycisk wyjścia, 

• sygnalizator dźwiękowy. 

4.8.3.3 Czytnik kart zbliŜeniowych  

Zaprojektowano czytniki kart opartych o technologię bezstykową. Odległość czytania kart przez głowicę 
czytnika powinna wynosić od 10 do 30 cm (zaleŜne od warunków instalacyjnych).  

Czytnik wyposaŜony jest w sygnalizację świetlną i dźwiękową otwarcia przejścia. Podczas stanu 
czuwania dioda sygnalizuje stan gotowości kolorem czerwonym. Po przyłoŜeniu karty uprawnionej dioda 
zmienia kolor na zielony i sygnałem dźwiękowym daje sygnał o otwarciu przejścia.  

Czytniki zasilane są z zasilaczy 230 V AC / 12 V DC z podtrzymaniem umoŜliwiającymi pracę systemu 
i rejestrację wszystkich zdarzeń nawet podczas braku zasilania przez 24 godziny. 

4.8.3.4 Czytnik kart zbliŜeniowych przenośne 

Dla weryfikacji osób uczestniczących w konferencjach zaprojektowano zastosowanie czytników 
zbliŜeniowych przenośnych, posiadających moŜliwość komunikacji z systemem kontroli dostępu.  

4.8.3.5 Rygiel elektromagnetyczny 

W chronionych systemem kontroli dostępu drzwiach zaprojektowano rygle elektromagnetyczne.  

Rygle zasilane są z zasilaczy 230 V AC / 12 V DC z podtrzymaniem umoŜliwiającymi ich pracę nawet 
podczas braku zasilania przez 24 godziny. 

4.8.3.6 Karty zbliŜeniowe 

Karty powinny posiadać proces uwierzytelniania niemoŜliwy do podrobienia. Zaproponowane karty są 

dostępne w wykonaniu dualnym z procesorem (chipem). Szyfrowanie danych pomiędzy czytnikami 

a kartą zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa. Karty mają posiadać moŜliwość zapisu wzorca linii 

papilarnych. 



4. Opis funkcjonalny  

 

str. 92 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  

Karty i breloczki zbliŜeniowe powinny być czytane przez wszystkie niemetaliczne materiały.  

Podstawowe funkcje i cechy: 
• kodowanie transmisji pomiędzy kartą a czytnikiem. 

• 64-bitowy klucz kodowania. 

• Pamięć od 2 do 32 kilobitów. 

• MoŜliwość zastosowania chipa stykowego. 

• MoŜliwość zapisu skanu linii papilarnych. 

• Temperatura pracy od –40 do +70. 

4.8.3.7 Zasilacz 

Dla zapewnienia prawidłowego zasilania urządzeń kontroli dostępu zaprojektowano zasilacze buforowe 
z akumulatorami. 

Zasilacz posiada następujące cechy: 

• ochrona przeciw przepięciom w sieci, 

• przeciwzwarciowe, w przypadku zwarcia wyjścia,  

• zabezpieczające akumulator przed nadmiernym rozładowaniem w przypadku 
długotrwałego zaniku napięcia,  

• przeciwzakłóceniowe, wbudowany filtr szerokopasmowy. 

Zasilacz powinien sygnalizować dźwiękowo i świetlnie brak zasilania, pracę akumulatorową. 
W celu zapewnienia ciągłości pracy, w zasilaczu zastosowano akumulator. Zapewnia on pracę 
systemów w przypadku braku napięcia w sieci. 

4.8.4. Okablowanie 

Dla komunikacji systemu kontroli dostępu między konwerterem komunikacyjnym, sterownikami 
i modułami zaprojektowano magistrale komunikacyjne oraz wydzieloną instalację zasilającą.  

4.9. System sygnalizacji włamania i napadu 
W budynku Centrum Biznesowego zaprojektowano elektroniczny system alarmowy SSWiN, który oparty 
został na głównej centrali alarmowej oraz podłączonych do niej po magistrali komunikacyjnej podcentral 
alarmowych. Do podcentral alarmowych przyłączone zostaną linie z czujkami dozorowymi. Sterowanie 
systemem odbywać się będzie za pośrednictwem klawiatur szyfrowych zainstalowanych w budynku 
oraz za pomocą dedykowanego oprogramowania. 

Centrum monitorowania alarmów, wyposaŜone będzie oprócz klawiatury równieŜ w komputer nadzorczy 
podłączony za pośrednictwem modułu Ethernet do systemu alarmowego. 

Systemem alarmowym objęto następujące obszary: 

1. Korytarze, włazy dachowe (Antresola). 

2. Główne trasy komunikacyjne. 

3. Wejścia do budynku. 

4. Hole i klatki schodowe. 
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5. Sale konferencyjne. 

6. Pomieszczenia magazynów. 

System bezwzględnie powinien mieć moŜliwość pełnego zintegrowania z systemami SSWiN obiektów 
przyległych lub nowobudowanych, np. parkingu, fontanny, parku, Hali Stulecia, itp. 

4.9.1. Centrala alarmowa- specyfikacja techniczna 

• wbudowany w pełni monitorowany zasilacz impulsowy o wydajności 2.5 A ( zgodny z normą 
PD6662/EN50131-1:2004 ), 

• wbudowany moduł TELEKOM przeznaczony do transmisji alarmów, zdalnego serwisowania 
i integracji, 

• wbudowany, programowalny port RS232 (300-56K bitów/s) dla lokalnego połączenia z PC 
lub integracji z systemami BMS, 

• 16 linii dozorowych, 

• 8 wyjść programowalnych (7 tranzystorowych, 1 przekaźnikowa ), 

• bateria o długiej Ŝywotności ( ok. 5 lat ) dla podtrzymania pamięci zawierającej konfigurację, 

• złącze do podłączenia modułów rozszerzających dla przyszłej rozbudowy systemu, 

• układy w technologii Flash dla łatwego programowania centrali, 

• układ anty-sabotaŜowy kontrolujący otwarcie obudowy oraz zdjęcie centrali ze ściany, 

• funkcja obsługi czujek z wbudowanym układem antymaskingu, 

• monitor aktywności linii, 

• zdalna diagnostyka systemu pod względem: 

o pomiaru napięcia w systemie ( wyjścia zasilające i akumulator ), 

o pomiaru prądu w systemie ( wyjścia zasilające i akumulator ), 

o pomiaru rezystancji linii dozorowych, 

o stanu bezpieczników, 

o omijania oraz testu linii dozorowych, 

o testu wyjść programowalnych, 

o wersji modułu, 

o komunikacji pomiędzy płytą główną i modułami zewnętrznymi, 

• rejestracja zdarzeń podstawowych i drugorzędnych, 

• blokada klawiatury po wprowadzeniu zaprogramowanej liczby błędnych kodów, 

• restrykcje dotyczące zmiany kodu PIN uŜytkownika, 

• komunikaty i sygnały ostrzegawcze wyświetlane na klawiaturach zgodnie z normą  
EN50131-1:2004. 
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4.9.2. Klawiatury szyfrowe 

Przed wejściami do wyznaczonych stref ochrony oraz w pomieszczeniu ochrony i inŜ. budynku 
zaproponowano klawiatury szyfrowe. Klawiatury zostały dodatkowo zabezpieczone metalowymi 
obudowami zamykanymi na klucz. 

4.9.3. Sygnalizatory 

W celu powiadomienia o powstałych alarmach przewidziano wewnętrzne oraz zewnętrzne sygnalizatory 
optyczno-akustyczne.  

4.9.4. Czujki alarmowe 

Zaproponowano zastosowanie następujących czujników alarmowych: 

• pasywnej podczerwieni PIR, 

• dualnych PIR+MW, 

• zbiciowych mikrofonowych, 

• kontaktronów (drzwi, okna, bramy). 

4.9.5. Zasilanie podstawowe 

Zasilanie podstawowe centrali alarmowej i podcentral alarmowych zrealizowane zostanie 
poprzez podłączenie ich zasilaczy do sieci energetycznej budynku. 

4.9.6. Zasilanie awaryjne. 

Zasilanie awaryjne centrali i podcentral alarmowych zapewnione będzie poprzez umieszczenie w nich 
baterii akumulatorów. Bateria zapewniać będzie, od chwili zaniku napięcia sieciowego, ciągłą i poprawną 
pracę systemu przez 36 godzin w stanie czuwania i dodatkowo po tym czasie przez 15 minut w stanie 
alarmu. 
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4.10. System telefonii wewn ętrznej 

4.10.1. Centrala telefoniczna 

Zaprojektowano centralę telefoniczną o następującej funkcjonalności: 

• pojemność centrali 100 numerów wewnętrznych (moŜliwość rozbudowy do 600 numerów), 

• automatyczne wyszukiwanie ścieŜki zrealizowanego połączenia (dynamiczne trasowanie 
połączeń), 

• interaktywne głosowe kierowanie połączeń przychodzących, 

• kierowanie ruchem przychodzącym, 

• wielokanałowy system nagrywania rozmów, 

• wewnętrzna brama IP, 

• wewnętrzna brama GSM, 

• obsługa numeracji miejskiej jako wewnętrznej, 

• taryfikacja połączeń wewnętrznych centrali, 

• automatyczny wybór najtańszej drogi połączenia, 

• prywatna i firmowa ksiąŜka telefoniczna, 

• zapowiedzi systemowe, 

• uniwersalne sloty – dowolność w instalacji kart wyposaŜeń, 

• moduły systemu do montaŜu w stelaŜach i szafach 19 calowych lub obudowach, 

• monitorowanie statusu centrali dostępne z firmowej sieci LAN i zdalnie – przez modem 
oraz Internet, 

• wyposaŜenie w zasilacz główny oraz zasilanie buforowe na min. 4 godziny pracy, 

• moŜliwość podłączenia dodatkowych zewnętrznych baterii akumulatorów, 

• współpraca z cyfrowymi telefonami systemowymi, 

• współpraca z bramofonami, 

• zasilanie ~230 V; 50 Hz. 

System telefoniczny, jako medium do transmisji przewodowej wykorzystywać będzie instalację 
okablowania strukturalnego. Przewiduje się Patch Panele i połączenia wieloparowe między szafami PD, 
a takŜe odpowiednie przyłącza dla budynków przyległych.  

System bezwzględnie powinien mieć moŜliwość pełnego zintegrowania z systemami telefonicznymi 
obiektów przyległych lub nowobudowanych, np. parkingu, fontanny, parku, Hali Stulecia itp. 

NaleŜy wystąpić o odpowiednie przyłącze telefoniczne spełniające wymogi zaprojektowanej sieci 
telefonicznej. 

4.10.2. Aparaty telefoniczne 

W budynku przewidziano 20 aparatów bezprzewodowych.  

Dla operatorów stacjonarnych przewidziano 4 aparaty cyfrowe z konsolami. 
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5. Specyfikacja techniczna urz ądzeń 

5.1. Specyfikacja techniczna urz ądzeń systemu efektowego o świetlenia kongresowego 

5.1.1. Sala Audytoryjna 

Tab. 5.1 Specyfikacja techniczna reflektora profilo wego RP01-RP12 

Parametr urządzenia Wartość 

Źródło światła /strumień świetlny 25000 lm 

Moc źródła światła  1000 W 

Trzonek źródła światła Gy 9,5 

Kąt rozsyłu strumienia świetlnego wyraŜony w stopniach 14º–35º 

Obrót tubusu wyraŜony w stopniach 360º 

NatęŜenie strumienia świetlnego. Odległość 8 m. Źródło światła 1000W. Kąt 
rozsyłu strumienia 14º. Pozycja Peak. 

4000 lux 

waga ≤10 kg 

Opis urządzenia: - system odprowadzania nadmiaru ciepła z reflektora poprzez radiator i lustro absorbcyjne lub podobny system 
mający na celu przedłuŜenie Ŝywotności źródła światła, 

- moŜliwość regulacji wysokości uchwytu aparatu, 

- automatyczne odłączenie zasilania w przypadku odłączenia modułu lampy 

- moŜliwość jednoczesnego uŜycia blendy irysowej, i uchwytu gobo (dwa sloty), 

- modułowa budowa / moŜliwość wymiany tubusów typu zoom o zmiennym kącie 5,3 – 13 / 12 – 28 / 23 – 50 / 45 
– 75 , oraz tubusów o stałych kątach 5, 20, 30, 40, 50,90  

- aparat wyposaŜony w blendę irysową, linkę zabezpieczającą z atestem, ramkę filtrów oraz 1000W źródło 
światła, 

- moŜliwość wymiany modułu lampy na moduł o wyŜszej mocy w celu uzyskania silniejszego strumienia 
świetlnego. Z odległości 8m, przy kącie 14º, minimum 6000lux. 

 

Tab. 5.2 Specyfikacja techniczna o świetleniowego regulatora mocy Rm01 

Parametr urządzenia Wartość 

Wejście sygnałowe DMX 

Maksymalne obciąŜenie pojedynczego kanału  3700 W 

Całkowita moc reglatora 44400 W 

Ilość obwodów 12 

Zabezpieczenie pojedynczego kanału  16 

Typ bezpiecznika / klasa C 

NiezaleŜne adresowanie kaŜdego kanału Tak 

Krosowanie kanałów DMX Tak 

Liczba programowanych scen z czasami wejścia i zejścia dla kaŜdego efektu 24 

Liczba sekwencji fabrycznych z czasami wejścia i zejścia dla kaŜdej z nich  12 

Funkcja Preheat dla kaŜdego kanału/ „podgrzanie źródła światła” Tak 

Opis urządzenia: - wybór trybu charakterystyki narastania: liniowy, Ŝarowy, diodowy lub jako przełącznik, 

- 2 klawisze funkcyjne z moŜliwością zaprogramowania trybów alarmowych Panic oraz Fire, 

- wyświetlacz LCD z pięcioma przyciskami funkcyjnymi dla potrzeb programowania urządzenia, 

- moŜliwość przypisania dla pojedynczego kanału DMX kanału, sceny, sekwencji uŜytkownika lub sekwencji. 
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Parametr urządzenia Wartość 

fabrycznej, 

- zabezpieczenie hasłem ustawień regulatora mocy, 

- system zabezpieczenia regulatora mocy przed przegrzaniem 

- moŜliwość zaprogramowania sposobu zachowania ustawień regulatora podczas utraty sygnału DMX 
(wyciemnienie, zachowanie ostatniej sceny lub przejście do 24 sceny). 

 

Tab. 5.3 Specyfikacja techniczna głowicy ruchomej t ypu spot GRS01-GRS04 

Parametr urządzenia Wartość 

Strumień świetlny 10000 lux 

Źródło wyładowcze 575 W 

Zakres płynnego efektu zoom 16º - 31º 

Tryb płynnego efektu zoom 16 bit 

Zakres ruchu PAN 540º 

Zakres ruchu TILT  246º 

Dokładność ruchu PAN TILT 16 bit 

Filtr korekcyjny CTB CTO Tak 

Dokładność dimera mechanicznego 16 bit 

Tarcza 6 wymiennych indeksowanych gobo w trybie 16 bit  Tak 

Tarcza 9 nieobrotowych wymiennych gobo  Tak 

Tarcza 8 wymiennych filtrów dichroiczny 2 szt 

Pamięć pozycji urządzenia Feed back Tak 

Ilość parametrów DMX 25 

Podwójne gniazda DMX 3PIN,5PIN Tak 

Waga  ~38 kg 

Protokół sterowania  DMX512 

Efekt Stroboskopowy o zmiennej częstotliwości w zakresie 2 – 10 Hz 

Opis urządzenia: - balast elektroniczny, 

- Iris, 

- 4-krotny obrotowy pryzmat, 

- konstrukcja modułowa umoŜliwiająca wyjęcie 
wewnętrznych modułów urządzenia bez konieczności 
rozpinania wiązek kablowych co ułatwia ewentualne 
czyszczenie i serwis urządzenia. 

- kontrola ruchu Tracking i Vector, 

- Urządzenie wyposaŜone w wyświetlacz 
alfanumeryczny słuŜący do adresowania  
 urządzenia oraz do funkcji specjalnych. 

- aktualizacja oprogramowania urządzenia na zasadzie 
„wgrania” nowego oprogramowania 
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Tab. 5.4 Specyfikacja techniczna głowicy ruchomej t ypu wash GRW01-GRW02 

Parametr urządzenia Wartość 

Strumień świetlny 13000 lux 

Źródło halogenowe 1200 W 

 Zakres płynnego efektu zoom 20º - 41º 

Tryb płynnego efektu zoom 16 bit 

Zakres ruchu PAN 540º 

Zakres ruchu TILT  242º 

Dokładność ruchu PAN TILT 16 bit 

System mieszania kolorów CMY Tak 

Zasilanie 230 V 

Dokładność dimera mechanicznego 16 bit 

Dokładność dimera elektronicznego 16 bt 

Poziom szumu z odległości 1m 40 dBA 

Wymienna optyka (zoom) 14º -26º ; 97º- 105º 
wyświetlacz alfanumeryczny słuŜący do adresowania urządzenia oraz do funkcji 
specjalnych. 

Tak 

Pamięć pozycji urządzenia Feed back Tak 

Ilość parametrów DMX 20 

Podwójne gniazda DMX 3PIN,5PIN Tak 

Waga  ≤30 kg 

Protokół sterowania  DMX512 

Efekt Stroboskopowy  10 Hz 

Opis urządzenia: - sterowanie jasnością Ŝarówki z zewnętrznego regulatora napięcia, 

- aktualizacja oprogramowania urządzenia na zasadzie „wgrania” nowego oprogramowania 

- wymiana Ŝarówki bez konieczności uŜycia narzędzi 

 

Tab. 5.5 Specyfikacja techniczna konsolety o świetleniowej Ko01 

Parametr urządzenia Wartość 

Ilość kanałów DMX 1024 

Ilość parametrów urządzeń  1024 

Całkowita fizyczna ilość urządzeń inteligentnych obsługiwanych przez mikser 
oświetleniowy 

1024 

Fizyczne potencjometry 10 

Fizyczne klawisze funkcyjne typu Buttons dla playbacków 30 

Wyjście DMX 2 

Wejście DMX 1 

Ilość zapisu cue / efektów  nieograniczona 

Łączna liczba playbacków typu Fader, dostępna na 128 stronach 1280 

Łączna liczba playbacków typu Buttom , dostępna na 128 stronach 3840 

Ilość przedstawień zapisanych w trybie Time Code 500 

Koła parametrów  5 
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Parametr urządzenia Wartość 

Praca w systemie DMX Tak 

Praca w systemie Ethernet Tak 

Opis urządzenia: - połączenie z funkcją MIDI wyjście, wejście 

- zintegrowany ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości typu TFT- color 

- moŜliwość zapisania ,999 grup, 9999 presetów, 999 macro 

- system operacyjny VX Works, Dysk Flash do archiwizacji danych,  

- moŜliwość rozbudowy do 64 wyjść DMX poprzez zastosowanie zewnętrznego procesora, 

- współpraca z systemami wizualizacji 

- moŜliwość dowolnego skonfigurowania wyświetlacza pod kątem wyświetlanych informacji 

- wbudowane biblioteki urządzeń inteligentnych 

- dowolny Patching 

- moŜliwość ustawienia róŜnych charakterystyk dla kaŜdego kanału. 

- moŜliwość podłączenia klawiatury alfanumerycznej 

- moŜliwość podłączenia myszy 

- moŜliwość podłączenia zdalnego sterowania 

- stacja dysków 3,5” 1,44 MB do zapisywania programów 

- pamięć systemowa flash o pojemności 256 MB 

 

Tab. 5.6 Specyfikacja techniczna maszyny do wytwarz ania mgły MH01-MH02 

Parametr urządzenia Wartość 

Regulacja intensywności wytwarzania mgły Tak 

Moc grzałki  900 W 

Wydajność wytwarzania mgły 2000 m³/min 

Czas nagrzania maszyny od momentu włączenia 3 min. 

Praca ciągła Tak 

Wydajność  360 ml/h 

Waga 11 

Pojemność zbiornika 2,5 l 

Ilość urządzeń połączonych w trybie master / slave 4 

Panel do kontroli parametrów Tak 

Ilość kanałów DMX 2 

Zasilanie 230 V 

 

5.1.2.  Sala Wielofunkcyjna 

Tab. 5.7 Specyfikacja techniczna reflektora profilo wego RP13 - RP18 

Parametr urządzenia Wartość 

Źródło światła /strumień świetlny 25000 lm 

Moc źródła światła  1000 W 

Trzonek źródła światła Gy 9,5 

Kąt rozsyłu strumienia świetlnego wyraŜony w stopniach 14º - 35º 
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Parametr urządzenia Wartość 

Obrót tubusu wyraŜony w stopniach 360º 

NatęŜenie strumienia świetlnego. Odległość 8m. Źródło światła 1000W. Kąt 
rozsyłu strumienia 14º. Pozycja Peak. 

4050 lux 

Waga ≤10 kg 

Opis urządzenia: - system odprowadzania nadmiaru ciepła z reflektora poprzez radiator i lustro absorbcyjne lub podobny system 
mający na celu przedłuŜenie Ŝywotności źródła światła, 

- moŜliwość regulacji wysokości uchwytu aparatu, 

- automatyczne odłączenie zasilania w przypadku odłączenia modułu lampy 

- moŜliwość jednoczesnego uŜycia blendy irysowej, i uchwytu gobo (dwa sloty), 

- modułowa budowa / moŜliwość wymiany tubusów typu zoom o zmiennym kącie 5,3 – 13 / 12 – 28 / 23 – 50 / 45 
– 75 , oraz tubusów o stałych kątach 5, 20, 30, 40, 50,90  

- aparat wyposaŜony w blendę irysową, linkę zabezpieczającą z atestem, ramkę filtrów oraz 1000W źródło 
światła, 

- moŜliwość wymiany modułu lampy na moduł o wyŜszej mocy w celu uzyskania silniejszego strumienia 
świetlnego. Z odległości 8m, przy kącie 14º, minimum 6000lux. 

 

Tab. 5.8 Specyfikacja techniczna o świetleniowego regulatora mocy Rm02 

Parametr urządzenia Wartość 

Wejście sygnałowe DMX 

Maksymalne obciąŜenie pojedynczego kanału  3700 W 

Całkowita moc reglatora 44400 W 

Ilość obwodów 12 

Zabezpieczenie pojedynczego kanału  16 

Typ bezpiecznika / klasa C 

NiezaleŜne adresowanie kaŜdego kanału Tak 

Krosowanie kanałów DMX Tak 

Liczba programowanych scen z czasami wejścia i zejścia dla kaŜdego efektu 24 

Liczba sekwencji fabrycznych z czasami wejścia i zejścia dla kaŜdej z nich  12 

Funkcja Preheat dla kaŜdego kanału/ „podgrzanie źródła światła” Tak 

Opis urządzenia: - wybór trybu charakterystyki narastania: liniowy, Ŝarowy, diodowy lub jako przełącznik, 

- 2 klawisze funkcyjne z moŜliwością zaprogramowania trybów alarmowych Panic oraz Fire, 

- wyświetlacz LCD z pięcioma przyciskami funkcyjnymi dla potrzeb programowania urządzenia, 

- moŜliwość przypisania dla pojedynczego kanału DMX kanału, sceny, sekwencji uŜytkownika lub sekwencji 
fabrycznej, 

- zabezpieczenie hasłem ustawień regulatora mocy, 

- system zabezpieczenia regulatora mocy przed przegrzaniem 

- moŜliwość zaprogramowania sposobu zachowania ustawień regulatora podczas utraty sygnału DMX 
(wyciemnienie, zachowanie ostatniej sceny lub przejście do 24 sceny). 

 

Tab. 5.9 Specyfikacja techniczna głowicy ruchomej t ypu spot GRS05-GRS18 

Parametr urządzenia Wartość 

Strumień świetlny 11000 lux 

Źródło wyładowcze 575 W 
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Parametr urządzenia Wartość 

Zakres płynnego efektu zoom 16º - 31º 

Tryb płynnego efektu zoom 16 bit 

Zakres ruchu PAN 540º 

Zakres ruchu TILT  246º 

Dokładność ruchu PAN TILT 16 bit 

Filtr korekcyjny CTB CTO Tak 

Dokładność dimera mechanicznego 16 bit 

Tarcza 6 wymiennych indeksowanych gobo w trybie 16 bit  Tak 

Tarcza 9 nieobrotowych wymiennych gobo  Tak 

Tarcza 8 wymiennych filtrów dichroiczny 2szt 

Pamięć pozycji urządzenia Feed back Tak 

Ilość parametrów DMX 25 

Podwójne gniazda DMX 3PIN,5PIN Tak 

Waga  ≤40 kg 

Protokół sterowania  DMX512 

Efekt Stroboskopowy o zmiennej częstotliwości w zakresie 2 – 10 Hz 

Opis urządzenia: - balast elektroniczny, 

- Iris, 

- 4-krotny obrotowy pryzmat, 

- konstrukcja modułowa umoŜliwiająca wyjęcie 
wewnętrznych modułów urządzenia bez konieczności 
rozpinania wiązek kablowych co ułatwia ewentualne 
czyszczenie i serwis urządzenia. 

- kontrola ruchu Tracking i Vector, 

- Urządzenie wyposaŜone w wyświetlacz 
alfanumeryczny słuŜący do adresowania  
 urządzenia oraz do funkcji specjalnych. 

- aktualizacja oprogramowania urządzenia na zasadzie 
„wgrania” nowego oprogramowania 

 

Tab. 5.10 Specyfikacja techniczna głowicy ruchomej typu wash GRW03-GRW12 

Parametr urządzenia Wartość 

Strumień świetlny 13000 lux 

Źródło halogenowe 1200 W 

Zakres płynnego efektu zoom 20º - 41º 

Tryb płynnego efektu zoom 16 bit 

Zakres ruchu PAN 540º 

Zakres ruchu TILT  242º 

Dokładność ruchu PAN TILT 16 bit 

System mieszania kolorów CMY Tak 

Zasilanie 230 V 

Dokładność dimera mechanicznego 16 bit 
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Parametr urządzenia Wartość 

Dokładność dimera elektronicznego 16 bt 

Poziom szumu z odległości 1m 40 dBA 

Wymienna optyka (zoom) 14º -26º ; 97º- 105º 
Wyświetlacz alfanumeryczny słuŜący do adresowania urządzenia oraz do funkcji 
specjalnych. 

Tak 

Pamięć pozycji urządzenia Feed back Tak 

Ilość parametrów DMX 20 

Podwójne gniazda DMX 3PIN,5PIN Tak 

Waga  ≤30 kg 

Protokół sterowania  DMX512 

Efekt Stroboskopowy  10 Hz 

Opis urządzenia: - sterowanie jasnością Ŝarówki z zewnętrznego regulatora napięcia, 

- aktualizacja oprogramowania urządzenia na zasadzie „wgrania” nowego oprogramowania 

- wymiana Ŝarówki bez konieczności uŜycia narzędzi 

 

Tab. 5.11 Specyfikacja techniczna konsolety o świetleniowej Ko02 

Parametr urządzenia Wartość 

Ilość kanałów DMX 1024 

Ilość parametrów urządzeń  16384 

Całkowita fizyczna ilość urządzeń inteligentnych obsługiwanych przez mikser 
oświetleniowy 

4096 

Fizyczne potencjometry 10 

Fizyczne klawisze funkcyjne typu Buttons dla playbacków 30 

Wbudowany track ball Tak 

Wbudowane wejście na monitor zewnętrzny Tak 

Wyjście DMX 2 

Wejście DMX 1 

Ilość zapisu cue / efektów  nieograniczona 

Łączna liczba playbacków typu Fader, dostępna na 128 stronach 1280 

Łączna liczba playbacków typu Buttom , dostępna na 128 stronach 6400 

Ilość przedstawień zapisanych w trybie Time Code 500 

Koła parametrów  5 

Praca w systemie DMX Tak 

Praca w systemie Ethernet Tak 

Opis urządzenia: - połączenie z funkcją MIDI wyjście, wejście 

- zintegrowany ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości typu TFT- color 

- moŜliwość zapisania ,999 grup, 9999 presetów, 999 macro 

- system operacyjny VX Works, Dysk Flash do archiwizacji danych,  

- moŜliwość rozbudowy do 64 wyjść DMX poprzez zastosowanie zewnętrznego procesora, 

- współpraca z systemami wizualizacji 

- moŜliwość dowolnego skonfigurowania wyświetlacza pod kątem wyświetlanych informacji 

- wbudowane biblioteki urządzeń inteligentnych 
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Parametr urządzenia Wartość 

- dowolny Patching 

- moŜliwość ustawienia róŜnych charakterystyk dla kaŜdego kanału. 

- moŜliwość podłączenia klawiatury alfanumerycznej 

- moŜliwość podłączenia myszy 

- moŜliwość podłączenia zdalnego sterowania 

- stacja dysków 3,5” 1,44 MB do zapisywania programów 

- pamięć systemowa flash o pojemności 256 MB 

 

Tab. 5.12 Specyfikacja techniczna bezprzewodowego z dalnego sterowania do konsolet Ko01-Ko02 

Parametr urządzenia Wartość 

Komputer przenośny typu PDA z systemem Windows Mobile 5.0, rozdzielczość 
ekranu minimum 320X240 Tak 

Dwukierunkowa wymiana danych pomiędzy konsoletą i urządzeniem zdalnego 
sterowania Tak 

Logowanie do konsolety głównej oraz praca na aktualnym przedstawieniu 
będącym w konsolecie  

Tak 

Zmiana adresów DMX dla poszczególnych urządzeń i kanałów Tak 

Ustawianie wartości liczbowej dla kanałów i parametrów urządzeń Tak 

Wprowadzanie nowych oraz edycja istniejących scen świetlnych Tak 

Podgląd aktualnego stanu konsolety – wartości kanałów i parametrów urządzeń Tak 

Odtwarzanie kolejki pamięci na konsolecie głównej Tak 

Zmiana rozdzielczości ekranu podczas sterowania parametrami Tak 

Podłączenie z konsoletą jednocześnie do 6 zdalnych sterowań Tak 

Praca niezaleŜna od konsolety Tak 

 

Tab. 5.13 Specyfikacja techniczna maszyny do wytwar zania mgły MH03-MH04 

Parametr urządzenia Wartość 

Regulacja intensywności wytwarzania mgły Tak 

Moc grzałki  900 W 

Wydajność wytwarzania mgły 2000 m³/min 

Czas nagrzania maszyny od momentu włączenia 3 min. 

Praca ciągła Tak 

Wydajność  360 ml/h 

Waga 11 

Pojemność zbiornika 2,5 l 

Ilość urządzeń połączonych w trybie master / slave 4 

Panel do kontroli parametrów Tak 

Ilość kanałów DMX 2 

Zasilanie 230 V 
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5.2. Specyfikacja techniczna urz ądzeń systemu elektroakustycznego 

5.2.1. Sala Audytoryjna 

Tab. 5.14 Specyfikacja techniczna odbiornika system u bezprzewodowego OB01–OB06 

Parametr urządzenia Wartość 

Liczba kanałów fonicznych 2 

System odbiorczy 
NiezaleŜny podwójny system odbioru, podwójnie 

przełączany true diversiti 

Modulacja szerokopasmowa FM 

Zakres odbieranych częstotliwości  UHF 

Zasilania anteny 10V - 12V, 20mA 

Stosunek sygnału do szumu 115dB dla 40kHz 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne ≤ 1% 

Częstotliwościowa charakterystyka przenoszenia 70Hz – 15 kHz 

Zakres napięć wyjściowych 

Mikrofonowe: 25 mV 

Instrumentalne: 50 mV 

(separowane symetryczne wyjścia) 

Tłumik sygnału wyjściowego 0 dB, -6 dB, -12 dB 

Złącza antenowe BNC 

Sterowanie za pomocą komputera RJ45 ( za pomocą dołączanego programowania) 

Złącze do połączenia z komputerem RJ45 

Złącze słuchawkowe 
TRS (6.3 mm) ( moŜliwość przełączania się 
podsłuchu pomiędzy kanałami odbiorczymi) 

Złącza foniczne wyjściowe XLR męskie, separowane transformatorowo TRS (6.3 
mm) 

Wymiary 
482 (19”) × 44 (1U) × 276 mm (szerokość × wysokość 

× długość) 

Masa netto ≤5 kg 

Zasilanie 100 - 240V, 50-60 Hz , 15W 

Przelotowe gniazdo zasilające 100 - 240V, 50-60 Hz, 5A max. 

Opis  

urządzenia: Urządzenie przystosowane do montaŜu w szafach sprzętowych typu rack 19” 

 

Tab.  5.15 Nadajnik systemu bezprzewodowego z mikro fonem do r ęki MB01+NB01 – MB12+NB12 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Dynamiczny 

Charakterystyka kierunkowości Kardioida 

Czułość ≥ 1,7 mV/Pa 

Moc wyjściowa RF, przełączana 10 mW, 35 mW  

Pasmo pracy RF UHF 

Modulacja szerokopasmowa FM 

Modulacja nominalna +/-5 kHz 

Pasmo częstotliwościowe AF 70-15000 Hz 
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Parametr urządzenia Wartość 

Pobór prądu 
≤185mA @ 35 mW 

≤165mA @ 10 mW 

Zasilanie bateryjne 2x1,5V AA 

Czas uŜytkowania 
≥6 h @ 35 mW 

≥8 h @ 10 mW 

Wymiary: średnica, długość ≤48 mm, 237 mm 

Masa nadajnika z wkładką ≤300 g 

Opis  

urządzenia: Wbudowany dwupasmowy kompander 

 

Tab.  5.16 Specyfikacja techniczna nadajnika system u bezprzewodowego typu body-pack NB25 – NB36 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Pojemnościowy 

Charakterystyka kierunkowości Kardioida 

Czułość ≥2 mV/Pa 

Moc wyjściowa RF, przełączana 10 mW, 35 mW 

Pasmo pracy RF UHF 

Modulacja szerokopasmowa FM 

Modulacja nominalna +/-5 kHz 

Pasmo częstotliwościowe AF 70-15000 

Pobór prądu 
≤185 mA @ 35 mW 

≤165 mA @ 10 mW 

Zasilanie bateryjne 2x1,5V AA 

Czas uŜytkowania 
≥6 h @ 35 mW 

≥8 h @ 10 mW 

Wymiary: szerokość, głębokość, wysokość ≤66 mm, 24 mm, 87 mm 

Masa nadajnika ≤150 g 

Opis  

urządzenia: Wbudowany dwupasmowy kompander 

 

Tab.  5.17 Specyfikacja techniczna mikrofonów nagło wnych MB25 – MB40 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Pojemnościowy 

Charakterystyka kierunkowości Dookólna (Omnidirectional) 

Czułość 6,3 mV/Pa 

Poziom maksymalny (1 kHz) 122 dB 

Sposób mocowanie Drut elastyczny zakładany za ucho 

Opis  

urządzenia: 
Kolor cielisty 
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Tab.  5.18 Specyfikacja techniczna mikrofonów typu lavalier MB29 – MB32 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Pojemnościowy 

Charakterystyka kierunkowości Dookólna (Omnidirectional) 

Czułość (phantom / bateria) 6,3 mV/Pa / 5,0 mV/Pa 

Poziom maksymalny (1 kHz) (phantom / bateria) 135 dB / 121 dB 

Sposób mocowanie klips 

Sposób zasilania Phantom / Bateria 

Opis  

urządzenia: - 

 

Tab.  5.19 Specyfikacja techniczna skrzyni transpor towej ST01 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa 

Standard 19” 

Wysokość uŜytkowa 10 U 

Głębokość 45 cm 

Materiał Sklejka 6,5 mm 

Zamek motylkowy TAK 

Rodzaj podstawy Kółka 100mm 

WyposaŜenie dodatkowe Oświetlenie – 2 lampki LED (białe) na gęsich szyjach  

Opis  

urządzenia: 
Szafa sprzętowa na odbiorniki zestawów bezprzewodowych i odtwarzacze z szufladą 2U, oświetleniem regulowanym, 

obszyciem sygnałowym, listwami zasilającymi 

 

Tab.  5.20 Specyfikacja techniczna skrzyni transpor towej ST06,ST07 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa 

Standard 19” 

Wysokość uŜytkowa 5 U 

Głębokość 45 cm 

Materiał Sklejka 6,5 mm 

Zamek motylkowy TAK 

Rodzaj podstawy Stopki gumowe 

WyposaŜenie dodatkowe Oświetlenie – 2 lampki LED (białe) na gęsich szyjach  

Opis  

urządzenia: 
Szafa sprzętowa na odbiorniki zestawów bezprzewodowych z szufladą 2U, oświetleniem regulowanym, obszyciem 

sygnałowym, listwą zasilającą 
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Tab.  5.21 Specyfikacja techniczna odtwarzacza CD C D01 

Parametr urządzenia Wartość 

Częstotliwość próbkowania/rozdzielczość 44,1 kHz / 16-bit 

Zakres dynamiki ≥98 dB 

Stosunek sygnał/szum ≥95 dB 

Separacja międzykanałowa dla f=1kHz ≥90 dB 
Pasmo częstotliwościowe 20 Hz÷20000 Hz +/-1dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne w paśmie 20÷20 000 Hz ≤0,01 % 

Wbudowany zasilacz 230 V 

Średni pobór mocy ≤15 W 

Wymiary: szerokość, głębokość, wysokość 483 mm, ≤350mm, 50mm 

Masa ≤ 5 kg 

Opis  

urządzenia: 
Do mocowania w stojaku 19”, złącza symetryczne, odczyt plików MP3 

 

Tab.  5.22 Specyfikacja techniczna hybrydy telefoni cznej HT01 

Parametr urządzenia Wartość 

Ilość obsługiwanych niezaleŜnych linii telefonicznych 2 

Poziom sygnału wyjściowego do linii telefonicznej -10 dBm 

Zakres częstotliwości z linii telefonicznej 200 ÷ 3400 Hz, ± 1 dB 

Stosunek sygnał/szum >72 dB odniesione do 0 dBm 

Zniekształcenia harmoniczne >0,4 % 

Wymiary szerokość, wysokość, głębokość 483 mm, 44 mm, 387 mm 

Waga ≤5 kg 

Opis  

urządzenia: 
Do mocowania w stojaku 19” 

 

Tab.  5.23 Specyfikacja techniczna odtwarzacza MD M D01 

Parametr urządzenia Wartość 

Częstotliwość próbkowania / rozdzielczość 44,1 kHz, 16 bit 

Zakres dynamiki ≥94 dB odtwarzanie, 

Pasmo częstotliwościowe 20÷20000 Hz +/-0,5dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne w pasmie 20÷20 000 Hz ≤ 0,02 % odtwarzanie, rejestracja 

Wbudowany zasilacz 230 VAC 

Wymiary: szerokość, głębokość, wysokość 483 mm, 313 mm, 94 mm 

Masa ≤6 kg 

Opis  

urządzenia: 
Do mocowania w stojaku 19”, złącza symetryczne 
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Tab. 5.24 Specyfikacja techniczna komputera przeno śnego Notebook PC01 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Notebook 

Przekątna matrycy 14,1” WXGA 

Rozdzielczość matrycy 1280 × 800 

Procesor  Intel Core Duo P8400, 2,26 GHz 

Pamięć 2GB 800MHz DDR2 

Grafika Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD 

Pamięć masowa 200GB serial ATA HDD 7200RPM 

Komunikacja 
10/100/1000Base-T Ethernet,  

Bluetooth 2.0+EDR 

Napęd optyczny 8x DVD+/RW Drive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.25 Specyfikacja techniczna interfejsu audio  KD01 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Interfejs audio 

Ilość kanałów 4 

Rozdzielczość audio 24 bit 

Wejścia analogowe 2×XLR/TRS, symetryczne 

Wyjścia analogowe 2×¼” TRS symetryczne,1×1/8” TRS niesymetryczne 

Wejścia cyfrowe SPDIF optical, SPDIF coaxial 

Wyjścia cyfrowe SPDIF optical, SPDIF coaxial 

MIDI MIDI I/O 

Interfejs USB USB 2.0 

Zasilanie Phantom + 48 V 

Częstotliwości próbkowania 44,1; 48; 88,2; 96 kHz 

Pasmo częstotliwościowe  20 Hz÷20 kHz +0,0/-0,16 dB 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.26 Specyfikacja techniczna mikrofonów M13 -  M16 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Dynamiczny 

Charakterystyka kierunkowości Kardioidalna 

Pasmo przenoszenia 50÷15 000 Hz 

Czułość 1,9 mV/Pa 

Masa ≤300 g 

Złącze XLR 
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Parametr urządzenia Wartość 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.27 Specyfikacja techniczna mikrofonów M17 -  M20 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Dynamiczny 

Charakterystyka kierunkowości Kardioidalna 

Przeznaczenie Instrumentalny 

Pasmo przenoszenia 40÷15 000 Hz 

Czułość 1,9 mV/Pa 

Masa ≤300 g 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.28 Specyfikacja techniczna mikrofonów M21 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Instrumentalny 

Zasada działania przetwornika Dynamiczny 

Rodzaj charakterystyki kierunkowości Kardioidalna 

Charakterystyka częstotliwościowa 20÷16000 Hz 

Czułość 0,25 mV/Pa 

Wymiary średnica, długość 60 mm, 153 mm 

Masa ≤350 g 

Złącze XLR 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.29 Specyfikacja techniczna mikrofonów M22 –  M24 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Instrumentalny 

Zasada działania przetwornika Dynamiczny 

Rodzaj charakterystyki kierunkowości Kardioidalna 

Charakterystyka częstotliwościowa 40÷18000 Hz 

Czułość 1,8 mV/Pa 

Wymiary średnica, długość 33 mm, 59 mm 

Masa ≤100 g 

Kable i złącza XLR 

Opis  

urządzenia: 
Zestaw powinien zawierać uchwyt umoŜliwiający szybki montaŜ do obręczy instrumentów perkusyjnych 
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Tab.  5.30 Specyfikacja techniczna mikrofonów M25 -  M28 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Instrumentalny 

Charakterystyka kierunkowości Pojemnościowy 

Przeznaczenie Kardioidalna 

Pasmo przenoszenia 30 ÷ 15 000 Hz 

Czułość 7,9 mV/Pa 

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 141 dB 

Masa ≤50 g 

Złącze XLR 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.31 Specyfikacja statywu mikrofonowego sceni cznego 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Sceniczny teleskopowy statyw mikrofonowy 

Wysokość (minimalna / maksymalna) 925 / 1630 mm 

Długość ramienia 805 mm 

Konstrukcja ramienia Jednoczęściowe 

Masa netto ≤3,0 kg 

Kolor Czarny 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.32 Specyfikacja statywu mikrofonowego stoło wego 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Statyw stołowy 

Długość ramienia (minimalna / maksymalna) 350 mm 

Konstrukcja ramienia Jednoczęściowa 

Rodzaj podstawy, średnica śeliwna, 140 mm 

Masa netto ≤3 kg 

Kolor Czarny 

Opis  

urządzenia: 
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Tab.  5.33 Specyfikacja symetryzatora/separatora fo nicznego S01-S04 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie 
Symetryzator/separator foniczny pasywny 

(transformatorowy) w obudowie metalowej do 
zastosowań scenicznych 

Częstotliwościowa charakterystyka przenoszenia 20 Hz – 20 kHz ±2,5 dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,01 % (20 Hz – 20 kHz) 

Impedancja wejściowa 140 kΩ 

Impedancja wyjściowa 600 Ω 

Skokowa zmiana wzmocnienia (PAD) -15 dB 

Liczba kanałów 2 

Wymiary 83 mm, 127 mm, 48 mm 

Masa  ≤1 kg 

Złącza 

Wejścia: 2 × Jack ¼” 

Wyjście THRU: 2 × Jack ¼” 

Wyjście: 2 × XLR3-M 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.34 Specyfikacja techniczna słuchawek zamkni ętych 

Parametr urządzenia Wartość 

Zasada działania przetwornika Dynamiczny 

SprzęŜenie z uchem Obudowa zamknięta 

Maksymalna moc wejściowa 1600 mW dla 1kHz 

Impedancja znamionowa 60 Ω 

Znamionowy zakres częstotliwości 5 ÷ 28 000 Hz 

Czułość 100 dB 

Masa netto 250 g (bez kabla) 

Złącze ¼” TRS 

Długość kabla 3,4 m 

Opis  

urządzenia: 
 

 

Tab.  5.35 Specyfikacja techniczna skrzyni transpor towej na mikrofony STMIC01 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa 

Materiał 
Sklejka pokryta folią fenolową łączona kształtownikami 

aluminiowymi 

Opis  

urządzenia: 
Walizka na mikrofony kablowe wykonana w technologii flight case. Klapa na zamkach motylkowych. Uchwyty do 

przenoszenia walizki 
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Tab.  5.36 Specyfikacja techniczna mikrofonu na g ęsiej szyjce do mównicy M01 – M02 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Mównica 

Rodzaj mikrofonu Elektretowy 

Rodzaj charakterystyki kierunkowości Kardioidalna 

Rodzaj zasilania Phantom 

Napięcie zasilające i jego górna i dolna granica 9 - 52 V 

Impedancja znamionowa 600 Ω 

Minimalna dopuszczalna impedancja obciąŜenia > 2000 Ω 

Skuteczność znamionowa 20 mV/Pa 

Częstotliwościowa charakterystyka przenoszenia 50 ÷ 20 000 Hz 

Długość „gęsiej szyjki” 500 mm 

Opis  

urządzenia: 
Wymagana podstawka montowana na stałe w mównicy, izolująca od drgań 

 

Tab.  5.37 Specyfikacja techniczna rozdzielacz sygn ałów fonicznych RSF 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Rozdzielacz sygnałów fonicznych dla prasy 

Ilość wejść 2 

Ilość wyjść direct 0 

Ilość wyjść separowanych 2×12 

Wysokość  250 mm 

Rodzaj złącz XLR, RCA, TRS 3,5” 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.38 Specyfikacja techniczna radiotelefonu z ładowark ą oraz słuchawk ą RTEL01 - RTEL20 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Komunikacja 

Zakres częstotliwości 136,000 ÷ 174,000 MHz 

Liczba kanałów/stref 128 / 8 

Impedancja anteny 50 Ω 

Napięcie zasilania 7,2 V 

Zakres temperatur pracy -25°C - 55°C 

Wymiary szerokość, wysokość, długość 53 mm, 120 mm, 33 mm 

Masa ≤300 g 

Opis  

urządzenia: 
Zestaw ma zawierać ładowarkę stanowiskową wraz z zasilaczem oraz słuchawkę 
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Tab. 5.39 Specyfikacja techniczna skrzyni transport owej dla statywów scenicznych 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa dla statywów scenicznych 

Ilość transportowanych statywów 20 

Długość złoŜonych statywów 925 mm 

Materiał Sklejka 9 mm 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.40 Specyfikacja techniczna przetwornika AD z 8 wejściami analogowymi PAC01 - PAC03 

Parametr urządzenia Wartość 

Ilość kanałów 8 na gniazdach XLR-F 

Zakres regulacji wzmocnienia -10dB ÷ 62 dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne dla wzmocnienia maksymalnego w 
paśmie 20 Hz ÷ 20 kHz ≤0,05 % 

Zakres dynamiki ≥110 dB 

Separacja międzykanałowa dla f=1 kHz ≥80 dB 
Rozdzielczość przetwornika AC 24 bit 

Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz, 48,0 kHz, 88,2 kHz, 96,0 kHz 

Pasmo częstotliwościowe (-3, +1 dB) 
20÷20 000 Hz @ fs=44,1, 48,0 kHz 

20÷40 000 Hz @ fs=88,2, 96,0 kHz 

Wyjścia sygnałowe cyfrowe w formacie AES/EBU 
2×8 ch. @ fs=44,1, 48,0 kHz 

1×8 ch. @ fs=88,2, 96,0 kHz 

Wymiary szerokość, głębokość, wysokość ≤ 480 mm, 354 mm, 44 mm 

Wbudowany zasilacz 230V AC 

Pobór mocy ≤35 W 

Masa ≤5 kg 

Opis  

urządzenia: 
Do mocowania w stojaku 19” 

 

Tab.  5.41 Specyfikacja techniczna cyfrowej konsoli  fonicznej KF01 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Cyfrowa konsola foniczna 

Liczba zapamiętywanych scen ≥300 

Wewnętrzna częstotliwość próbkowania 44,1 kHz, 48 kHz 

Zewnętrzne wejściowe/wyjściowe częstotliwości próbkowania 44,1 kHz (-10%)÷ 48 kHz(+6%) 

Opóźnienie sygnału pomiędzy wejściem a wyjściem, dla częstotliwości 
próbkowania 48 kHz 

<2,5 ms 

Liczba regulatorów suwakowych 32+1 

Zakres regulacji regulatorów suwakowych +10÷ -138, -∞ dB 

Ilość kroków regulacji 1024 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne w paśmie (20 Hz÷20 kHz), (Input <0,05%  
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Parametr urządzenia Wartość 

gain=min.) 

Charakterystyka częstotliwościowa 20 Hz÷20 kHz, +0,5/-1,5 dB 

Zakres dynamiki przy wykorzystaniu przetworników A/C i C/A (rezystancja 
obciąŜenia=600Ω) 

108 dB 

Poziom szumu i przydźwięku (rezystancja źródła=150 Ω, rezystancja 
obciąŜenia=600 Ω, 1 regulator suwakowy w połoŜeniu nominalnym) 

-84 dBu 

Tłumienie przesłuchu pomiędzy sąsiednimi wejściami, pomiędzy wejściem a 
wyjściem dla częstotliwości 1 kHz 

80 dB 

Maksymalne wzmocnienie napięciowe, (rezystancja źródła=150 Ω, rezystancja 
obciąŜenia=600 Ω) 

86 dB  

Filtr górnoprzepustowy 20÷600 Hz, 12dB/oct 

EQ 4 pasmowy, zakres częstotliwości środkowych, wzmocnienie, dobroć 20Hz÷20 kHz, -18 ÷ +18 dB, 0,1÷10 

Procesor dynamiki TAK, 2× 

Wejścia analogowe zainstalowane  

Liczba 32×XLR3-F 

Zasilanie „phantom” sterowane programowo +48 V  

Wskaźnik wysterowania kanału 6×LED 

Przetwornik A/C 24 bit, 128-krotne nadpróbkowanie 

Wyjścia analogowe 16 ×XLR3-M 

Impedancja wyjściowa 75 Ω 

Maksymalny poziom +24 dBu 

Przetwornik C/A 24 bit, 128-krotne nadpróbkowanie 

Wyjście słuchawkowe, złącze, moc wyjściowa dla obciąŜenia 8 Ω TRS, 75 mW 

Wejście, wyjście cyfrowe „2TR” RCA, RCA, 24 bit, 75Ω 

Synchronizacja wejście, wyjście BNC-F, BNC-F 

Sieć Ethernet RJ-45, 100Base-T 

USB USB 1.1 typu A 

MIDI wejście,wyjście DIN 5pin, DIN 5pin 

Złącze lampki oświetleniowej, maksymalna moc obciąŜenia XLR4-F, 5W 

Zasilanie, pobór mocy 110÷240 V ,170W 

Masa netto ≤20 kg 

Zakres temperatur środowiska w czasie pracy +10÷ +35 ˚C 

Gniazdo na karty rozszerzeń 2xminiYGDAI 

Opis  

urządzenia: 
Wbudowany rejestrator i odtwarzacz plików MP3 wykorzystujący jako nośnik pamięć USB typu flash 

 

Tab.  5.42 Specyfikacja techniczna karty rozszerzaj ącej KF01-K01, KF01-K02, PW01-K01 

Parametr urządzenia Wartość 

Liczba wejść/wyjść cyfrowych 8 / 8 

Parametry przetwarzania 24 bit 

Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz; 48,0 kHz; 96,0 kHz 

Format sygnału AES/EBU 

Format karty mini YGDAI 
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Parametr urządzenia Wartość 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.43 Specyfikacja techniczna procesora wieloz adaniowego PW01 

Parametr urządzenia Wartość 

Ilość wejść analogowych 8 wejść mikrofonowo-liniowych 

Ilość wyjść analogowych 8 wyjść liniowych 

Kontrola parametrów za pośrednictwem złącz GPI oraz protokołu MIDI 

Kontrola z komputera PC za pośrednictwem złącza RS, USB, RJ-45 

Liczba konfiguracji zapisywanych w urządzeniu 16 

Liczba scen dla kaŜdej z konfiguracji 999 

Częstotliwość próbkowania 
wewnętrzna: 44,1 kHz , 48,0 kHz, 88,2 kHz, 96,0 kHz 

zewnętrzna: 44,1 do 48,0 kHz, 88,2 do 96,0 kHz 

Opóźnienie sygnału 
<0,5 ms @ fS=96 kHz przy połączeniu bezpośrednim 
wejścia i wyjścia 

Złącze GPI 
(IN, OUT, +V) × 8, +V: max 6 mA (kanał 1÷15), max 
30 mA  
(8 kanałów) 

Złącze BNC WORD CLOCK wejście załączane, wyjście, impedancja 75 Ω 

Wymiary i masa 

Szerokość: 480 mm 

Wysokość: 89 mm (2U) 

Głębokość: 400 mm 

Masa: ≤8 kg 

Pobór mocy, zasilanie 75 W, 230 VAC 

Opis  

urządzenia: 

Konfigurowalny procesor cyfrowy wyposaŜony w: 

⋅ miksery automatyczne i matryce mikserskie, 

⋅ korektory graficzne i parametryczne, 

⋅ filtry LPF, HPF, BPF, APF itp., 

⋅ procesory dynamiki (kompresor, limiter, bramka szumów, ducker, ekspander, de-esser), 

⋅ linie opóźniające, 

⋅ zwrotnice i procesory głośnikowe, 

⋅ procesory multiefektowe, 

⋅ krosownice, 

⋅ panoramowanie L R, 3.1, 5.1, 

⋅ pomiar wartości szczytowej sygnału. 

⋅ podsłuch sygnału na wejściu i na wyjściu z urządzenia 

 

Tab.  5.44 Specyfikacja techniczna karty rozszerzaj ącej PCA01-K, PCA02-K 

Parametr urządzenia Wartość 

Liczba wejść/wyjść cyfrowych 4 / 4 

Parametry przetwarzania 24 bit 

Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz; 48,0 kHz; 



5. Specyfikacja techniczna urz ądzeń  

 

str. 116 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  

Parametr urządzenia Wartość 

Format sygnału AES/EBU 

Format karty mini YGDAI 

Opis  

urządzenia: 
Zgodna z zastosowaną konsoletą foniczną 

 

Tab.  5.45 Specyfikacja techniczna przetwornika cyf rowo analogowego PCA01 - PCA02 

Parametr urządzenia Wartość 

Liczba wejść cyfrowych 1 slot na kartę mini YGDAI 

Liczba wyjść analogowych 8 wyjść na złączach XLR M 

Pasmo przenoszenia ≤ 20 ÷ 20 000 Hz 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne ≤ 0,1 % 

Parametry przetwarzania 24 bit; fs=44,1; 48,0 kHz 

Dynamika ≥110 dB 

Wymiary i masa  480 mm, 88 mm, 367 mm 

Masa ≤8 kg 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.46 Specyfikacja techniczna skrzyni transpor towej ST03 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa 

Materiał Sklejka 6,5 mm 

Zamek motylkowy TAK 

Rodzaj podstawy w pionie/w poziomie kółka 80mm / płozy  

Opis  

urządzenia: 
Szafa sprzętowa na konsolę foniczną spełniającą wymagania stawiane w specyfikacji, wykonana w technologii flight 

case,  

 

Tab.  5.47 Specyfikacja techniczna szafy sprz ętowej 19” ST02 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Szafa sprzętowa 

Standard 19” 

Rodzaj Stojąca 

Wysokość uŜytkowa 45U 

Głębokość 800 mm 

Szerokość 600 mm 

Drzwi przednie Szklane 

Osłony boczne Blacha 

Drzwi tylne Blacha 

Dach Z perforacją z przelotami 

Rodzaj podstawy Cokół z podstawą szczotkową 200 mm 

Dopuszczalne obciąŜenie 600 kg 
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Opis  

urządzenia: 

- 

 

Tab.  5.48 Specyfikacja techniczna urz ądzenia gło śnikowego ZG01 – ZG03 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Aktywne trójdroŜne,  

Pasmo przenoszenia 50 ÷ 18 000 Hz 
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 130 dB @ 1 m 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie poziomej 90° 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie pionowej 40° 

Przetwornik wysokotonowy 1” 

Przetwornik średniotonowy 8” 

Przetwornik niskotonowy 4×8” 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 

Zasilanie 230 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 768 mm, 422 mm, 597 mm 

Masa ≤70 kg 

Opis  

urządzenia: 

Przyłącze zasilające: POWERCON 

Przyłącze sygnałowe: XLR 

12 punktów montaŜowych 

MoŜliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL 

 

Tab.  5.49 Specyfikacja techniczna urz ądzenia gło śnikowego ZG04 - ZG09, ZG16 - ZG23 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Aktywne dwudroŜne 

Pasmo przenoszenia 60 ÷ 18 000 Hz 
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 127 dB @ 1 m 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie poziomej 120° 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie pionowej 60° 

Przetwornik wysokotonowy 1” 

Przetwornik niskotonowy 2×8” 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 

Zasilanie 230 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 720 mm, 270 mm, 290 mm 

Masa ≤25 kg 

Opis  

urządzenia: 

Przyłącze zasilające: POWERCON 

Przyłącze sygnałowe: XLR 

12 punktów montaŜowych 

MoŜliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL 

Uchwyt montaŜowy typu U 
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Tab.  5.50 Specyfikacja techniczna urz ądzenia gło śnikowego ZG10 - ZG15 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Aktywne nieskotonowe 

Pasmo przenoszenia 40 ÷ 120 Hz 
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 129 dB @ 1 m 

Przetwornik niskotonowy 2×12” 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 

Zasilanie 230 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 368 mm, 813 mm, 591 mm 

Masa ≤55 kg 

Opis  

urządzenia: 

Przyłącze zasilające: POWERCON 

Przyłącze sygnałowe: XLR 

MoŜliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL 

 

Tab.  5.51 Specyfikacja techniczna zestawu gło śnikowego aktywnego, monitora odsłuchowego MST01-

MST02 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Monitor studyjny aktywny dwudroŜny 

Pasmo przenoszenia (-10 dB) 50 ÷ 40 000 Hz  
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 101 dB @ 1 m 

Przetwornik wysokotonowy 1” 

Przetwornik niskotonowy 5” 

Bassreflex TAK 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 

Zasilanie 230 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 279 mm, 179 mm, 208 mm 

Masa ≤20 kg 

Opis  

urządzenia: 
Przyłącze sygnałowe: XLR 

Regulacja wzmocnienia z przodu obudowy 

 

Tab.  5.52 Specyfikacja techniczna aktywnego zestaw u gło śnikowego (monitora scenicznego) MS01 - MS06 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Aktywne dwudroŜne 

Pasmo przenoszenia 55 ÷ 18 000 Hz 

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 128 dB @ 1 m 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie poziomej 120° 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie pionowej 60° 

Przetwornik wysokotonowy 2” 

Przetwornik niskotonowy 12” 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 
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Parametr urządzenia Wartość 

Zasilanie 180-260 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 584 mm, 362 mm, 305 mm 

Masa ≤35 kg 

Opis  

urządzenia: 

Przyłącze zasilające: IEC 

Przyłącze sygnałowe: XLR 

12 punktów montaŜowych 

MoŜliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL 

Uchwyt montaŜowy typu U 

 

Tab.  5.53 Specyfikacja techniczna jednostka centra lna/modulator podczerwieni NSP01 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie System konferencyjny 

Symetryczne wejścia audio  +6 ÷ +18 dBV 

Wyjście HF 1 Vpp, 6 VDC 75 Ω 

Wejście HF znam. 1 Vpp: min. 10 mVpp 75 Ω 

Wyjście słuchawkowe 32 Ω - 2 kΩ 

Masa ≤7 kg 

Opis  

urządzenia: 
MoŜliwość montaŜu w szafie sprzętowej typu rack 19” 

 

Tab.  5.54 Specyfikacja techniczna promiennika podc zerwieni wraz z uchwytem monta Ŝowym na ściennym 

PP01, PP02 

Parametr urządzenia Wartość 

Kąt mocowania naściennego  0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 

Liczba diod IRED 260 

Całkowita moc wyjściowa ≥ 8 Wrms (16 Wpp) 

Całkowita szczytowa intensywność promieniowania ≥ 9 W/Sr 

Napięcie zasilania 50-60Hz 90÷260 V 

Pobór mocy ≤100 W 

Waga ≤7 kg 

Wymiary zew. szerokość, głębokość, wysokość ≤ 500 mm, 300 mm, 200 mm  

Opis  

urządzenia: 

Zestaw wyposaŜóny w uchwyt do montaŜu na ścianie 

Urządzenie musi być kompatybilne z urządzeniami współpracującycmi 

 

Tab.  5.55 Specyfikacja techniczna odbiornika sygna łów podczerwonych OP01 - OP50 

Parametr urządzenia Wartość 

Pasmo przenoszenia 20 ÷ 20 000 Hz 

Stosunek sygnał/szum ≥ 80 dBA 

Poziom promieniowania wraz z nośną ≤ 4 mW/m2 

Poziom wyjściowy ≥ 450 mVrms 
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Parametr urządzenia Wartość 

Napięcie zasilania ≤ 2.4 V 

Pobór prądu (pobór w trybie czuwania) ≤ 15 mA (≤ 1) 

Waga ≤ 125 g 

Wymiary zew. szerokość, głębokość, wysokość ≤ 250 mm, 189 mm, 58 mm 

Czas pracy Baterie alkaliczne/pakiet akumulatorów 200h / 75h 

Złącze słuchawkowe TRS 3,5 mm 

Ilość kanałów 4 

Opis  

urządzenia: 
Urządzenie powinno posiadać wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem stanu akumulatorów oraz mocy odbieranego sygnału 

 

Tab.  5.56 Specyfikacja techniczna lekkich słuchawe k stereofonicznych SL01- SL50 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Odbiornik sygnałów podczerwonych 

Złącze TRS 3,5 mm 

Długość kabla 1,3 m 

Impedancja 32 Ω 

Pasmo przenoszenia (-10dB) 50 ÷ 20 000 Hz 

Moc wyjściowa 50 mW 

Skuteczność 98 dB @ 1mW 

Masa 70 g 

Opis  

urządzenia: 
Urządzenie musi być kompatybilne z urządzeniami współpracującycmi 

 

Tab.  5.57 Specyfikacja techniczna pulpitów tłumacz a 6 kanałowych PT01 - PT03 

Parametr urządzenia Wartość 

Pasmo przenoszenia pulpitu tłumacza 125 Hz (-10 dB) ÷ 12 500 Hz (-2 dB) 

Separacja międzykanałowa ≥ 66 dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne  ≤ 5 % 

Waga pulpitu ≤ 1,75 kg 

Wymiary zew. szerokość, głębokość, wysokość ≤ 250 mm, 189mm, 58 mm 

Ilość kanałów 6 

Opis  

urządzenia: 

⋅ Wbudowany głośnik. 

⋅ Mikrofon zamontowany na wsporniku elastycznym łącznie ze wskaźnikiem LED, który świeci się, jeśli mikrofon 
jest włączony. 

⋅ Regulator głośności sygnału w słuchawkach oraz regulatory barwy dźwięku (tony niskie i wysokie). 

⋅ Przycisk wyboru kanału A-B ze wskaźnikami wyboru. 

⋅ 6 wyjściowych przycisków wyboru dla kanału B ze wskaźnikami wyboru. 

⋅ Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe 6,3 mm. 

⋅ Obsługa 6 róŜnych kanałów językowych oraz dodatkowego kanału wypowiedzi oryginalnej. 

⋅ MoŜliwość łańcuchowego połączenia 12 pulpitów w jednej lub kilku kabinach tłumaczy. 

⋅ MoŜliwość współpracy maksymalnie 3 pulpitów w pojedynczej kabinie. 
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Parametr urządzenia Wartość 

⋅ Przełącznik wstępnego wyboru kanału wejściowego eliminuje potrzebę ręcznego przeszukiwania wszystkich 
dostępnych kanałów językowych. 

⋅ Szybkie przełączanie między sygnałem oryginalnym a zestawem kanałów tłumaczeń, co zmniejsza moŜliwość 
pomyłki operatora. 

 

Tab.  5.58 Specyfikacja techniczna moduł symetryczn ego wej ścia audio i moduł tłumaczy 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie System konferencyjny 

Poziom we. audio z AGC 16,5 dBV (150 mVeff) ÷+3,5 dBV (1500 mVeff) 

Poziom we. audio bez AGC -4,4 dBV (600 mVeff) 

Asymetryczna impedancja wejściowa ≥10 kΩ 

Wejściowa impedancja DC ≥200 kΩ 

Złącza 
Analogowe wejście audio 25 stykowe Ŝeńskie złącze 

D-Sub 

Opis  

urządzenia: 

Urządzenie w postaci karty rozszerzającej moŜliwości jednostki centralnej o symetryczne wejścia audio oraz umoŜliwia 
współprace z sześciu kanałowymi pulpitami tłumaczy 

Urządzenie musi być kompatybilne z urządzeniami współpracującycmi 

 

Tab.  5.59 Specyfikacja techniczna słuchawek tłumac za STŁ01- STŁ03 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Pulpit tłumacza 

Pasmo przenoszenia 250 ÷ 13000 Hz (-10dB) 

Moc wyjściowa ≥ 200 mW 

Skuteczność @ 1mW ≥ 96 dB 

Waga słuchawek ≤ 78 g 

Złącze  TRS 6,3 mm 

Opis  

urządzenia: 
Urządzenie musi być kompatybilne z urządzeniami współpracującycmi 

 

Tab.  5.60 Specyfikacja techniczna ładowarki walizk owej dla odbiorników podczerwieni LW01 – LW03 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Odbiorniki podczerwieni 

Zasilanie 90 – 260 V AC/50 - 60 Hz 

Max. Pobór mocy 270 W 

Waga ≤ 22,3 kg 

Opis  

urządzenia: 

MoŜliwość ładowania równocześnie 56 odbiorników  

Urządzenie musi być kompatybilne z urządzeniami współpracującycmi 
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Tab.  5.61 Specyfikacja techniczna modułu sterowani a stacjami mikrofonowymi z eliminatorem sprz ęŜeń 

SSM01 

Parametr urządzenia Wartość 

Czułość wejściowa znam./maks. -14 dBV /+11 dBV 

Poziom wyjściowy znam./maks. -14 dBV /+11 dBV 

Poziom ogranicznika sygnału wyjściowego 10dB 

Czułość wejścia mikrofonowego -56 dBV 

Zakres regulacji wzmocnienia wejścia mikrofonowego -6dBV ÷ +6dBV  

Zasilanie Phantom 12V ±1V 

Zasilanie 100 – 240 V AC 

Zasilanie stacji mikrofonowych 24 V DC ±1V  

Ilość gniazd podłączenia stacji mikrofonowych 2 

Maksymalna ilość stacji mikrofonowych an gniazdo 25 

Opis  

urządzenia: 
Urządzenie musi być kompatybilne z urządzeniami współpracującycmi 

 

Tab.  5.62 Specyfikacja techniczna stacji mikrofono wej stołowej dla przewodnicz ącego do systemu 

dyskusyjnego MSP01 

Parametr urządzenia Wartość 

Długość wspornika mikrofonu 488 mm 

Wbudowany głośnik TAK 

Gniazda słuchawkowe 2 × stereofoniczne TRS 3,5mm 

Potencjometr regulacji wzmocnienia wyjść słuchawkowych TAK 

Masa  ≤ 0,9 kg 

Opis  

urządzenia: 

- Przycisk priorytetu mikrofonu przewodniczącego 

- MoŜliwość nadania sygnału gongu przed wypowiedźą 

- Dioda LED sygnalizująca włączenie 

- Zestaw powinien zawierać 2m kabel umoŜliwiający połączenie urządzenia z modułem sterowania stacjami 
mikrofonowymi, zakończony odpowiednimi złączami. 

 

Tab.  5.63 Specyfikacja techniczna stacji mikrofono wej stołowej dla uczestnika do systemu dyskusyjnego  

MSU01 – MSU07 

Parametr urządzenia Wartość 

Długość wspornika mikrofonu 488 mm 

Wbudowany głośnik TAK 

Gniazda słuchawkowe 2 × monofoniczne 

Potencjometr regulacji wzmocnienia wyjść słuchawkowych TAK 

Masa  ≤ 0,9 kg 

Opis  

urządzenia: 

- Dioda LED sygnalizująca włączenie 

- Zestaw powinien zawierać 2m kabel umoŜliwiający połączenie urządzenia z modułem sterowania stacjami 
mikrofonowymi, zakończony odpowiednimi złączami. 

Urządzenie musi być kompatybilne z urządzeniami współpracującycmi 
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Tab.  5.64 Specyfikacja techniczna skrzyni transpor towej ST04 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa 

Standard 19” 

Wysokość uŜytkowa 5 U 

Głębokość 45 cm 

Materiał Sklejka 6,5 mm 

Zamek motylkowy TAK 

Rodzaj podstawy Stopki gumowe 

WyposaŜenie dodatkowe Oświetlenie – 2 lampki LED (białe) na gęsich szyjach  

Opis  

urządzenia: 
Szafa sprzętowa na jednostkę centralną systemu symultanicznego z szufladą 2U, oświetleniem regulowanym, obszyciem 

sygnałowym, listwą zasilającą 

 

Tab.  5.65 Specyfikacja techniczna skrzyni transpor towej ST05 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa 

Materiał Sklejka 6,5 mm 

Zamek motylkowy TAK 

Rodzaj podstawy Stopki gumowe 

WyposaŜenie dodatkowe Pianka techniczna z otworami na słuchawki i 
odbiorniki 

Opis  

urządzenia: 
Szafa sprzętowa w formie walizki do przechowywani i transportowania odbiorników podczerwieni wraz ze lekkimi 

słuchawkami stereofonicznymi. 

 

Tab. 5.66 Specyfikacja techniczna kabiny symultanic znej KSYM01 - KSYM03 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie System symultaniczny 

Wymiary zewnętrzne szerokość, długość, wysokość 1550 mm, 1550 mm, 2000 mm 

Wymiary wewnętrzne szerokość, długość, wysokość 1500 mm, 1500 mm, 2000 mm 

Izolacyjność 13 dB dla 250 Hz, 24 dB dla 4000 Hz 

Szyby Podwójny plexiglas 

Wentylator W dachu 

Wentylacja Kratka w tylnej ścianie kabiny 

Opis  

urządzenia: 
Konstrukcja aluminiowa wypełniona płytami drewnopochodnymi HDF i MDF 

5.2.2. Sala Wielofunkcyjna 

Tab.  5.67 Specyfikacja techniczna odbiornika syste mu bezprzewodowego OB7 – OB08 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie  

Liczba kanałów fonicznych 2 

System odbiorczy NiezaleŜny podwójny system odbioru, podwójnie 
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Parametr urządzenia Wartość 

przełączany 

Modulacja szerokopasmowa FM 

Zakres odbieranych częstotliwości  UHF 

Zasilania anteny 10V - 12V, 20mA 

Stosunek sygnału do szumu 115dB dla 40kHz 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne ≤ 1% 

Częstotliwościowa charakterystyka przenoszenia 70Hz – 15 kHz 

Zakres napięć wyjściowych 

Mikrofonowe: 25 mV 

Instrumentalne: 50 mV 

(separowane symetryczne wyjścia) 

Tłumik sygnału wyjściowego 0 dB, -6 dB, -12 dB 

Złącza antenowe BNC 

Sterowanie za pomocą komputera RJ45 ( za pomocą dołączanego programowania) 

Złącze do połączenia z komputerem RJ45 

Złącze słuchawkowe 
TRS (6.3 mm) ( moŜliwość przełączania się 
podsłuchu pomiędzy kanałami odbiorczymi) 

Złącza foniczne wyjściowe 
XLR męskie, separowane transformatorowo TRS (6.3 

mm) 

Wymiary 482 (19”) × 44 (1U) × 276 mm (szerokość × wysokość 
× długość) 

Masa netto ≤5 kg 

Zasilanie 100 - 240V, 50-60 Hz , 15W 

Przelotowe gniazdo zasilające 100 - 240V, 50-60 Hz, 5A max. 

Opis  

urządzenia: Urządzenie przystosowane do montaŜu w szafach sprzętowych typu rack 19” 

 

Tab.  5.68 Nadajnik systemu bezprzewodowego z mikro fonem do r ęki MB13+NB13 – MB16+NB16 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Dynamiczny 

Charakterystyka kierunkowości Kardioida 

Czułość ≥ 1,7 mV/Pa 

Moc wyjściowa RF, przełączana 10mW, 35mW  

Pasmo pracy RF UHF 

Modulacja szerokopasmowa FM 

Modulacja nominalna +/-5 kHz 

Pasmo częstotliwościowe AF 70-15000 Hz 

Pobór prądu 
≤185mA @ 35 mW 

≤165mA @ 10 mW 

Zasilanie bateryjne 2x1,5V AA 

Czas uŜytkowania 
≥6 h @ 35 mW 

≥8 h @ 10 mW 

Wymiary: średnica, długość ≤48 mm, 237 mm 
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Parametr urządzenia Wartość 

Masa nadajnika z wkładką ≤300 g 

Opis  

urządzenia: Wbudowany dwupasmowy kompander 

 

Tab.  5.69 Specyfikacja techniczna nadajnika system u bezprzewodowego typu body-pack NB37 – NB40  

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Pojemnościowy 

Charakterystyka kierunkowości Kardioida 

Czułość ≥2 mV/Pa 

Moc wyjściowa RF, przełączana 10mW, 35mW 

Pasmo pracy RF UHF 

Modulacja szerokopasmowa FM 

Modulacja nominalna +/-5 kHz 

Pasmo częstotliwościowe AF 70-15000 

Pobór prądu 
≤185 mA @ 35 mW 

≤165 mA @ 10 mW 

Zasilanie bateryjne 2x1,5V AA 

Czas uŜytkowania 
≥6 h @ 35 mW 

≥8 h @ 10 mW 

Wymiary: szerokość, głębokość, wysokość ≤66 mm, 24 mm, 87 mm 

Masa nadajnika ≤150 g 

Opis  

urządzenia: Wbudowany dwupasmowy kompander 

 

Tab.  5.70 Specyfikacja techniczna mikrofonów nagło wnych MB41 – MB44 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Pojemnościowy 

Charakterystyka kierunkowości Dookólna (Omnidirectional) 

Czułość 6,3 mV/Pa 

Poziom maksymalny (1 kHz) 122 dB 

Sposób mocowanie Drut elastyczny zakładany za ucho 

Opis  

urządzenia: 
 

 

Tab.  5.71 Specyfikacja techniczna skrzyni transpor towej ST08 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa 

Standard 19” 

Wysokość uŜytkowa 10 U 
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Parametr urządzenia Wartość 

Głębokość 45 cm 

Materiał Sklejka 6,5 mm 

Zamek motylkowy TAK 

Rodzaj podstawy Kółka 100mm 

WyposaŜenie dodatkowe Oświetlenie – 2 lampki LED (białe) na gęsich szyjach  

Opis  

urządzenia: 
Szafa sprzętowa na odbiorniki zestawów bezprzewodowych i odtwarzacze z szufladą 2U, oświetleniem regulowanym, 

obszyciem sygnałowym, listwami zasilającymi 

 

Tab.  5.72 Specyfikacja techniczna odtwarzacza CD C D02 

Parametr urządzenia Wartość 

Częstotliwość próbkowania/rozdzielczość 44,1 kHz / 16-bit 

Zakres dynamiki ≥98 dB 

Stosunek sygnał/szum ≥95 dB 

Separacja międzykanałowa dla f=1kHz ≥90 dB 
Pasmo częstotliwościowe 20 Hz÷20000 Hz +/-1dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne w paśmie 20÷20 000 Hz ≤0,01 % 

Wbudowany zasilacz 230 V 

Średni pobór mocy ≤15 W 

Wymiary: szerokość, głębokość, wysokość 483 mm, 334mm, 50mm 

Masa ≤ 5 kg 

Opis  

urządzenia: 
Do mocowania w stojaku 19”, złącza symetryczne, odtwarzanie plików w formacie MP3 

 

Tab.  5.73 Specyfikacja techniczna odtwarzacza MD M D02  

Parametr urządzenia Wartość 

Częstotliwość próbkowania / rozdzielczość 44,1 kHz, 16 bit 

Zakres dynamiki ≥94 dB odtwarzanie, 

Pasmo częstotliwościowe 20÷20000 Hz +/-0,5dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne w pasmie 20÷20 000 Hz ≤ 0,02 % odtwarzanie, rejestracja 

Wbudowany zasilacz 230 VAC 

Wymiary: szerokość, głębokość, wysokość 483 mm, 313 mm, 94 mm 

Masa ≤5.5 kg 

Opis  

urządzenia: 
Do mocowania w stojaku 19”, złącza symetryczne 

 
Tab. 5.74 Specyfikacja techniczna komputera przeno śnego Notebook PC02 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Notebook 

Przekątna matrycy 14,1” WXGA+ 

Rozdzielczość matrycy 1440 × 900 
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Parametr urządzenia Wartość 

Procesor  Intel Core Duo P8400, 2,26 GHz 

Pamięć 2GB 800MHz DDR2 

Grafika Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD 

Pamięć masowa 200GB serial ATA HDD 7200RPM 

Komunikacja 
10/100/1000Base-T Ethernet,  

Bluetooth 2.0+EDR 

Napęd optyczny 8x DVD+/RW Drive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.75 Specyfikacja techniczna interfejsu audio  KD02 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Interfejs audio 

Ilość kanałów 4 

Rozdzielczość audio 24 bit 

Wejścia analogowe 2×XLR/TRS, symetryczne 

Wyjścia analogowe 2×¼” TRS symetryczne,1×1/8” TRS niesymetryczne 

Wejścia cyfrowe SPDIF optical, SPDIF coaxial 

Wyjścia cyfrowe SPDIF optical, SPDIF coaxial 

MIDI MIDI I/O 

Interfejs USB USB 2.0 

Zasilanie Phantom + 48 V 

Częstotliwości próbkowania 44,1; 48; 88,2; 96; kHz 

Pasmo częstotliwościowe  20 Hz÷20 kHz +0,0/-0,16 dB 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.76 Specyfikacja techniczna mikrofonów M29 -  M32 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Dynamiczny 

Charakterystyka kierunkowości Kardioidalna 

Pasmo przenoszenia 50÷15 000 Hz 

Czułość 1,9 mV/Pa 

Masa ≤300 g 

Złącze XLR 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.77 Specyfikacja techniczna mikrofonów M33 –  M36 

Parametr urządzenia Wartość 
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Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Dynamiczny 

Charakterystyka kierunkowości Kardioidalna 

Przeznaczenie Instrumentalny 

Pasmo przenoszenia 40÷15 000 Hz 

Czułość 1,9 mV/Pa 

Masa ≤300 g 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.78 Specyfikacja techniczna mikrofonów M37 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Instrumentalny 

Zasada działania przetwornika Dynamiczny 

Rodzaj charakterystyki kierunkowości Kardioidalna 

Charakterystyka częstotliwościowa 20 ÷ 16000 Hz 

Czułość 0,25 mV/Pa 

Wymiary średnica, długość 60 mm, 153 mm 

Masa ≤350 g 

Złącze XLR 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.79 Specyfikacja techniczna mikrofonów M38 –  M40 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Instrumentalny 

Zasada działania przetwornika Dynamiczny 

Rodzaj charakterystyki kierunkowości Kardioidalna 

Charakterystyka częstotliwościowa 40 ÷ 18000 Hz 

Czułość 1,8 mV/Pa 

Wymiary średnica, długość 33 mm, 59 mm 

Masa ≤100 g 

Kable i złącza XLR 

Opis  

urządzenia: 
Zestaw powinien zawierać uchwyt umoŜliwiający szybki montaŜ do obręczy instrumentów perkusyjnych 

 

Tab.  5.80 Specyfikacja techniczna mikrofonów M41 –  M44 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Instrumentalny 

Charakterystyka kierunkowości Pojemnościowy 
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Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Kardioidalna 

Pasmo przenoszenia 30 ÷ 15 000 Hz 

Czułość 7,9 mV/Pa 

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 141 dB 

Masa ≤50 g 

Złącze XLR 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.81 Specyfikacja statywu mikrofonowego sceni cznego 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Sceniczny teleskopowy statyw mikrofonowy 

Wysokość (minimalna / maksymalna) 925 / 1630 mm 

Długość ramienia 805 mm 

Konstrukcja ramienia Jednoczęściowe 

Masa netto ≤3,0 kg 

Kolor Czarny 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.82 Specyfikacja statywu mikrofonowego stoło wego 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Statyw stołowy 

Długość ramienia (minimalna / maksymalna) 350 mm 

Konstrukcja ramienia Jednoczęściowa 

Rodzaj podstawy, średnica śeliwna, 140 mm 

Masa netto ≤3 kg 

Kolor Czarny 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.83 Specyfikacja symetryzatora/separatora fo nicznego S05 – S08 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie 
Symetryzator/separator foniczny pasywny 

(transformatorowy) w obudowie metalowej do 
zastosowań scenicznych 

Częstotliwościowa charakterystyka przenoszenia 20 Hz – 20 kHz ±2,5 dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,01 % (20 Hz – 20 kHz) 

Impedancja wejściowa 140 kΩ 

Impedancja wyjściowa 600 Ω 
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Parametr urządzenia Wartość 

Skokowa zmiana wzmocnienia (PAD) -15 dB 

Liczba kanałów 2 

Wymiary 83 mm, 127 mm, 48 mm 

Masa  ≤1 kg 

Złącza 

Wejścia: 2 × Jack ¼” 

Wyjście THRU: 2 × Jack ¼” 

Wyjście: 2 × XLR3-M 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.84 Specyfikacja techniczna słuchawek zamkni ętych 

Parametr urządzenia Wartość 

Zasada działania przetwornika Dynamiczny 

SprzęŜenie z uchem Obudowa zamknięta 

Maksymalna moc wejściowa 1600 mW dla 1kHz 

Impedancja znamionowa 60 Ω 

Znamionowy zakres częstotliwości 5 ÷ 28 000 Hz 

Czułość 100 dB 

Masa netto 250 g (bez kabla) 

Złącze ¼” TRS 

Długość kabla 3,4 m 

Opis  

urządzenia: 
 

 

Tab.  5.85 Specyfikacja techniczna skrzyni transpor towej na mikrofony STMIC02 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa 

Materiał Sklejka pokryta folią fenolową łączona kształtownikami 
aluminiowymi 

Opis  

urządzenia: 
Walizka na mikrofony kablowe wykonana w technologii flight case. Klapa na zamkach motylkowych. Uchwyty do 

przenoszenia walizki 

 

Tab.  5.86 Specyfikacja techniczna mikrofonu na g ęsiej szyjce do mównicy M03 – M04 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Mównica 

Rodzaj mikrofonu Elektretowy 

Rodzaj charakterystyki kierunkowości Kardioidalna 

Rodzaj zasilania Phantom 

Napięcie zasilające i jego górna i dolna granica 9 - 52 V 

Impedancja znamionowa 600 Ω 

Minimalna dopuszczalna impedancja obciąŜenia > 2000 Ω 



5. Specyfikacja techniczna urz ądzeń 

 

 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  str. 131 

Parametr urządzenia Wartość 

Skuteczność znamionowa 20 mV/Pa 

Częstotliwościowa charakterystyka przenoszenia 50 ÷ 20 000 Hz 

Długość „gęsiej szyjki” 500 mm 

Opis  

urządzenia: 
Wymagana podstawka montowana na stałe w mównicy, izolująca od drgań 

 

Tab. 5.87 Specyfikacja techniczna skrzyni transport owej dla statywów scenicznych 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa dla statywów scenicznych 

Ilość transportowanych statywów 20 

Długość złoŜonych statywów 925 mm 

Materiał Sklejka 9 mm 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.88 Specyfikacja techniczna przetwornika AD z 8 wejściami analogowymi PAC04 - PAC05 

Parametr urządzenia Wartość 

Ilość kanałów 8 na gniazdach XLR-F 

Zakres regulacji wzmocnienia -10dB ÷ 62 dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne dla wzmocnienia maksymalnego w 
paśmie 20 Hz ÷ 20 kHz ≤0,05 % 

Zakres dynamiki ≥110 dB 

Separacja międzykanałowa dla f=1 kHz ≥80 dB 
Rozdzielczość przetwornika AC 24 bit 

Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz, 48,0 kHz, 88,2 kHz, 96,0 kHz 

Pasmo częstotliwościowe (-3, +1 dB) 
20÷20 000 Hz @ fs=44.1, 48,0 kHz 

20÷40 000 Hz @ fs=88,2, 96,0 kHz 

Wyjścia sygnałowe cyfrowe w formacie AES/EBU 
2×8 ch. @ fs=44,1, 48,0 kHz 

1×8 ch. @ fs=88,2, 96,0 kHz 

Wymiary szerokość, głębokość, wysokość ≤ 480 mm, 354 mm, 44 mm 

Wbudowany zasilacz 230V AC 

Pobór mocy ≤ 35 W 

Masa ≤5 kg 

Opis  

urządzenia: 
Do mocowania w stojaku 19” 

 

Tab.  5.89 Specyfikacja techniczna cyfrowej konsoli  fonicznej KF02 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Cyfrowa konsola foniczna 

Liczba zapamiętywanych scen ≥300 
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Parametr urządzenia Wartość 

Wewnętrzna częstotliwość próbkowania 44,1 kHz, 48 kHz 

Zewnętrzne wejściowe/wyjściowe częstotliwości próbkowania 44,1 kHz (-10%)÷ 48 kHz(+6%) 

Opóźnienie sygnału pomiędzy wejściem a wyjściem, dla częstotliwości 
próbkowania 48 kHz 

<2,5 ms 

Liczba regulatorów suwakowych 32+1 

Zakres regulacji regulatorów suwakowych +10÷ -138, -∞ dB 

Ilość kroków regulacji 1024 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne w paśmie (20 Hz÷20 kHz), (Input 
gain=min.) 

<0,05%  

Charakterystyka częstotliwościowa 20 Hz÷20 kHz, +0,5/-1,5 dB 

Zakres dynamiki przy wykorzystaniu przetworników A/C i C/A (rezystancja 
obciąŜenia=600Ω) 

108 dB 

Poziom szumu i przydźwięku (rezystancja źródła=150 Ω, rezystancja 
obciąŜenia=600 Ω, 1 regulator suwakowy w połoŜeniu nominalnym) 

-84 dBu 

Tłumienie przesłuchu pomiędzy sąsiednimi wejściami, pomiędzy wejściem a 
wyjściem dla częstotliwości 1 kHz 

80 dB 

Maksymalne wzmocnienie napięciowe, (rezystancja źródła=150 Ω, rezystancja 
obciąŜenia=600 Ω) 

86 dB  

Filtr górnoprzepustowy 20÷600 Hz, 12dB/oct 

EQ 4 pasmowy, zakres częstotliwości środkowych, wzmocnienie, dobroć 20Hz÷20 kHz, -18 ÷ +18 dB, 0,1÷10 

Procesor dynamiki TAK, 2× 

Wejścia analogowe zainstalowane  

Liczba 32×XLR3-F 

Zasilanie „phantom” sterowane programowo +48 V  

Wskaźnik wysterowania kanału 6×LED 

Przetwornik A/C 24 bit, 128-krotne nadpróbkowanie 

Wyjścia analogowe 16 ×XLR3-M 

Impedancja wyjściowa 75 Ω 

Maksymalny poziom +24 dBu 

Przetwornik C/A 24 bit, 128-krotne nadpróbkowanie 

Wyjście słuchawkowe, złącze, moc wyjściowa dla obciąŜenia 8 Ω TRS, 75 mW 

Wejście, wyjście cyfrowe „2TR” RCA, RCA, 24 bit, 75Ω 

Synchronizacja wejście, wyjście BNC-F, BNC-F 

Sieć Ethernet RJ-45, 100Base-T 

USB USB 1.1 typu A 

MIDI wejście,wyjście DIN 5pin, DIN 5pin 

Złącze lampki oświetleniowej, maksymalna moc obciąŜenia XLR4-F, 5W 

Zasilanie, pobór mocy 110÷240 V ,170W 

Masa netto ≤20 kg 

Zakres temperatur środowiska w czasie pracy +10÷ +35 ˚C 

Gniazdo na karty rozszerzeń 2xminiYGDAI 

Opis  

urządzenia: 
Wbudowany rejestrator i odtwarzacz plików MP3 wykorzystujący jako nośnik pamięć USB typu flash 
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Tab.  5.90 Specyfikacja techniczna karty rozszerzaj ącej KF02-K01, PW02-K01 

Parametr urządzenia Wartość 

Liczba wejść/wyjść cyfrowych 8 / 8 

Parametry przetwarzania 24 bit 

Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz; 48,0 kHz; 96,0 kHz 

Format sygnału AES/EBU 

Format karty mini YGDAI 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.91 Specyfikacja techniczna procesora wieloz adaniowego PW02 

Parametr urządzenia Wartość 

Ilość wejść analogowych 8 wejść mikrofonowo-liniowych 

Ilość wyjść analogowych 8 wyjść liniowych 

Kontrola parametrów za pośrednictwem złącz GPI oraz protokołu MIDI 

Kontrola z komputera PC za pośrednictwem złącza RS, USB, RJ-45 

Liczba konfiguracji zapisywanych w urządzeniu 16 

Liczba scen dla kaŜdej z konfiguracji 999 

Częstotliwość próbkowania 
wewnętrzna: 44,1 kHz , 48,0 kHz, 88,2 kHz, 96,0 kHz 

zewnętrzna: 44,1 do 48,0 kHz, 88,2 do 96,0 kHz 

Opóźnienie sygnału 
<0,5 ms @ fS=96 kHz przy połączeniu bezpośrednim 
wejścia i wyjścia 

Złącze GPI 
(IN, OUT, +V) × 8, +V: max 6 mA (kanał 1÷15), max 
30 mA  
(8 kanałów) 

Złącze BNC WORD CLOCK wejście załączane, wyjście, impedancja 75 Ω 

Wymiary i masa 

Szerokość: 480 mm 

Wysokość: 89 mm (2U), 101 mm z nóŜkami 

Głębokość: 400 mm 

Masa: ≤8 kg 

Pobór mocy, zasilanie 75 W, 230 VAC 

Opis  

urządzenia: 

Konfigurowalny procesor cyfrowy wyposaŜony w: 

⋅ miksery automatyczne i matryce mikserskie, 

⋅ korektory graficzne i parametryczne, 

⋅ filtry LPF, HPF, BPF, APF itp., 

⋅ procesory dynamiki (kompresor, limiter, bramka szumów, ducker, ekspander, de-esser), 

⋅ linie opóźniające, 

⋅ zwrotnice i procesory głośnikowe, 

⋅ procesory multiefektowe, 

⋅ krosownice, 

⋅ panoramowanie L R, 3.1, 5.1, 

⋅ pomiar wartości szczytowej sygnału. 

⋅ podsłuch sygnału na wejściu i na wyjściu z urządzenia 
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Tab.  5.92 Specyfikacja techniczna karty rozszerzaj ącej PCA03-K, PCA04-K 

Parametr urządzenia Wartość 

Liczba wejść/wyjść cyfrowych 4 / 4 

Parametry przetwarzania 24 bit 

Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz; 48,0 kHz; 

Format sygnału AES/EBU 

Format karty mini YGDAI 

Opis  

urządzenia: 
Zgodna z zastosowaną konsoletą foniczną 

 

Tab.  5.93 Specyfikacja techniczna przetwornika cyf rowo analogowego PCA03 - PCA04 

Parametr urządzenia Wartość 

Liczba wejść cyfrowych 1 slot na kartę mini YGDAI 

Liczba wyjść analogowych 8 wyjść na złączach XLR M 

Pasmo przenoszenia ≤ 20 ÷ 20 000 Hz 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne ≤ 0,1 % 

Parametry przetwarzania 24 bit; fs=44,1; 48,0 kHz 

Dynamika ≥110 dB 

Wymiary  480 mm, 88 mm, 367 mm 

Masa ≤8 kg 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.94 Specyfikacja techniczna skrzyni transpor towej ST09 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa 

Materiał Sklejka 6,5 mm 

Zamek motylkowy TAK 

Rodzaj podstawy w pionie/w poziomie kółka 80mm / płozy  

WyposaŜenie dodatkowe - 

Opis  

urządzenia: 
Szafa sprzętowa na konsolę foniczną spełniającą wymagania stawiane w specyfikacji, wykonana w technologii flight case 

 

Tab.  5.95 Specyfikacja techniczna szafy sprz ętowej 19” ST10 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Szafa sprzętowa 

Standard 19” 

Rodzaj Stojąca 

Wysokość uŜytkowa 45U 
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Głębokość 800 mm 

Szerokość 600 mm 

Drzwi przednie Szklane 

Osłony boczne Blacha 

Drzwi tylne Blacha 

Dach Z perforacją z przelotami 

Rodzaj podstawy Cokół z podstawą szczotkową 200 mm 

Dopuszczalne obciąŜenie 600 kg 

Opis  

urządzenia: 

- 

 

Tab.  5.96 Specyfikacja techniczna urz ądzenia gło śnikowego ZG24 – ZG26 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Aktywne trójdroŜne 

Pasmo przenoszenia 50 ÷ 18 000 Hz 
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 130 dB @ 1 m 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie poziomej 90° 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie pionowej 40° 

Przetwornik wysokotonowy 1” 

Przetwornik średniotonowy 8” 

Przetwornik niskotonowy 4×8” 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 

Zasilanie 230 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 768 mm, 422 mm, 597 mm 

Masa ≤67 kg 

Opis  

urządzenia: 

Przyłącze zasilające: POWERCON 

Przyłącze sygnałowe: XLR 

12 punktów montaŜowych 

MoŜliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL 

 

Tab.  5.97 Specyfikacja techniczna urz ądzenia gło śnikowego ZG27 – ZG32  

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Aktywne dwudroŜne 

Pasmo przenoszenia 60 ÷ 18 000 Hz 
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 127 dB @ 1 m 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie poziomej 120° 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie pionowej 60° 

Przetwornik wysokotonowy 1” 

Przetwornik niskotonowy 2×8” 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 

Zasilanie 230 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 720 mm, 270 mm, 290 mm 
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Parametr urządzenia Wartość 

Masa ≤25 kg 

Opis  

urządzenia: 

Przyłącze zasilające: POWERCON 

Przyłącze sygnałowe: XLR 

12 punktów montaŜowych 

MoŜliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL 

Uchwyt montaŜowy typu U 

 

Tab.  5.98 Specyfikacja techniczna urz ądzenia gło śnikowego ZG33 – ZG36 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Aktywne nieskotonowe 

Pasmo przenoszenia 40 ÷ 120 Hz 
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 129 dB @ 1 m 

Przetwornik niskotonowy 2×12” 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 

Zasilanie 230 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 368 mm, 813 mm, 591 mm 

Masa ≤52 kg 

Opis  

urządzenia: 

Przyłącze zasilające: POWERCON 

Przyłącze sygnałowe: XLR 

MoŜliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL 

 

Tab.  5.99 Specyfikacja techniczna zestawu gło śnikowego aktywnego, monitora odsłuchowego MST03 – 

MST04 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Monitor studyjny aktywny dwudroŜny 

Pasmo przenoszenia (-10 dB) 50 ÷ 40 000 Hz  
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 101 dB @ 1 m 

Przetwornik wysokotonowy 1” 

Przetwornik niskotonowy 5” 

Bassreflex TAK 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 

Zasilanie 230 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 279 mm, 179 mm, 208 mm 

Masa ≤52 kg 

Opis  

urządzenia: 
Przyłącze sygnałowe: XLR 

Regulacja wzmocnienia z przodu obudowy 
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Tab.  5.100 Specyfikacja techniczna aktywnego zesta wu gło śnikowego (monitora scenicznego) MS07 - 
MS08 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Aktywne dwudroŜne 

Pasmo przenoszenia 55 ÷ 18 000 Hz 

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 128 dB @ 1 m 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie poziomej 120° 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie pionowej 60° 

Przetwornik wysokotonowy 2” 

Przetwornik niskotonowy 12” 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 

Zasilanie 180-260 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 584 mm, 362 mm, 305 mm 

Masa ≤35 kg 

Opis  

urządzenia: 

Przyłącze zasilające: IEC 

Przyłącze sygnałowe: XLR 

12 punktów montaŜowych 

MoŜliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL 

Uchwyt montaŜowy typu U 

5.2.3. Sale Konferencyjno – Bankietowe (-1.02A, -1. 02B, -1.49A, -1.49B) 

Tab.  5.101 Specyfikacja techniczna odbiornika syst emu bezprzewodowego OB09 – OB12 

Parametr urządzenia Wartość 

Liczba kanałów fonicznych 2 

System odbiorczy 
NiezaleŜny podwójny system odbioru, podwójnie 

przełączany 

Modulacja szerokopasmowa FM 

Zakres odbieranych częstotliwości  UHF 

Zasilania anteny 10V - 12V, 20mA 

Stosunek sygnału do szumu 115dB dla 40kHz 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne ≤ 1% 

Częstotliwościowa charakterystyka przenoszenia 70Hz – 15 kHz 

Zakres napięć wyjściowych 

Mikrofonowe: 25 mV 

Instrumentalne: 50 mV 

(separowane symetryczne wyjścia) 

Tłumik sygnału wyjściowego 0 dB, -6 dB, -12 dB 

Złącza antenowe BNC 

Sterowanie za pomocą komputera RJ45 ( za pomocą dołączanego programowania) 

Złącze do połączenia z komputerem RJ45 

Złącze słuchawkowe TRS (6.3 mm) ( moŜliwość przełączania się 
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Parametr urządzenia Wartość 

podsłuchu pomiędzy kanałami odbiorczymi) 

Złącza foniczne wyjściowe XLR męskie, TRS (6.3 mm) 

Wymiary 
482 (19”) × 44 (1U) × 276 mm (szerokość × wysokość 

× długość) 

Masa netto ≤5 kg 

Zasilanie 100 - 240V, 50-60 Hz , 15W 

Przelotowe gniazdo zasilające 100 - 240V, 50-60 Hz, 5A max. 

Opis  

urządzenia: Urządzenie przystosowane do montaŜu w szafach sprzętowych typu rack 19” 

 

Tab.  5.102 Nadajnik systemu bezprzewodowego z mikr ofonem do r ęki MB17+NB17 – MB24+NB24 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Dynamiczny 

Charakterystyka kierunkowości Kardioida 

Czułość ≥ 1,7 mV/Pa 

Moc wyjściowa RF, przełączana 10mW, 35mW  

Pasmo pracy RF UHF 

Modulacja szerokopasmowa FM 

Modulacja nominalna +/-5 kHz 

Pasmo częstotliwościowe AF 70-15000 Hz 

Pobór prądu 
≤185mA @ 35 mW 

≤165mA @ 10 mW 

Zasilanie bateryjne 2x1,5V AA 

Czas uŜytkowania 
≥6 h @ 35 mW 

≥8 h @ 10 mW 

Wymiary: średnica, długość ≤48 mm, 237 mm 

Masa nadajnika z wkładką ≤300 g 

Opis  

urządzenia: Wbudowany dwupasmowy kompander 

 

Tab.  5.103 Specyfikacja techniczna nadajnika syste mu bezprzewodowego typu body-pack NB41 – NB48  

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Pojemnościowy 

Charakterystyka kierunkowości Kardioida 

Czułość ≥2 mV/Pa 

Moc wyjściowa RF, przełączana 10mW, 35mW 

Pasmo pracy RF UHF 

Modulacja szerokopasmowa FM 

Modulacja nominalna +/-5 kHz 

Pasmo częstotliwościowe AF 70-15000 
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Parametr urządzenia Wartość 

Pobór prądu 
≤185 mA @ 35 mW 

≤165 mA @ 10 mW 

Zasilanie bateryjne 2x1,5V AA 

Czas uŜytkowania 
≥6 h @ 35 mW 

≥8 h @ 10 mW 

Wymiary: szerokość, głębokość, wysokość ≤66 mm, 24 mm, 87 mm 

Masa nadajnika ≤150 g 

Opis  

urządzenia: Wbudowany dwupasmowy kompander 

 

Tab.  5.104 Specyfikacja techniczna mikrofonów nagł ownych MB45 – MB52 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Pojemnościowy 

Charakterystyka kierunkowości Dookólna (Omnidirectional) 

Czułość 6,3 mV/Pa 

Poziom maksymalny (1 kHz) 122 dB 

Sposób mocowanie Drut elastyczny zakładany za ucho 

Opis  

urządzenia: 
 

 

Tab.  5.105 Specyfikacja techniczna mikrofonów typu  lavalier 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ przetwornika Pojemnościowy 

Charakterystyka kierunkowości Dookólna (Omnidirectional) 

Czułość (phantom / bateria) 6,3 mV/Pa / 5,0 mV/Pa 

Poziom maksymalny (1 kHz) (phantom / bateria) 135 dB / 121 dB 

Sposób mocowanie klips 

Sposób zasilania Phantom / Bateria 

Opis  

urządzenia:  

 
Tab.  5.106 Specyfikacja techniczna komputera przen ośnego Notebook PC03 – PC06 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Notebook 

Przekątna matrycy 14,1” WXGA+ 

Rozdzielczość matrycy 1440 × 900 

Procesor  Intel Core Duo P8400, 2,26 GHz 

Pamięć 2GB 800MHz DDR2 

Grafika Mobile Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD 
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Parametr urządzenia Wartość 

Pamięć masowa 200GB serial ATA HDD 5400RPM 

Komunikacja 
10/100/1000Base-T Ethernet,  

Bluetooth 2.0+EDR 

Napęd optyczny 8x DVD+/RW Drive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.107 Specyfikacja techniczna interfejsu audi o KD03 – KD06 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Interfejs audio 

Ilość kanałów 4 

Rozdzielczość audio 24 bit 

Wejścia analogowe 2×XLR/TRS, symetryczne 

Wyjścia analogowe 
2×¼” TRS symetryczne,1×1/8” TRS niesymetryczne 

 

Wejścia cyfrowe SPDIF optical, SPDIF coaxial 

Wyjścia cyfrowe SPDIF optical, SPDIF coaxial 

MIDI MIDI I/O 

Interfejs USB USB 2.0 

Zasilanie Phantom + 48 V 

Częstotliwości próbkowania 44,1; 48; 88,2; 96; kHz 

Pasmo częstotliwościowe  20 Hz÷20 kHz +0,0/-0,16 dB 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.108 Specyfikacja statywu mikrofonowego scen icznego 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Sceniczny teleskopowy statyw mikrofonowy 

Wysokość (minimalna / maksymalna) 925 / 1630 mm 

Długość ramienia 805 mm 

Konstrukcja ramienia Jednoczęściowe 

Masa netto ≤3,0 kg 

Kolor Czarny 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.109 Specyfikacja statywu mikrofonowego stoł owego 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Statyw stołowy 

Długość ramienia (minimalna / maksymalna) 350 mm 
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Parametr urządzenia Wartość 

Konstrukcja ramienia Jednoczęściowa 

Rodzaj podstawy, średnica śeliwna, 140 mm 

Masa netto ≤3 kg 

Kolor Czarny 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.110 Specyfikacja symetryzatora/separatora f onicznego S09-S16 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie 
Symetryzator/separator foniczny pasywny 

(transformatorowy) w obudowie metalowej do 
zastosowań scenicznych 

Częstotliwościowa charakterystyka przenoszenia 20 Hz – 20 kHz ±2,5 dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,01 % (20 Hz – 20 kHz) 

Impedancja wejściowa 140 kΩ 

Impedancja wyjściowa 600 Ω 

Skokowa zmiana wzmocnienia (PAD) -15 dB 

Liczba kanałów 2 

Wymiary 83 mm, 127 mm, 48 mm 

Masa  ≤1 kg 

Złącza 

Wejścia: 2 × Jack ¼” 

Wyjście THRU: 2 × Jack ¼” 

Wyjście: 2 × XLR3-M 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.111 Specyfikacja techniczna słuchawek zamkn iętych 

Parametr urządzenia Wartość 

Zasada działania przetwornika Dynamiczny 

SprzęŜenie z uchem Obudowa zamknięta 

Maksymalna moc wejściowa 1600 mW dla 1kHz 

Impedancja znamionowa 60 Ω 

Znamionowy zakres częstotliwości 5 ÷ 28 000 Hz 

Czułość 100 dB 

Masa netto 250 g (bez kabla) 

Złącze ¼” TRS 

Długość kabla 3,4 m 

Opis  

urządzenia: 
- 
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Tab.  5.112 Specyfikacja techniczna mikrofonu na g ęsiej szyjce do mównicy M05 – M12 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Mównica 

Rodzaj mikrofonu Elektretowy 

Rodzaj charakterystyki kierunkowości Kardioidalna 

Rodzaj zasilania Phantom 

Napięcie zasilające i jego górna i dolna granica 9 - 52 V 

Impedancja znamionowa 600 Ω 

Minimalna dopuszczalna impedancja obciąŜenia > 2000 Ω 

Skuteczność znamionowa 20 mV/Pa 

Częstotliwościowa charakterystyka przenoszenia 50 ÷ 20 000 Hz 

Długość „gęsiej szyjki” 500 mm 

Opis  

urządzenia: 
Wymagana podstawka montowana na stałe w mównicy, izolująca od drgań 

 

 

Tab.  5.113 Specyfikacja techniczna procesora wielo zadaniowego PW03 – PW06 

Parametr urządzenia Wartość 

Ilość wejść analogowych 8 wejść mikrofonowo-liniowych 

Ilość wyjść analogowych 8 wyjść liniowych 

Kontrola parametrów za pośrednictwem złącz GPI oraz protokołu MIDI 

Kontrola z komputera PC za pośrednictwem złącza RS, USB, RJ-45 

Liczba konfiguracji zapisywanych w urządzeniu 16 

Liczba scen dla kaŜdej z konfiguracji 999 

Częstotliwość próbkowania 
wewnętrzna: 44,1 kHz , 48,0 kHz, 88,2 kHz, 96,0 kHz 

zewnętrzna: 44,1 kHz do 48,0 kHz, 88,2 kHz do 96,0 
kHz 

Opóźnienie sygnału 
<0,5 ms @ fS=96 kHz przy połączeniu bezpośrednim 
wejścia i wyjścia 

Złącze GPI 
(IN, OUT, +V) × 8, +V: max 6 mA (kanał 1÷15), max 
30 mA  
(8 kanałów) 

Złącze BNC WORD CLOCK wejście załączane, wyjście, impedancja 75 Ω 

Wymiary i masa 

Szerokość: 480 mm 

Wysokość: 89 mm (2U), 101 mm z nóŜkami 

Głębokość: 400 mm 

Masa: ≤8 kg 

Pobór mocy, zasilanie 75 W, 230 VAC 
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Parametr urządzenia Wartość 

Opis  

urządzenia: 

Konfigurowalny procesor cyfrowy wyposaŜony w: 

⋅ miksery automatyczne i matryce mikserskie, 

⋅ korektory graficzne i parametryczne, 

⋅ filtry LPF, HPF, BPF, APF itp., 

⋅ procesory dynamiki (kompresor, limiter, bramka szumów, ducker, ekspander, de-esser), 

⋅ linie opóźniające, 

⋅ zwrotnice i procesory głośnikowe, 

⋅ procesory multiefektowe, 

⋅ krosownice, 

⋅ panoramowanie L R, 3.1, 5.1, 

⋅ pomiar wartości szczytowej sygnału. 

⋅ podsłuch sygnału na wejściu i na wyjściu z urządzenia 

 

Tab.  5.114 Specyfikacja techniczna szafy sprz ętowej 19” ST12, ST15 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Szafa sprzętowa 

Standard 19” 

Rodzaj Stojąca 

Wysokość uŜytkowa 45U 

Głębokość 800 mm 

Szerokość 600 mm 

Drzwi przednie Szklane 

Osłony boczne Blacha 

Drzwi tylne Blacha 

Dach Z perforacją z przelotami 

Rodzaj podstawy Cokół z podstawą szczotkową 200 mm 

Dopuszczalne obciąŜenie 600 kg 

Opis  

urządzenia: 

- 

 

Tab.  5.115 Specyfikacja techniczna zestawu gło śnikowego aktywnego, monitora odsłuchowego MST05-

MST06 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Monitor studyjny aktywny dwudroŜny 

Pasmo przenoszenia (-10 dB) 50 ÷ 40 000 Hz  
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 101 dB @ 1 m 

Przetwornik wysokotonowy 1” 

Przetwornik niskotonowy 5” 

Bassreflex TAK 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 

Zasilanie 230 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 279 mm, 179 mm, 208 mm 
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Parametr urządzenia Wartość 

Masa ≤20 kg 

Opis  

urządzenia: 
Przyłącze sygnałowe: XLR 

Regulacja wzmocnienia z przodu obudowy 

 

Tab.  5.116 Specyfikacja techniczna karty rozszerza jącej 8 wej ść, 8 wyj ść analogowych PW03-K01, PW04-

K01, PW05-K01, PW06-K01 

Parametr urządzenia Wartość 

Liczba wejść/wyjść analogowych 8 / 8 

Parametry przetwarzania 24 bit 

Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz; 48,0 kHz; 96,0 kHz 

Poziom sygnału wejściowego max. +24 dBu 

Poziom sygnału wyjściowego max. +24 dBu 

Złącze Euroblock 

Format karty mini YGDAI 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.117 Specyfikacja techniczna wzmacniacza moc y WM01, WM03, WM05, WM07 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie  

Znamionowa moc wyjściowa 
 przy impedancji znamionowej 8Ω  = 500 W × 2  

i całkowitych zniekształceniach harmonicznych 
= 0,1 % 

Charakterystyka częstotliwościowa 20 ÷ 50 000 Hz 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne w normalnych warunkach pomiarowych ≤ 0,1 % 

Zniekształcenia intermodulacyjne ≤ 0,1% 

Stosunek sygnału do szumu 103 dB 

Znamionowa impedancja wejściowa 30 kΩ symetryczne / 15 kΩ niesymetryczne 

Damping factor ≥ 350 

Czułość +6 dBu 

Złącza wejściowe XLR-3, ¼” TRS 

Złącza wyjściowe Speakon, ¼” TRS 

Wymiary 480 mm, 88 mm, 456 mm 

Masa netto ≤12 kg 

Zasilanie 230 V, 50 Hz 

Opis  

urządzenia: - 
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Tab.  5.118 Specyfikacja techniczna wzmacniacza moc y WM02, WM04, WM06, WM08 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Wzmacniacz mocy linii 100V 

Znamionowa moc wyjściowa 
500 W przy całkowitych zniekształceniach 

harmonicznych <0,3 % 

Znamionowe napięcie wyjściowe linii radiowęzłowej 100 V 

Regulacja barwy dźwięku dla 100 Hz i 10 kHz +/- 12 dB 

UŜyteczny zakres częstotliwości ograniczony wzmocnieniem 40 – 25000 Hz 

filtr zrozumiałości mowy 315 Hz 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne w normalnych warunkach pomiarowych <0,3 % 

Znamionowe napięcie wejściowe / impedancja wejściowa 

- (wejście liniowe symetryczne) 
0,775V lub 0,2V / 47kΩ 

Stosunek sygnału do szumu > 95 dB 

Pobór mocy 1100 VA 

Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) 482 mm, 132 mm, 330 mm 

Masa netto ≤20 kg 

Zasilanie 230 VAC 

Opis  

urządzenia: Do montaŜu w szafie 19” 

 

Tab.  5.119 Specyfikacja techniczna urz ądzenia gło śnikowego ZG37 – ZG44 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Aktywne dwudroŜne 

Pasmo przenoszenia 60 ÷ 18 000 Hz 

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 128 dB @ 1 m 

Skuteczność 97 dB (1W/1m) 

Moc znamionowa 700 W @ 4Ω 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie poziomej 120° 

Kąt zasięgu w płaszczyźnie pionowej 60° 

Przetwornik wysokotonowy 1” 

Przetwornik niskotonowy 2×8” 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 720 mm, 270 mm, 290 mm 

Masa ≤20 kg 

Opis  

urządzenia: 

Przyłącze sygnałowe: Speakon 

12 punktów montaŜowych 

MoŜliwość pomalowania na dowolny kolor z palety RAL 

Uchwyt montaŜowy typu U 
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Tab.  5.120 Specyfikacja techniczna sufitowego urz ądzenia gło śnikowego G01 – G100 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie 
 DwudroŜne urządzenie głośnikowe sufitowe do Linii 

100V 

Impedancja 16Ω / 100V 

Skuteczność 92 dB (1W/1m) 

Max SPL 105 dB 

Odczepy mocy 2,5 W, 5 W, 10 W, 20 W 

Pasmo przenoszenia 60 Hz ÷ 20 kHz 

Głębokość 80 mm 

Średnica zewnętrzna 205 mm 

Masa ≤2 kg 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab.  5.121 Specyfikacja techniczna eliminatora spr zęŜeń ES01 – ES04 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Eliminator sprzęŜeń 

Ilość filtrów 12 

Ilość kanałów 2 

Charakterystyka częstotliwościowa ±1 dB 20÷20 000 Hz 

Stosunek sygnał szum ≥100 dB 

Zniekształcenia THD 0,005% @ 1kHz 

Zakres dynamiki >105 dB 

Czas wykrycia i eliminacji sprzęŜenia 0,4 s @ 1kHz 

Wymiary 483 mm, 45mm, 159mm 

Masa ≤4 kg 

Opis  

urządzenia: 
Obudowa umoŜliwiająca montaŜ w stojaku 19” 

 

Tab.  5.122 Specyfikacja techniczna skrzyni transpo rtowej ST11, ST13, ST14, ST16 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Skrzynia transportowa 

Standard 19” 

Wysokość uŜytkowa 12 U 

Głębokość 50 cm 

Materiał Sklejka 6,5 mm 

Zamek motylkowy TAK 

Rodzaj podstawy Kółka 100mm 

WyposaŜenie dodatkowe Oświetlenie – 2 lampki LED (białe) na gęsich szyjach  

Opis  

urządzenia: 

Szafa sprzętowa jezdna na źródła sygnałów z przyłączem sygnałowym i zasilaniem 
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5.2.4. Pomieszczenie zarz ądzania konferencjami 

Tab. 5.123 Specyfikacja techniczna Media Serwera 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Media Server 

Odtwarzane formaty MP3, WMA, WAV 

Odtwarzane formaty MP3 (BIT Rates) 128 k – 320 k, lub „zmienny” 

Pasmo częstotliwości przenoszenia 20 ÷ 20 000 Hz ± 0,5 dB 

Stosunek sygnał szum ≥100 dB 

Zniekształcenia harmoniczne 0,003 % 

Ilość wyjść analogowych ≥ 4 

Dysk twardy ≥80 GB 

Opis  

urządzenia: 
- 

 

Tab. 5.124 Specyfikacja techniczna zestawu gło śnikowego aktywnego, monitora odsłuchowego MST07 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Monitor studyjny aktywny dwudroŜny 

Pasmo przenoszenia (-10 dB) 50 ÷ 40 000 Hz  
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 101 dB @ 1 m 

Przetwornik wysokotonowy 1” 

Przetwornik niskotonowy 5” 

Bassreflex TAK 

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK 

Zasilanie 230 V AC 

Wymiary: wysokość, szerokość, głębokość 279 mm, 179 mm, 208 mm 

Masa ≤52 kg 

Opis  

urządzenia: 
Przyłącze sygnałowe: XLR 

Regulacja wzmocnienia z przodu obudowy 
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5.3. Specyfikacja techniczna urz ądzeń Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego 
 

Tab. 5.125 Specyfikacja techniczna panelu za ślepiaj ącego, przedniego. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Panel zaślepiający przedni 

Opis  

urządzenia: 
Mocowany w przedniej części systemowej ramy montaŜowej w miejsce niezamontowanego modułu. 

 

Tab. 5.126 Specyfikacja techniczna panelu za ślepiaj ącego, tylniego. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Panel zaślepiający tylni 

Opis  

urządzenia: 
Mocowany w tylniej części systemowej ramy montaŜowej w miejsce niezamontowanego modułu. 

 

Tab. 5.127 Specyfikacja techniczna adaptera mocowan ia w szafie 19” 2U. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Adapter mocowania rackowego 19” 

Wysokość mocowanych urządzeń 2 U 

Opis  

urządzenia: 
Adapter umoŜliwia zamocowanie wzmacniaczy mocy w szafie rackowej 19” 

 

Tab. 5.128 Specyfikacja techniczna adaptera mocowan ia w szafie 19”  3U. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Adapter mocowania rackowego 19” 

Wysokość mocowanych urządzeń 3 U 

Opis  

urządzenia: 
Adapter umoŜliwia zamocowanie systemowej ramy montaŜowej w szafie rackowej 19” 

 

Tab. 5.129 Specyfikacja techniczna systemowej ramy monta Ŝowej. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Systemowa rama montaŜowa 

Ilość slotów 8 

Przełącznik do adresowania ram TAK, 8 mini-przełączników 

Adresowanie ram W systemie binarnym 

Złącza do połączenia ram i wzmacniaczy 2×Dsub25 

Opis  

urządzenia: 
Rama przeznaczona do zabudowy modułów centrali DSO. 
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Tab. 5.130 Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy . 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Wzmacniacz mocy DSO 

Znamionowa ciągła moc wyjściowa 250 W  

UŜyteczny zakres częstotliwości ograniczony wzmocnieniem 50 Hz – 20 kHz (-3dB) 

Zniekształcenia <0,4 % 

Stosunek sygnału do szumu >97 dB 

Zdalne sterowanie DIN5, XLR3 

Wyjścia głośnikowe 50, 70, 100 V oraz 4Ω 

Złącza systemowe 2×Dsub25 

Adresowanie wzmacniacza 8 mini-przełączników 

Regulacja wzmocnienia dla muzyki i komunikatów Na panelu przednim, zdalna 

Wskaźnik wysterowania 5×LED 

Wymiary (szer.×głęb.×wys.) 425×320×89 mm 

Masa netto 17 kg 

Zasilanie sieciowe, pobór mocy 230 V, 500 VA 

Zasilanie akumulatorowe (przełączane automatycznie) 24 V DC, 12,5 A 

Wbudowany układ monitorowania zgodny z normą PN/EN 60849 TAK 

Nadzór 
Mikrofonu pulpitu cyfrowego, mikrofonu straŜaka, 

cyfrowego modułu komunikatów, zasilania sieciowego, 
zasilania akumulatorowego  

Nieulotna pamięć błędów TAK 

Opis  

urządzenia: 
Cztery kanały foniczne, sterowane logicznie poprzez magistralę I2C, dwustronna komunikacja z centralnym procesorem 
systemu. 

 

Tab. 5.131 Specyfikacja techniczna Bateria + kontro lowana procesorem ładowarka BDSP01. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Akumulatorowy zasilacz rezerwowy 

Pojemność akumulatorów 24 Ah 

Napięcie wyjściowe 24 V DC 

Akumulatory bezobsługowe 2× 

Waga 26 kg 

Wymiary (szer.×głęb.×wys.) 425×329×178 mm 

Elektroniczne zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów TAK 

Bezpotencjałowy styk sygnalizacji uszkodzeń i rozładowania akumulatorów TAK 

Wbudowany mikroprocesorowy układ nadzoru ładowania z elektroniczną 
kontrolą regulacji prądu i napięcia 

TAK 

Sygnalizacja stanu akumulatorów na panelu przednim 
3×LED, zasilanie akumulatorowe, akumulatory 

rozładowane, ładowanie akumulatorów 

Opis  

urządzenia: 
Cztery kanały foniczne, sterowane logicznie poprzez magistralę I2C, dwustronna komunikacja z centralnym procesorem 
systemu. 
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Tab. 5.132 Specyfikacja techniczna modułu wej ściowego — mikrofon, AUX IN01. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Moduł wejściowy – mikrofon, AUX do zastosowań DSO 

Złącze symetrycznego wejścia mikrofonowego i liniowego (AUX) XLR3, DIN5 

Czułość wejścia mikrofonowego, przełączana (przy impedancji źródła 200Ω) -63 dBm, -53 dBm 

Czułość wejścia liniowego, przełączana (przy impedancji źródła 47 kΩ) -10 dBm, 0 dBm 

Wbudowany generator do monitorowania podłączonego mikrofonu TAK 

Dodatkowe wejście logiczne do aktywacji priorytetu TAK 

Regulatory na panelu przednim Wzmocnienia, wzmocnienie tonów niskich, 
wzmocnienie tonów wysokich 

MoŜliwość zdemontowania regulatorów, regulacja przy wykorzystaniu śrubokręta TAK 

Opis  

urządzenia: 
Cztery kanały foniczne, sterowane logicznie poprzez magistralę I2C, dwustronna komunikacja z centralnym procesorem 
systemu. 

 

Tab. 5.133 Specyfikacja techniczna modułu wej ściowego — mikrofon, AUX z transformatorem separuj ącym 

IN02–IN11. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie 
Moduł wejściowy – mikrofon, AUX z transformatorem 

separującym 

Złącze symetrycznego wejścia mikrofonowego i liniowego (AUX) XLR3, DIN5 

Czułość wejścia mikrofonowego, przełączana (przy impedancji źródła 200Ω) -63 dBm, -53 dBm 

Czułość wejścia liniowego, przełączana (przy impedancji źródła 47 kΩ) -10 dBm, 0 dBm 

Regulator poziomu sygnału aktywującego  TAK, na panelu przednim 

Czas podtrzymania aktywacji modułu 0–10 s 

MoŜliwość uŜycia jako bramki szumów TAK 

Wejściowy transformator separujący TAK 

Sygnalizacja aktywacji modułu LED 

Regulatory na panelu przednim 
Wzmocnienia, wzmocnienie tonów niskich, 

wzmocnienie tonów wysokich 

MoŜliwość zdemontowania regulatorów, regulacja parametrów przy 
wykorzystaniu śrubokręta 

TAK 

Opis  

urządzenia: 
Cztery kanały foniczne, sterowane logicznie poprzez magistralę I2C, dwustronna komunikacja z centralnym procesorem 
systemu. 

 

Tab. 5.134 Specyfikacja techniczna modułu wej ściowego pulpitów mikrofonowych IN12. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Moduł wejściowy pulpitów mikrofonowych 

Wejście komunikacji z pulpitami elektronicznie symetryzowane, złącza, czułość TAK, XLR6, block5, 775 mV 

Maksymalna ilość pulpitów podłączonych równolegle do jednego modułu 30 

Programowalne przydzielanie priorytetów TAK 

Regulator wzmocnienia na panelu przednim TAK 

MoŜliwość zdemontowania regulatorów, regulacja parametrów przy 
wykorzystaniu śrubokręta 

TAK 
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Parametr urządzenia Wartość 

Opis  

urządzenia: 
Cztery kanały foniczne, sterowane logicznie poprzez magistralę I2C, dwustronna komunikacja z centralnym procesorem 
systemu. 

 

Tab. 5.135 Specyfikacja techniczna modułu syren, go ngów, pami ęci komunikatów OZD. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Moduł syren, gongów, pamięć komunikatów 

MoŜliwość nagrywania własnych komunikatów i sygnałów słownych w formacie 
mp3 

TAK 

Pojemność pamięci 12 komunikatów o czasie trwania 30 s kaŜdy 

Programowalny i sterowany przez moduł centralny TAK 

MoŜliwość sterowania zewnętrznego TAK 

WyposaŜony w układ monitorowania toru fonicznego i pamięci komunikatów TAK 

Zabezpieczenie przed skasowaniem lub zmianą komunikatu TAK 

Transmisja komunikacji z PC RS232 

Sygnalizacja aktywacji modułu LED, wyjście typu otwarty kolektor 

Regulatory na panelu przednim 
Wzmocnienia, wzmocnienie tonów niskich, 

wzmocnienie tonów wysokich 

MoŜliwość zdemontowania regulatorów, regulacja parametrów przy 
wykorzystaniu śrubokręta 

TAK 

Opis  

urządzenia: 
Cztery kanały foniczne, sterowane logicznie poprzez magistralę I2C, dwustronna komunikacja z centralnym procesorem 
systemu. Dwa niezaleŜne wejścia aktywujące. Dwa regulatory wzmocnienia.. 

 

Tab. 5.136 Specyfikacja techniczna modułu o śmiu przycisków MP01, MP02. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Moduł przycisków sterujących 

Ilość przycisków 8 

UmoŜliwia sterowanie ośmioma funkcjami systemu,  TAK 

Opis  

urządzenia: 
Przyciski dwustanowe, podświetlane na zielono w pozycji – włączone, indywidualnie programowalne. 

Tab. 5.137 Specyfikacja techniczna modułu poł ączenia z systemem wykrywania zagro Ŝenia SAP MSAP01. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Moduł połączenia z systemem wykrywania zagroŜenia 
SAP 

Ilość wejść sterujących 8 

Wbudowany układ monitorowania ciągłości linii połączeniowych TAK 

Złącze Block10 

Sygnalizacja stanu na panelu przednim 
9×LED, sygnalizacja aktywności modułu, sygnalizacja 

aktywnego wejścia alarmowego 
 (1-8), sygnalizacja uszkodzenia linii (1-8) 

Maksymalna ilość modułów w systemie 15 

Opis  

urządzenia: 
Wszystkie wykryte uszkodzenia transmitowane są do centralnego kontrolnego monitorowania 
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Tab. 5.138 Specyfikacja techniczna Moduł wyj ściowy linii gło śnikowych 100 V, programowalny, 

4 przeka źniki, obej ście dla zewn ętrznych regulatorów gło śności 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Moduł wyjściowy linii głośnikowych 

Ilość linii głośnikowych moŜliwych do podłaczenia 4 

Sterowanie i programowanie Moduł centralnego procesora systemu 

Opis  

urządzenia: 
UmoŜliwia podłączenia do 4 linii głośnikowych do jednego wzmacniacza 

 

Tab. 5.139 Specyfikacja techniczna modułu wyj ściowego 4 przeka źników bezpotencjałowych. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Moduł wyjściowy 4 przekaźników bezpotencjałowych 

Maksymalne obciąŜenie  3A, 100V DC 

Złącze Block12 

Opis  

urządzenia: 
KaŜdy przekaźnik moŜe być indywidualnie programowany. KaŜdy przekaźnik moŜe działać jako normalnie otwarty (NO) 
lub normalnie zamknięty (NC). 

 

Tab. 5.140 Specyfikacja techniczna modułu bazowego dla cyfrowej kontroli linii gło śnikowych 

i wzmacniaczy. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie 
Moduł bazowy dla cyfrowej kontroli linii głośnikowej i 

wzmacniaczy 

Przycisk umoŜliwiający dokonanie pomiaru w dowolnym momencie TAK, na panelu przednim 

Przycisk umoŜliwiający dokonanie kalibracji systemu pomiarowego TAK, na panelu przednim 

Sygnalizacja aktywności modułu Czerwona LED 

Złącze komunikacji z PC, rodzaj transmisji, TRS 3,5 mm, RS232, na panelu przednim 

Opis  

urządzenia: 

UmoŜliwia zaprogramowanie pomiarów i tolerancji dla poszczególnych linii głośnikowych i wzmacniaczy mocy. 
Dwustronna komunikacja z centralnym kontrolerem monitoringu, wszystkie wykryte uszkodzenia są do niego 
transmitowane. 

 

Tab. 5.141 Specyfikacja techniczna modułu cyfrowej kontroli linii gło śnikowych. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Moduł cyfrowej kontroli linii głośnikowej 

Maksymalna liczba nadzorowanych linii głośnikowych 4 

Układ wykrywa  
Nieciągłość i/lub doziemienie linii, brak lub uszkodzenie 

głośnika,  

Sygnalizacja uszkodzenia  2×LED na kaŜdą linię 

Opis  

urządzenia: 

Moduł sterowany i programowany poprzez moduł bazowy cyfrowej kontroli linii głośnikowych i wzmacniaczy. Nadzór 
realizowany jest poprzez pomiar impedancji. W przypadku wykrycia zwarcia moduł odłącza linię od systemu.Wszystkie 
wykryte uszkodzenia są transmitowane do moduł głównego procesora nadzoru systemu. 

 



5. Specyfikacja techniczna urz ądzeń 

 

 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  str. 153 

Tab. 5.142 Specyfikacja techniczna modułu cyfrowej kontroli wzmacniaczy mocy. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Moduł cyfrowej kontroli wzmacniaczy mocy 

Maksymalna liczba nadzorowanych wzmacniaczy 2 

Układ wykrywa  Zwiększone, zmniejszone wzmocnienie  

Sygnalizacja uszkodzenia  2×LED na kaŜdy wzmacniacz; 

Opis  

urządzenia: 

Moduł sterowany i programowany poprzez moduł bazowy cyfrowej kontroli linii głośnikowych i wzmacniaczy. Pozwala na 
wykrycie uszkodzenia wzmacniacza a takŜe zmianę wzmocnienia. W przypadku uszkodzenia automatycznie przełącza 
na wzmacniacz rezerwowy. Wszystkie wykryte uszkodzenia są transmitowane do moduł głównego procesora nadzoru 
systemu. 

 

Tab. 5.143 Specyfikacja techniczna modułu głównego procesora nadzoru systemu. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Moduł głównego procesora nadzoru systemu 

Sygnalizacja stanu systemu  LED na przednim panelu 

Nadzór 

Mikrofonu pulpitu cyfrowego, mikrofonu straŜaka, 
cyfrowego modułu komunikatów, zasilania sieciowego, 

zasilania akumulatorowego, wzmacniaczy i linii 
głośnikowych. Ciągłości połączeń fonicznych i danych 

Wbudowana nieulotna pamięć błędów TAK 

Wyłącznik systemu Zabezpieczony kluczem 

Wbudowana bateria podtrzymująca sygnalizację w przypadku awarii zasilania 
sieciowego i rezerwowego 

TAK 

Komunikacja z PC, transmisja, złącze RS232; TRS 3,5 mm 

Przyciski sterujące, na przednim panelu, umoŜliwiające 

1 – sprawdzenie działania wszystkich wskaźników LED 
i brzęczka; 

2 – reset błędu; 

3 – wyciszenie brzęczka. 

Złącze LAN/RS485 TAK/NIE 

Opis  

urządzenia: 
Ciągła kontrola systemu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN60849. 

 

Tab. 5.144 Specyfikacja techniczna modułu głównego kontrolera systemu APS 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Moduł centralnego procesora sterującego 

Sygnalizacja stanu systemu  5×LED na przednim panelu 

Wbudowana pamięć typu flash od przechowywania konfiguracji systemu TAK 

MoŜliwość pracy w trybie pozwalającym kontrolę wszystkich elementów i 
konfiguracji z zewnętrznego komputera PC 

TAK 

Zarządzanie i nadzór pulpitów mikrofonowych TAK 

Jednoczesne zarządzanie czterema kanałami fonicznymi TAK 

Komunikacja z PC, transmisja, złącze RS232; TRS 3,5 mm 

Opis  

urządzenia: 
Sterowanie i monitorowanie wszystkich funkcji i priorytetów systemu. Cztery kanały foniczne, sterowane logicznie 
poprzez magistralę I2C, dwustronna wewnętrzna komunikacja z wszystkimi modułami systemu. 
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Tab. 5.145 Specyfikacja techniczna pulpitu mikrofon owego – panel ewakuacyjny 14 stref. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Panel ewakuacyjny 

Mikrofon Dynamiczny, na gęsiej szyi 

Przyciski 14×wybór strefy, 3×alarmowe, 1×aktywacja mikrofnou 

Przyciski alarmowe zabezpieczone klapką TAK 

Wbudowane układy  
Kompresor, limiter, kontroli mikrofonu i ciągłości 

połączenia toru fonicznego z systemem 

Wyjście foniczne Symetryczne, 775mV 

Maksymalna ilość pulpitów podłączonych równolegle na jednej linii 30 

Złącze XLR6 

Opis  

urządzenia: 
Dwustronna komunikacja z centralnym procesorem systemu. Wszystkie wykryte uszkodzenia są przekazywane do 
głównego procesora nadzoru systemu oraz sygnalizowane na pulpicie sygnałem akustycznym i zapaleniem kontrolki 

 

Tab. 5.146 Specyfikacja techniczna mikrofonu stra Ŝaka MikS01. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Mikrofon straŜaka 

Współpraca z modułem wejściowym –mikrofon, AUX TAK 

Mikrofon Dynamiczny 

Rodzaj charakterystyki kierunkowości Kardioidalna 

Impedancja wyjściowa 200 Ω 

Charakterystyka częstotliwościowa 200 Hz–12 kHz 

Wbudowany przycisk aktywujący TAK 

Waga 150 g 

Opis  

urządzenia: 
Odporny na uderzenia i sprzęŜenia sprzęŜenia akustyczne. Złącze symetryczne ze stykami aktywującymi moduł 
wejściowy – mikrofon, AUX. 

 

Tab. 5.147 Specyfikacja techniczna gło śnika ściennego, natynkowego. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Głośnik naścienny 

Moc znamionowa 6 W (6-3-1,5 W) 

Wejściowe napięcie znamionowe 100 V 

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1m i mocy 1 W 90 dB (SPL) 

UŜyteczny zakres częstotliwości 180 Hz – 13 kHz 

Zysk kierunkowości dla częstotliwości 0,5; 1; 2; 4; 8 kHz 0; 2,9; 5,0; 6,7; 4,6 dB 

Kąt zasięgu (-6 dB) dla częstotliwości 0,5; 1; 2; 4; 8 kHz 360; 187; 113; 77; 125 ˚ 

Zakres temperatur -20 – +90 ˚C 

Ceramiczna kostka przyłączeniowa z bezpiecznikiem termicznym TAK 

Obudowa Metalowa 

Opis  

urządzenia: 
Certyfikowany przez CNBOP. Głośnik przeznaczony do stosowania w DSO. 
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Tab. 5.148 Specyfikacja techniczna gło śnika sufitowego. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Głośnik sufitowy 

Moc znamionowa 6 W (6-3-1,5 W) 

Wejściowe napięcie znamionowe 100 V 

Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1m i mocy 1 W 90 dB (SPL) 

UŜyteczny zakres częstotliwości 250 Hz – 12 kHz 

Kąt promieniowania (-6 dB), dla częstotliwości 1 kHz, 4 kHz 185˚, 80˚ 

Zakres temperatur -20 – +120 ˚C 

Ceramiczna kostka przyłączeniowa z bezpiecznikiem termicznym TAK 

Obudowa Metalowa 

Opis  

urządzenia: 
Certyfikowany przez CNBOP. Głośnik przeznaczony do stosowania w DSO. 

 

Tab. 5.149 Specyfikacja techniczna gło śnika typu projektor. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Głośnik typu projektor 

Moc znamionowa 10 W (10-6-3-1,5 W) 

Znamionowy zakres częstotliwości 125 Hz–20 kHz 

Poziom ciśnienia akustycznego 94,3 dB (SPL) 

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1m  104,3 dB 

Zysk kierunkowości dla częstotliwości 0,5; 1; 2; 4; 8 kHz 0; 3,0; 6,0; 9,2; 12,4 dB 

Kąt zasięgu (-6 dB) dla częstotliwości 0,5; 1; 2; 4; 8 kHz 360; 180; 115; 75; 50 ˚ 

Wymiary (średnica, długość) 140, 165 mm 

Masa netto ≤3 kg 

Materiał Aluminum 

Kolor RAL-9010 

Opis  

urządzenia: 
Certyfikowany przez CNBOP. Głośnik przeznaczony do stosowania w DSO. 

 

Tab. 5.150 Specyfikacja techniczna gło śnika tubowego. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Głośnik tubowy DSO 

Moc znamionowa 25 W (25-12,5-6,25 W) 

Moc maksymalna 37,5 W 

Wejściowe napięcie znamionowe 100 V 

Impedancja znamionowa 400 Ω 

Poziom ciśnienia akustycznego dla częstotliwości 1 kHz, w odległości 1m i mocy 
1 W 

107 dB (SPL) 

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1m, dla częstotliwości 
1 kHz i mocy 25 W 

121 dB (SPL) 

UŜyteczny zakres częstotliwości (-10 dB) 550 Hz – 5 kHz 
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Parametr urządzenia Wartość 

Kąt promieniowania (-6 dB), dla częstotliwości 1 kHz, 4 kHz 70˚, 25˚ 

Zakres temperatur -25 – +55 ˚C 

Wymiary (średnica wylotu tuby, długość całkowita 355, 425 mm 

Masa netto ≤4 kg 

Ceramiczna kostka przyłączeniowa z bezpiecznikiem termicznym TAK 

Klasa szczelności  IP 65 

Opis  

urządzenia: 
Certyfikowany przez CNBOP. Głośnik przeznaczony do stosowania w DSO. 

 

Tab. 5.151 Specyfikacja techniczna kolumny gło śnikowej. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Kolumna głośnikowa DSO 

Moc znamionowa 30 W (30-15-7,5 W) 

Moc maksymalna 45 W 

Wejściowe napięcie znamionowe 100 V 

Impedancja znamionowa 333 Ω 

Poziom ciśnienia akustycznego dla częstotliwości 1 kHz, w odległości 1m i mocy 
1 W 

91 dB (SPL) 

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1m, dla częstotliwości 
1 kHz i mocy 30 W 

106 dB (SPL) 

UŜyteczny zakres częstotliwości (-10 dB) 190 Hz –18 kHz 

Kąt promieniowania (-6 dB) w poziomie, pionie 
Dla częstotliwości 1 kHz 220˚, 70˚; 

Dla częstotliwości 4 kHz 130˚, 18˚ 

Zakres temperatur -25 – +55 ˚C 

Wymiary (wys.×szer.×gł.) 600×80×90 mm 

Masa netto 3 kg 

Ceramiczna kostka przyłączeniowa z bezpiecznikiem termicznym TAK 

 

Tab. 5.152 Specyfikacja techniczna obudowy mikrofon u stra Ŝaka. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Obudowa mikrofonu straŜaka 

Ilość drzwi 1 

Materiał obudowy i drzwi Blacha stalowa, na zewnątrz powlekana proszkowo 

Materiał płyty montaŜowej Stal ocynkowana 

Wymiary obudowy z drzwiami (szer.×wys.×gł.) 200×300×120mm 

Wymiary płyty montaŜowej (szer.×wys.) 275×162 mm 

Klasa szczelności IP66 

Opis  

urządzenia: 
WyposaŜona w zamek dźwigienkowy. Zawiasy z prawej strony z moŜliwością zmiany na lewą. 
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Tab. 5.153 Specyfikacja techniczna na ściennego regulatora gło śnikowego. 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Naścienny regulator głośnikowego 

Certyfikat CNBOP TAK 

Maksymalna moc obciąŜenia 30 W 

Skokowa regulacja głośności oznaczona cyfrowo na pokrętle regulatora TAK (0–11) 

Kolor Biały 

MoŜliwość ominięcia regulatora (funkcja bypass) TAK 

Wymiary szer.×wys.×głęb. 86×86×50 mm 

Opis  

urządzenia: 
Przeznaczony dla linii 100 V. Konstrukcja oparta na transformatorze z wieloma odczepami. 

 

Tab. 5.154 Specyfikacja techniczna szafy sprz ętowej 19”  

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Szafa sprzętowa 

Standard 19” 

Rodzaj Stojąca 

Wysokość uŜytkowa 42U 

Głębokość 600 mm 

Szerokość 600 mm 

Drzwi przednie Szklane z metalowymi bokami 

Osłony boczne Blacha 

Drzwi tylne Blacha 

Rodzaj podstawy Cokół z podstawą szczotkową 200 mm 

Dopuszczalne obciąŜenie 600 kg 

Opis  

urządzenia: 
Certyfikowana przez CNBOP 
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5.4. Specyfikacja techniczna urz ądzeń systemu wideo i sterowania 

5.4.1.  Sala Audytoryjna 

Tab. 5.155 Specyfikacja techniczna kamery na głowic y obrotowej 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przetwornik CCD cale ¼ 

Rozdzielczość TV linie >460 

Ogniskowa obiektywu mm f=4.1÷73.8 

Zasilanie (zewnętrzny zasilacz) VDC 11-13 

Stosunek S/N dB >50 

Kąt obrotu w poziomie stopnie +/-170 

Prędkość obrotu w poziomie stopnie/s 100 

Kąt obrotu w pionie stopnie -30 do +90 

Prędkość obrotu w pionie stopnie/s 90 

Waga kg <1 

Opis  

urządzenia: 

Balans bieli: Automatyczny i manualny 

Ilość moŜliwych do zapamiętania ustawień kamery (presetów): 6 

Zoom: Optyczny 18x 

Wyjście sygnałowe: s-video 

Interfejs zdalnego sterowania: RS422/RS232 

MoŜliwość sterowania IR, w komplecie pilot IR 

Format sygnału: PAL 

MoŜliwość montaŜu do sufitu, desktop, ściany 

Dostępna kolorystyka: bały, czarny 

 

Tab. 5.156 Specyfikacja techniczna kamery dualnej 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Czułość lux 0,24 

Rozdzielczość linie 540 

Przetwornik cale 1/3 

Wymiary (SxWxG) mm Max 70x70x125 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Kamera kolorowa dualna montowana na stałe, umoŜliwiające dobrej jakości podgląd obrazu z sali w 

warunkach słabego oświetlenia.  

Synchronizacja: wewnętrzna 

Systemy: AGC i AWB 

Korekcja apertury: symetryczna pionowa i pozioma 
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Tab. 5.157 Specyfikacja techniczna obiektywu do kam ery 

Obiektyw zmiennoogniskowy do kamery dualnej, wyposaŜony w korekcję IR. Posiada automatyczną przesłonę, która jest sterowana 

napięciem DC. Ogniskowa 7.5-50 mm. Obiektyw zawierający asferyczną soczewkę oraz szklane elementy ED, zapobiegające separacji 

przechodzącego światła przez soczewkę na barwy składowe. Urządzenie wyposaŜone jest w standardowy montaŜ CS. 

 

Tab. 5.158 Specyfikacja techniczna komputera katedr y 

Komputer stacjonarny renomowanego producenta klasy biurowej PC o współczesnych parametrach technicznych wyposaŜony w 

system operacyjnym Windows XP Professional. 

 

Tab. 5.159 Specyfikacja techniczna karty d źwiękowej do komputera 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przetwornik C/A kHz/bit 192/24 

S/N wejścia  dB(A) 108 

S/N wyjścia dB(A) 113 

Maksymalny sygnał na wejściu dBu 18 

Opis  

urządzenia: 

Karta dźwiękowa na złączu PCI 

Wejście i wyjście stereo, symetryczne, (złącza Jack)  

Wejście i wyjście cyfrowe S/PDIF elektryczne (Coax) 

Wewnętrzne wejście S/PDIF z CD-ROM 

Wejście/wyjście MIDI  

Przełączany poziom sygnałów wejściowego i wyjściowego: 18, 15 i 8 dBu, -6 dBV. 

Sprzętowy mikser DSP.  

Monitorowanie z zerowym opóźnieniem.  

 

 

Tab. 5.160 Specyfikacja techniczna serwomechanizmu elektrycznego windy wraz z monitorem i klawiatur ą 

licowan ą z blatem katedry  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna ekranu monitora cale  17 

Ilość kolorów  16,7 miliona 

Rozdzielczość piskele 1280x1024 

Jasność  cd/m2 250 

Kontrast  Min 350:1 

Opis  

urządzenia: 

Mechanizm umoŜliwiający chowanie monitora i klawiatury w blacie stołu.  

Typ monitora: TFT LCD 

Technologia napędu mechanizmu windy: Serwonapęd SMD (servo micro drive) 

Zasada działania mechanizmu windy monitora i klawiatury:  

Monitor w stanie zamknięcia jest zlicowany z blatem katedry. Powstanie monitora jak i jego zamknięcie 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

odbywa się dzięki servomechanizmowi elektrycznemu windy monitora i klawiatury. W momencie otwarcia 

monitora do góry wyjeŜdŜa równieŜ klawiatura. Monitor powstaje do kąta 75-90 stopni 

Materiał: Obudowa: polerowane aluminium, Klawiatura: plastik, Ekran: szkło antyodblaskowe 4mm, Półka 

klawiatury: stal szlachetna 

Sterowanie: RS-232 

 

Tab. 5.161 Specyfikacja techniczna przył ącza sygnałowego do katedry 

Przyłącze stołowe z zamykaną klapką przeznaczone do montaŜu w blacie stołu, pozwala na magazynowanie przewodów 

wewnątrz przyłącza. Przyłącze zawiera gniazdo zasilające oraz ma moŜliwość zamontowania dodatkowych płytek z gniazdami sygnałowymi 

Audio Wideo. Rozmiar przyłącza stosowny do ilości magazynowanych przewodów. Dostępne w kolorze czarnym i szczotkowane aluminium. 

 

Tab. 5.162 Specyfikacja techniczna przył ącza ściennego do podł ączenia sygnałów: audio wideo, DVI oraz 

VGA i audio 

Podwójna ramka montaŜowa przyłącza ściennego na płytki z gniazdami sygnałowymi. WyposaŜona w płytki z gniazdami Audio 

Wideo (3 x RCA) płytką podwójną RGB + Audio, gniazdem DVI. Przyłącze przystosowane do montaŜu w standardowej puszce podtynkowej 

o średnicy 60mm. 

 

Tab. 5.163 Specyfikacja techniczna wizualizera 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przetwornik 1-CCD cale 1/3 

Rozdzielczość natywna piksele 1280x960 

Rozdzielczość natywna wideo  720p 

Całkowita ilość pikseli piksele 1 320 000 

Przechył kamery stopnie 290 

Kąt obrotu obrazu  stopnie 90, 180 i 270 

Pobór mocy W 60 

Waga kg Max 6 

Wymiary (WxSxG) mm Max 160 x 350 x 400 (złoŜony) 

Opis  

urządzenia: 

30 ramek na sekundę 

Balans bieli: Automatyczny i manualny 

Focus: Automatyczny i manualny 

Zoom: 48x (12x optyczny, 4x cyfrowy) 

Wyjścia sygnałowe: RGBHV, DVI-I 

Wyjścia RGBHV i DVI mogą pokazywać inny sygnał (np. zamroŜony i bieŜący) 

Skaler: Tak, wbudowany pozwalający na prezentację obrazu w innej rozdzielczości niŜ natywna (wyŜszej i 

niŜszej), RGBHV (SVGA do UXGA), DVI (do 1080p) 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Źródło światła halogenowe, średnia trwałość 5000 godzin 

Podświetlenie na slajdy: Tak 

Wbudowany podglądowy monitor LCD: Tak  

 

Tab. 5.164 Specyfikacja techniczna monitora pogl ądowego wideo dla tłumacza  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna ekranu cale 17 

Pobór mocy W Max 50 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Rozdzielczość:  piksel 1280 x 1024  

Jasność cd/m2 300 

Czas reakcji matrycy ms 5 

Kat widzenia (pozioma/pionowa) stopnie 160/160 

Waga kg < 4  

Opis  

urządzenia: 

Format ekranu:  4:3 

Wejścia wizyjne : Analog RGB , S-video, composite video 

Liczba kolorów: 16.2mln. 

Kontrast: 500:1 

 

Tab. 5.165 Specyfikacja techniczna monitora pogl ądowego wideo dla technika  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna ekranu cale 17 

Pobór mocy W Max 50 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Rozdzielczość:  piksel 1280 x 1024  

Jasność cd/m2 300 

Czas reakcji matrycy ms 5 

Kat widzenia (pozioma/pionowa) stopnie 160/160 

Waga kg < 4  

Opis  

urządzenia: 

Format ekranu:  4:3 

Wejścia wizyjne : Analog RGB , S-video, composite video 

Liczba kolorów: 16.2mln. 

Kontrast: 500:1 
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Tab. 5.166 Specyfikacja techniczna nagrywarki DVD z  twardym dyskiem 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Pojemność dysku twardego  GB 250 

Waga kg 6 

Opis  

urządzenia: 

Odtwarzacz/nagrywarka miniDV, DVD z twardym dyskiem 

System obrazu: PAL 

Odtwarzanie: DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, CD,  

                      CD-R/CD-RW, VCD, MP3, JPEG, WMA, DV, DVCAM 

Nagrywanie: DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DV, linear PCM 2 kanały, Dolby Digital 2   

                     kanały, PCM 48KHz, 16 bitów, 2 kanały 

Minimum 4 tryby nagrywania róŜniące się między sobą jakością. 

Nagrywanie z DV na twardy dysk. Nagrywanie z dysku twardego na DVD 

Formaty nagrywania (dysk twardy): MPEG2, DV 

Wejścia wideo: 2x Composite video, 2x S-video, DV  

Wejścia audio: 2x audio analog stereo 

Wyjścia wideo: 2x Composite video, 2x S-video, 1x component video, 1x DV 

Wyjścia audio: 2x audio analog, 1x cyfrowe koaksjalne, 1x cyfrowe optyczne 

Sterowanie: RS-232, IR 

 

Tab. 5.167 Specyfikacja techniczna odtwarzacza Blu- ray 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo Hz 4 – 44000 

Stosunek S/N audio dB 115 

THD % 0,003 

Przetwornik CA wideo MHz/bit 148,5/12 

Przetwornik CA audio kHz/bit 192/24 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Pobór mocy W Do 30 

Opis  

urządzenia: 

Wyjścia audio: 7.1 kanałowe analogowe audio (RCA), analogowe stereo, cyfrowe (Coaxial i optyczne) 

Wyjścia wideo: HDMI, Component video, Composite video, S-video,  

Port Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) 

Czytnik kart SD 

Obsługiwane formaty: CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, 

DVD+R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD-R DL, DivX, AVCHD  JPEG, MP3 

Format Wideo: 1080p, 1080i,720p,480i,480p, PAL, NTSC  

Dźwięk: Dekodery: Dolby Digital, Dolby digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD 

Sterowanie: IR  

Uwagi instalacyjne: Urządzenie wolnostojące 
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Tab. 5.168 Specyfikacja techniczna skalera sygnałow ego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Dekoder  bit 9 

Cyfrowe próbkowanie bit 24 (8 bitów na kolor) 

Ilość kolorów  16,78 miliona 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Konwerter sygnałów wizyjnych na sygnał RGBHV/component video 

Wejścia: RGBHV, Composite video, s-video, component video 

Rozdzielczość sygnałów wejściowych: 640x480 do 1600x1200, 480p, 720p, 1080i, 

                                                               1080p 

Ilość wyjść: 2 (VGA i 5xBNC) 

Rodzaj sygnału wyjściowego: RGBHV/component video 

Rozdzielczość sygnału wyjściowego: 640x480 do 1600x1200, 480p do 1080p 

Sterowanie: RS-232 

Uwagi instalacyjne: MoŜliwość montaŜu w racku 19”, wysokość 1U 

 

Tab. 5.169 Specyfikacja techniczna nadajnik światłowodowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo audio (+/- 0,5dB) Hz 20-20000 

S/N audio dB >80 

Częstotliwość próbkowania audio kHz/bity 48/18 na kanał 

Kolory bit 8 bitów na kolor (R,G,B) 

Odległość transmisji km Do 30 

Rozdzielczość sygnału wejściowego  piksel 

 Max 2048x1120 

1600x1200 (w postaci 

nieskompresowanej)  

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Nadawanie/komunikacja sygnału do odbiornika światłowodowego   

Typ połączenia/transmisji – optyczna (za pomocą światłowodów)  

Typ złącza optycznego w urządzeniu: LC 

Kompatybilny z odbiornikiem 

Wejścia: 2xRGBHV (na złączach BNC i 15 pin HD), 2x audio stereo (symetryczne i niesymetryczne). 

Wyjście RGBHV dla lokalnego monitora 

Transmisja: Transmisja sygnału nieskompresowanego RGBHV, audio oraz dwukierunkowe RS-232 
(umoŜliwiający kontrolę nadajnika i odbiornika z jednego miejsca) za pomocą dwuliniowego 
jednomodowego światłowodu, 1310nm 

Inne: Detekcja sygnału wejściowego RGBHV, testowe patterny (obrazuy wzorcowe) do kalibracji i 
ustawiania, 30 moŜliwych do zapamiętania ustawień (presetów) 

Wskaźniki LED: Wskaźniki LED działające w czasie rzeczywistym do monitoringu połączenia i 
pokazywania błędów 

Alarm w przypadku wykrycia braku połączenia 

Sterowanie: RS-232 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Uwagi instalacyjne: MoŜliwość montaŜu w racku 19”, wysokość 1U 

 

Tab. 5.170 Specyfikacja techniczna odbiornika światłowodowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo audio (+/- 0,5dB) Hz 20-20000 

S/N audio dB >80 

Częstotliwość próbkowania audio kHz/bity 48/18 na kanał 

Kolory bit 8 bitów na kolor (R,G,B) 

Odległość transmisji km Do 30 

Rozdzielczość sygnału wejściowego  piksel 

 Max 2048x1120 

1600x1200 (w postaci 

nieskompresowanej)  

Waga kg Do 1,2 

Opis  

urządzenia: 

Odbiór/komunikacja sygnału z nadajnika światłowodowego  

Typ połączenia/transmisji – optyczna (za pomocą światłowodów)  

Typ złącza optycznego w urządzeniu: LC 

Kompatybilny z nadajnikiem  

Wyjścia: 2xRGBHV (na złączach BNC i 15 pin HD), 2x audio stereo (symetryczne i niesymetryczne). 

Transmisja: Transmisja sygnału nieskompresowanego RGBHV, audio oraz dwukierunkowe RS-232 
(umoŜliwiający kontrolę nadajnika i odbiornika z jednego miejsca) za pomocą dwuliniowego 
jednomodowego światłowodu, 1310nm 

Inne: Auto-Image – automatyczna optymalizacja sygnału wyjściowego (rozmiar, połoŜenie, filtrowanie) 

MoŜliwość zapamiętania i wywoływania do 30 presetów (ustawień) 

Wskaźniki LED: Wskaźniki LED działające w czasie rzeczywistym do monitoringu połączenia i 
pokazywania błędów  

Alarm w przypadku wykrycia braku połączenia 

Sterowanie: RS-232 

Uwagi instalacyjne: MoŜliwość montaŜu w racku 19”, wysokość 1U 

 

Tab. 5.171 Specyfikacja techniczna repozytorium tła  dla prezentacji 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pamięć wewnętrzna MB Min 16 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Urządzenie słuŜące do wgrywania obrazów w formacie BMP lub JPG do wbudowanej pamięci wewnętrznej 

oraz odczytywanie ich (wyświetlanie) na potrzeby prezentacji audiowizualnej 

Sposób ładowania grafik: z poziomu PC poprze Ethernet 

Rodzaj wyjścia: RGBHV (5xBNC) 

Rozdzielczość sygnału wyjściowego: Od 640x480 do 1400x1050 pikseli, oraz HDTV 480p do 1080p (49 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

moŜliwych trybów wyświetlania) 

Sterowanie: RS-232 

Monitoring i kontrola poprzez Ethernet: Tak 

MoŜliwość odtwarzania prezentacji z obrazów zgromadzonych w pamięci. MoŜliwość zaprogramowania 

interwału czasowego pomiędzy poszczególnymi slajdami 

Urządzenie przystosowane do montaŜu w racku, 1U 

 

Tab. 5.172 Specyfikacja techniczna projektora DLP z  obiektywem 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Jasność ANSI lm 6000  

Rozdzielczość natywna piksele 1920x1080 (full 1080p HDTV) 

Optyczne przesuwanie obrazu % 
poziomo +/- 90 

pionowo +/- 125 

Czas Ŝycia lampy godziny 1700 w trybie full power 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Pobór mocy W <1100 

Wymiary (GxSxW) mm Max 380×520×230 

Waga kg <15 bez obiektywu 

Opis  

urządzenia: 

Projektor DLP, Full HD 

Technologia: pojedynczy chip DMD™ 

Rozdzielczość natywna: 1080p (1920x1080 pikseli) 

Kontrast: 7500:1 (regulowany) 

Technologia: BriliantColor™  

Kolory: 30 bitów (>1 bilion wyświetlanych kolorów) (10 bitów na kolor) 

Wejścia : 2xRGBHV, S-video, Composite video, Component video, HDMI (HDCP), DVI-D (HDCP) 

Sterowanie: RS-232, TCP-IP, IR 

Akceptowane sygnały wideo: HDMI/DVI (640x480 do 1920x1080) 

RGBHV do 1920x1200 

Wideo do 1080p 

Lampy: 2x300W UHP 

Przystosowany do pracy 24 godziny/7dni w tygodniu 

 

 

Tab. 5.173 Specyfikacja techniczna zawieszenia do p rojektora z mocowaniem na odbiorniki 

Zawieszenie składa się z następujących elementów: elementu słuŜącego do montaŜu całości konstrukcji do sufitu, stelaŜu, rury o 

długości min 40 cm do prowadzenia przewodów, półki na dodatkowe urządzenia (odbiorniki), elementu pozwalającego na zamontowanie 

półki a takŜe uchwytu do zaczepienia projektora. MoŜliwości regulacji uchwytu pozwalają na obracanie projektora oraz zmianę nachylenia o 

±4 stopnie w poziomie i ±25 stopni w pionie.  
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Tab. 5.174 Specyfikacja techniczna wzmacniacza dyst rybucyjnego RGB/komponent  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo (-3dB) MHz 400 

Port wejściowy component video szt. 1 

Port wyjściowy component video szt. 3 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Waga kg Max 2 

Opis  

urządzenia: 

Dystrybutor sygnału component video wysokiej rozdzielczości 

Rodzaj złącz (wejście, wyjścia) - BNC 

MoŜliwość montaŜu w racku, 2U 

 

Tab. 5.175 Specyfikacja techniczna wzmacniacza dyst rybucyjnego s-video 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo (-3dB) MHz 270 

Port wejściowy S-Video szt. 1 

Port wyjściowy S-Video szt. 3 

Opis  

urządzenia: 

Dystrybutor sygnału S-video 

Porty wejściowe/wyjściowe S-Video: rodzaj złącza Ŝeński 4-pin mini DIN  

Zasilanie: 12V DC z własnego zasilacza 

Uwagi instalacyjne: Urządzenie wolnostojące, opcjonalna moŜliwość montaŜu w rack  

 

Tab. 5.176 Specyfikacja techniczna procesora obrazu  z funkcj ą edge blending 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Procesor obrazu realizujący funkcje: Mikser, przełącznik, scaler wideo. Pozwala na tworzenie jednego 

duŜego obrazu wyświetlanego przez min dwa wyswietlacze 

Wejścia: Composite video (PAL/SECAM = 15,625kHz/50Hz), S-video (Y/C), Component (YUV) 60/50Hz – 

625L/525L, RGB/S (TTL lub 0,3V Analogowe), RGsB (SOG: 0,3V Analogowe) 60/50 Hz - 625L/525L, 

Komputer (RGB HV, RGB/S and RGsB): PC, Mac 1600x1200 (130kHz), HDTV: Component (HD-YUV 3 

levels sync.) 1080i/60/50Hz,720p/480p/60Hz, 2 x SDI/HD-SDI - 4:2:2 (10 bits), 1 x DVI-D up to UXGA 

Wyjścia: Main/ Wyj.1 & podgląd/Wyj.2 

2x2HD15F(RGB HV, RGB/S or RGsB 0.7Vp/p / 75 Ohms), 2xDVI-D, 2xBNC dla HD-SDI 

Rozdzielczość sygnału wyjściowego: PC 4/3: SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA 

PC 16/9: 852x480, 1280x720, 1365x768, 1920x1080, PC 

50/60Hz and 72/75Hz up to SXGA, 

HDTV: 1080i/50/60Hz, 720p/50/60Hz, 1080sF/24/25Hz,, 1080p/24/25/30Hz 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pamięć wewnętrzna: Przechowywanie do 8 logo i 6 obrazów tła. MoŜliwość zapamiętania logo i obrazu tła z 

dowolnego wejścia RGB i Wideo 

Sterowanie: RS-232 i TCP/IP 

Efekty: PIP, podwójny PIP, Edge blending, Cut, Fade, Wipe, Opisy okien, tytuły 

Inne: Wyjście preview, moŜliwość łączenia pomiędzy sobą procesorów do wykorzystania kaŜdego z nich z 1 

projektorem, edge blending 

MoŜliwość montaŜu w racku 

 

Tab. 5.177 Specyfikacja techniczna konsoli do proce sora obrazu 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

Konsola do sterowanie funkcjami procesora obrazu:  

Selekcja wejść 

Centrowanie obrazu 

Pozycjonowanie i ustawianie rozmiaru okien PIP 

Sterowanie funkcjami wideo procesora 

Wywoływanie zaprogramowanych presetów 

ZamraŜanie obrazów 

Sterowanie kontrastem, RGB, nasyceniem kolorów, jasnością, ostrością, barwą, parametrem gamma obrazu 

Sterowanie przejściem efektów procesora 

Manetka do płynnego przechodzenia obrazu pomiędzy efektami 

Sterowanie poprzez port RS-232 

Inne: Podłączenie do lampki operatora, wyświetlacz LCD 

 

Tab. 5.178 Specyfikacja techniczna oprogramowania d o łączenia procesorów obrazu 

 Specjalistyczne oprogramowanie dostarczane przez producenta procesora obrazu słuŜące do łączenia obrazów (tworzenia 

panoramicznego obrazu) z kilku projektorów. UmoŜliwia mieszanie (nakładanie obrazów), wycinanie i pozycjonowanie obrazów w czasie 

rzeczywistym.  

 

Tab. 5.179 Specyfikacja techniczna ekranu  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Rozmiar ekranu (SxW) m 11,5x4 

Szerokość czarnej ramki dookoła cm ≤10 

Opis  

urządzenia: 

Ekran namalowany na ścianie za pomocą specjalistycznych farb: farby podkładowej, farby właściwej, farby 

do czarnej ramki 

Wzmocnienie (gain): 1,2 przy 0 stopni 
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Tab. 5.180 Specyfikacja techniczna systemu transmis ji sygnału DVI 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

System transmisji światłowodowej sygnału DVI-D 

Nadajnik i odbiornik wielkości złącza DVI 

Rozdzielczość sygnału: do 1920x1200 i HDTV do 1080p/60. 

Transmisja bezstratna 

Odległość transmisyjna dla sygnału 1920X1200 do 500m 

 

Tab. 5.181 Specyfikacja techniczna systemu transmis ji sygnału DVI 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przepustowość Gbps 5 (1,65 na kolor) 

Maksymalna akceptowana rozdzielczość komputerowa piksel 1920x1200@60Hz 

Maksymalna akceptowana rozdzielczość wideo  1080p/60 

Zasilanie VDC 12 

Waga kg ≤0,5 

Opis  

urządzenia: 

Zestaw do transmisji (nadajnik I odbiornik) sygnału DVI za pomocą przewodów skrętkowych. 

Kompatybilność z DHCP 

Nadajnik 

Wejście DVI-D 

Wyjście DVI-D dla lokalnego monitora 

2 wyjście skrętkowe do transmisji sygnału 

Gniazdo 3 pinowe dla sygnału RS-232  

 

Odbiornik 

Wyjście DVI-D 

2 wejścia skrętkowe do odbioru sygnału 

Gniazdo 3 pinowe dla sygnału RS-232  

MoŜliwość równoległej transmisji dwukierunkowej RS-232  

Jeden wspólny zasilacz dla nadajnika i odbiornika 

 

Tab. 5.182 Specyfikacja techniczna wzmacniacza dyst rybucyjnego DVI 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza (w komplecie) VDC 12 

Opis  

urządzenia: 

Wejście DVI-D 

Wyjścia: dwa wyjścia DVI-D  

Zakres rozdzielczości: do 1920x1200 pikseli, do 1080p 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

MoŜliwość zamocowania w racku 

Automatyczna korekcja sygnału wejściowego 

 

Tab. 5.183 Specyfikacja techniczna przeł ącznika DVI 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość wejść wideo szt. 2 

Ilość wejść audio szt. 2 

Ilość wyjść wideo szt. 2 

Ilość wyjść audio szt. 2 

Przepustowość Gbps 1,65 

Stosunek sygnał/szum dla sygnału audio db >90 

Pasmo sygnału audio Hz 20-20000 (+/- 0,5dB) 

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza VDC 12 

Wymiary (WxSxG) mm 44x22,2x80 

Opis  

urządzenia: 

Przełącznik DVI/audio 

Rozdzielczość wideo: Do 1080p lub do 1920x1200 pikseli 

Rodzaj sygnału wejściowego, złącza: DVI-D, gniazda DVI-I 

Rodzaj sygnału wejściowego/wyjściowego audio, złącza: Stereo, liniowy, niesymetryczny, gniazda mini jack 

Rodzaj sygnału wyjściowego, złącza: DVI-D, gniazdo DVI-I 

Rodzaj sygnału wejściowego/wyjściowego audio, złącza: Stereo, liniowy, niesymetryczny lub symetryczny, 

zaciski 

Sterowanie: RS-232 

MoŜliwość montaŜu w racku, 1U 

 

Tab. 5.184 Specyfikacja techniczna stacji graficzne j technika FOH 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pamięć standardowa GB Min 2 DDR2 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Zainstalowany system operacyjny: Windows Vista® Business, 32-bitowy 

Procesor: Klasy Intel® Core™2 Duo E6750 2,66 GHz, chipset Intel® X38 Express 

Wnęki napędów: 

3 wnęki zewnętrzne 5,25 cala oraz jedna wnęka zewnętrzna 3,5 cala na opcjonalny napęd dyskietek 

2 wewnętrzne wnęki 3,5 cala 

Napędy optyczne: Combo DVD/TW 

Kontroler napędu dysku twardego: SATA 3GB/s 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Gniazda pamięci: 4 gniazda DIMM 

Interfejs sieciowy: LAN Gigabit Broadcom 5755 Netxtreme PCIe 

 

Tab. 5.185 Specyfikacja techniczna specjalizowanej karty graficznej do stacji graficznej 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pamięć wbudowana 512 MB 

Częstotliwość zegara 400 MHz 

RAMDAC, częstotliwość zegara 400 MHz 

Opis  

urządzenia: 

Procesor: NVIDIA Quadro FX 1700 

Wspomagane API: DirectX 10, OpenGL 2.1 

Max rozdzielczość: 3840 x 2400 

Obsługiwane formaty rozdzielczości: QXGA (2048x1536), 1920x1200, 3840x2400 

Obsługiwana liczba monitorów: 2 

Interfejs TV: HDTV 

Standard wyjścia wideo: DVI 

Interfejsy wyjściowe: 2 x DVI-I (dual link) - 29 pin DVI , 2 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15), 1 x HDTV 

Slot: 1xPCI Express x16 

 

 

Tab. 5.186 Specyfikacja techniczna monitora stacji graficznej 

Parametr Jednostka Wartość 

Typ matrycy Aktywna matryca TFT 

Przekątna matrycy 24’’ 

Rozdzielczość piksele  1920 x 1200 / 60 Hz 

Ilość kolorów 16,7 miliona 

Interfejs standardowy DVI 

Jasność cd/m2 500 

Kontrast 1000:1 

 

Tab. 5.187 Specyfikacja techniczna pakietu oprogram owania biurowego stacji graficznej 

Typ licencji: Pakiet oprogramowania, profesjonalny 

Wersja językowa: polska 

Moduły: Microsoft Access,  

Microsoft Excel,  
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Microsoft Powerpoint,  

Microsoft Publisher,  

Microsoft Word,  

Microsoft Outlook with Business Contact Manager 

 

Tab. 5.188 Specyfikacja techniczna pakietu oprogram owania graficznego stacji graficznej Photoshop  

Program Photoshop. Typ licencji: Profesjonalny pakiet oprogramowania do obróbki graficznej, pełna wersja, rozszerzona 

Ilość stanowisk – 1. Wersja językowa: polska 

 

Tab. 5.189 Specyfikacja techniczna monitora pogl ądowego obrazu z sali  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wielkość matrycy Cale 32 

Kontrast  1200:1 

Kąt widzenia (w pionie i poziomie) stopnie Min 178 

Rozdzielczość piksele 1366x768 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Typ matrycy: Profesjonalna, przygotowana do pracy 24h/7dni 

Rodzaj matrycy: TFT LCD 

Kolory: 8bit, 16,7mln 

Format: 16:9 

Obudowa: Stal szlachetna, LOGO Centrum Turystyki Biznesowej 

Kolor obudowy: RAL 

MontaŜ: VESA 

Złącza: Gniazdo zasilania, 1-s-video, 1xaudio, 1xRS-232, 1xRGBHV 

Wbudowany wzmacniacz audio i głośniki 

Sterowanie: poprzez RS-232 

Ochrona matrycy: szkło hartowane 

 

 

Tab. 5.190 Specyfikacja techniczna zawieszenia na ściennego monitora 

Konstrukcja umoŜliwiająca zawieszenie monitora w pozycji poziomej na ścianie o maksymalnej wadze 56 kg z 
moŜliwością regulacji konta nachylenia od 0 do 15 stopni. Minimalna odległość od ściany wynosi 3,8 cm, a rozstaw otworów 
montaŜowych wynosi od 100 do 709 mm w poziomie i maksymalnie 432 mm w pionie 
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Tab. 5.191 Specyfikacja techniczna przeł ącznika sygnałowego głównego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wzmocnienie wideo dB 0 

Wzmocnienie audio   dB 0 

Opis  

urządzenia: 

Przełącznik matrycowy 16 wejść x 16 wyjść sygnału audio - wideo przesyłanego po skrętce (16 wejść 

RJ45 i 16 wyjść RJ45) 

Przełączanie sygnałów audio i wideo: Oddzielne 

Rodzaj wejść/wyjść: Gniazda typu RJ-45 (przełączanie sygnałów dostarczanych w postaci skrętkowej) 

Porty magistrali do komunikacji z pozostałymi urządzeniami systemu umieszczone przy kaŜdym wejściu i 

wyjściu sygnałowym. Dodatkowo port główny do komunikacji. 

Zasilanie: Dedykowane porty do podłączania zewnętrznego zasilacza systemowego 24V DC, 

umoŜliwiające rozprowadzanie zasilania do portów magistralowych 

Zasilanie urządzenia 24V DC przez główny port magistralowy 

Przełączanie ręczne: MoŜliwe przełączanie oddzielnie sygnałów audio i wideo za pomocą klawiszy na 

frontowej obudowie.  

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja, sterowanie lokalne, setup, audio, wideo 

Inne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’, wysokość 2U 

 

 

 

Tab. 5.192 Specyfikacja techniczna przeł ącznika sygnałowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo audio (+/-0,5dB) Hz 20 - 20000 

THD+N (20Hz-20kHz) % 0,05 

Konwersja DA / AD audio bit/Hz 24/48 

Stosunek S/N (krzywa A) dB 90 

Opis  

urządzenia: 

Przełącznik/rozdzielacz wielkoformatowy z moŜliwością odbierania i transmisji sygnałów przesyłanych w 

postaci skrętkowej. 

Ilość i rodzaj wejść: 3 wideo (konfigurowane jako composite video, s-video lub component video), 2 

RGBHV, 5 stereo audio, 2 mikrofonowo/liniowe, dwa wejścia na złączach typu RJ45 (odbiór sygnału audio 

wideo transmitowanego za pomocą skrętki)  

Ilość i rodzaj wyjść: 1 RGBHV, 1 wyjście audio program, 1 wyjście audio mowa, 2 wyjścia na złączach typu 

RJ45 (wysyłanie sygnału audio wideo transmitowanego za pomocą skrętki) 

Typ przełącznika: 7x2 crosspoint matrix 

Porty magistrali komunikacyjnej przy kaŜdym wejściu i wyjściu typu skrętkowego, główny port magistrali 

komunikacyjnej. Porty słuŜące do komunikacji z pozostałymi urządzeniami systemu. 

Akceptowane sygnały 

Formaty wideo: NTSC i PAL do 1080p 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

RGBHV: do 1920x1200/60Hz 

Regulacje i obróbka sygnału audio: regulacja poziomu sygnału wyjściowego (-80dB do +20dB w krokach 

co 0.1dB), miksowanie, kompensacja poziomu sygnału wejściowego, gain dla wejścia mikrofonowego, 

regulacja tonów niskich i wysokich +/- 15 dB, korektor parametryczny i graficzny, regulacja opóźnienia 

sygnału na wyjściu mowa od 0 do 40ms w krokach 1ms. 

Przełączanie ręczne: MoŜliwe przełączanie oddzielnie sygnałów audio i wideo za pomocą klawiszy na 

frontowej obudowie. MoŜliwość zablokowania klawiszy na frontowej obudowie 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

Wskaźniki LED: zasilanie, komunikacja, informacje o wejściach i wyjściach 

Inne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’, wysokość 1 U 

 

Tab. 5.193 Specyfikacja techniczna sterownika/przeł ącznika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

CPU bity 32 

Pamięć SDRAM MB 32 

Pamięć NVRAM KB 256 

Pamięć Flash MB 16 

Port wy IR szt. 4 

Port we IR szt. 1 

Programowalne port wejść binarnych szt. 4 

Port przekaźnikowy szt. 4 

Port RS-232 szt. 2 

Konwersja DA/ AD audio Bit/Hz 24/48 

Pasmo audio +/-0,5dB Hz 

20-20 000 dla wyjść stereo i 

nagrywanie 

50-20 000 dla wyjścia mono 

Stosunek S/N dB (A) 90 

THD+N  % 

0,05 dla wyjść program, 

nagrywanie, mowa 

0,7dla wyjść głośnikowych 

Opis  

urządzenia: 

Przełącznik/przedwzmacniacz audio i wideo wraz ze sterownikiem 

Ilość i rodzaj wejść: 2 wideo (konfigurowane jako composite video, s-video lub component video), 3 

RGBHV, 5 stereo audio, 2 mikrofonowo/liniowe z przedwzmacniaczem, 3 wejścia na złączach typu RJ45 

(odbiór sygnału audio wideo transmitowanego za pomocą skrętki)  

Ilość i rodzaj wyjść: 1 RGBHV, 1 composite video, 1 s-video, 1 component video, 1 audio program, 1 audio 

mowa, 1 audio nagrywanie, 2 wyjścia na złączach typu RJ45 (wysyłanie sygnału audio wideo 

transmitowanego za pomocą skrętki), 2 wyjścia wzmacniacza mocy 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Kompensacja sygnału transmitowanego za pomocą skrętki: PEAK, BOOST i SKEW delay od 0 do 22ns 

niezaleŜnie dla R, G i B 

Wbudowany korektor graficzny i parametryczny audio 

Regulacja poziomu wyjściowego sygnału audio od -80 do +20dB w krokach co 0.1dB 

Wyciszenie -100dB elektroniczne 

Kompensacja poziomu sygnału wejściowego audio +/-10dB 

Wbudowany wzmacniacz mocy 2x20W/8Ohm  

Typ przełącznika: matrix video, Matrix mixer audio 

Porty magistrali komunikacyjnej: 4 porty magistrali komunikacyjnej 

Formaty wideo: NTSC i PAL  

Rozdzielczość maksymalna wideo do 1080p 

Rozdzielczość maksymalna RGBHV: 2048x1536@60Hz (1920x1200@60Hz dla sygnału skrętkowego) 

Regulacje i obróbka sygnału audio: Regulacja poziomu sygnału, miksowanie, kompensacja poziomu 

sygnału wejściowego, gain dla wejścia mikrofonowego, regulacja tonów niskich i wysokich +/- 15 dB, 

korektor parametryczny i graficzny. 

Port Ethernet: 10/100BaseT, statyczne IP lub DHCP/DNS, SSL, full duplex TCP/IP, UDP/IP, CIP,SMTP, 

SNMP, wbudowany web serwer i email klient. MoŜliwy zdalne kontrolowanie I zarządzenia za pomocą 

specjalnego oprogramowania sieciowego dostarczanego przez producenta urządzenia 

Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 2 linie po 40 znaków na froncie urządzenia 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów  

Uwagi instalacyjne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’, wysokość 2U 

Klawisze programowalne: 5 programowalnych klawiszy na frontowej obudowie 

Operowanie manualne: MoŜliwa nawigacja manualna za pomocą klawiszy I pokrętła na frontowym 

panelu 

Diody LED na frontowym panelu informujące o: komunikacji, błędach, zasilaniu, wyborze wejścia I wyjścia, 

przesterowaniu sygnału audio 

 

Tab. 5.194 Specyfikacja techniczna transmitera 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja analogowo cyfrowa audio Bit/Hz 24/48 

Pasmo audio  Hz 20-20 000 

Opis  

urządzenia: 

Transmiter umoŜliwiający konwersję i przesyłanie sygnałów audio wideo w postaci skrętkowej 

Rodzaj wejścia: konfigurowane jako RGBHV, component video, s-video lub composite video (5 złączy typu 

BNC) Audio: analogowe stereo symetryczne/niesymetryczne (złącze zaciskowe)  

Rodzaj wyjścia: UmoŜliwiające transmisje sygnału audio wideo za pomocą skrętki (złącze RJ45) 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów  
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Akceptowane sygnały: 

Formaty wideo: NTSC, PAL, HDTV (do 1080p) 

RGBHV: do 1920x1200/60Hz 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja, detekcja sygnału na wejściu 

MoŜliwość montaŜu w racku 

 

Tab. 5.195 Specyfikacja techniczna odbiornika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

Odbiornik umoŜliwiający przekształcanie sygnałów RGBHV i wideo z postaci skrętkowej do postaci 
akceptowalnej dla projektorów, monitorów, nagrywarek itp. Dodatkowo umoŜliwiający sterowanie pracą 
urządzeń końcowych. Kompatybilny z pozostałymi urządzeniami systemu transmisji i sterowania. 

Wejście sygnałowe na złączu RJ45 – odbiór sygnałów transmitowanych za pomocą skrętki. 

Wyjścia sygnałowe: composite video, s-video i RGBHV/component video  

Akceptowalne sygnały: 

Wideo/HDTV: NTSC or PAL, HDTV do 1080p 

RGBHV do 1920 x 1200 @ 60Hz  

MoŜliwość kompensacji sygnału: 10 bitowa kontrola PEAK (pasmo przepustowe) i BOOST (częstotliwość) 
oraz 4 bitowa kontrola SKEW (opóźnienie) w przedziale od 0 -22ns dla kaŜdej składowej (RGB) osobno.  

Porty sterownicze: Port RS-232 (do 115,2k baud), port IR, 1 wejście cyfrowe, port magistrali 

komunikacyjnej (do komunikacji z innymi urządzeniami systemu) 

Wskaźniki LED: zasilanie, komunikacja, konfiguracja 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

 

Tab. 5.196 Specyfikacja techniczna odbiornika/stero wnika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja cyfrowo analogowa sygnału audio (przetworniki Burr 
Brown) bit/kHz 20/48 

Wbudowany wzmacniacz mocy audio W/ Ω 2x10/8 

System kompensacji opóźnień sygnału (Skew delay)  ns od 0-22 

Stosunek S/N audio dla wyjścia liniowego dB 94  

THD+N dla wyjścia liniowego % 0,05  

Pasmo audio +/-0,5dB Hz 20-20000  

Waga kg Max 1  

Opis  

urządzenia: 

Odbiornik umoŜliwiający przekształcanie sygnałów z postaci skrętkowej do postaci akceptowalnej dla 

projektorów, monitorów, nagrywarek, wzmacniaczy audio itp. Dodatkowo umoŜliwiający sterowanie pracą 

urządzeń końcowych. Kompatybilny z pozostałymi urządzeniami systemu transmisji i sterowania. 

Wejście sygnałowe: Na złączu RJ45 (odbiór sygnału audio wideo transmitowanego za pomocą skrętki) 

Wyjścia sygnałowe: S-video, composite video, RGBHV/component, audio stereo, audio mono 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wbudowany sterownik: CPU: 32bit, SDRAM 32MB, NVRAM 256KB, Flash 4MB 

Port Ethernet: Tak, 10/100BaseT, statyczne IP lub DHCP/DNS, SSL, full duplex TCP/IP, UDP/IP, CIP, 

SMPT, SNMP, wbudowany web serwer i email klient (MoŜliwość zdalnego zarządzania pracą) 

Porty sterownika: 2 porty RS-232 (do 115,2k baud), port IR, 2 porty przekaźnikowe, 4 wejścia cyfrowe, port 

magistrali komunikacyjnej (do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania i transmisji) 

Wskaźniki LED: Wskazujące aktywność portów sterownika, zasilania, komunikacji z pozostałymi 

urządzeniami systemu sterownia, aktywność portu LAN 

Obróbka sygnału audio: Regulacja poziomu sygnału, regulacja tonów niskich i wysokich +/- 15 dB, 

korektor parametryczny i graficzny, 

MoŜliwość kompensacji sygnału wideo: 10 bitowa kontrola PEAK (pasmo przepustowe) i BOOST 

(częstotliwość) oraz 4 bitowa kontrola SKEW (opóźnienie) w przedziale od 0 -22ns dla kaŜdej składowej 

(RGB) osobno.  

Akceptowalne sygnały: 

Wideo/HDTV: NTSC lub PAL, HDTV do 1080p 

RGBHV do 1920 x 1200 @ 60Hz  

Zasilanie 24VDC z zewnętrznego zasilacza 

 

Tab. 5.197 Specyfikacja techniczna odbiornika audio  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja cyfrowo analogowa sygnału audio (przetworniki Burr Brow) bit/kHz 20/48 

Stosunek S/N dBA 90 

THD+N % 0,05  

Pasmo audio +/-0,5dB Hz 20-20000  

Opis  

urządzenia: 

Urządzenie konwertujące dostarczany sygnał skrętkowy do postaci analogowej odpowiedniej da urządzeń 

typu wzmacniacz, Nagrywarka, itp.  

Zakres regulacji głośności -80 do +20 dB co 0,1dB 

Dwa porty magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania  

Wejście/wyjście sygnałowe: 2x RJ-45 (odbiór i przesył dalej sygnału audio wideo transmitowanego za 

pomocą skrętki) 

Trzy gniazda wyjściowe audio: jedno stereo, jedno mono (zaciski) 

Wskaźniki LED: Wskazujące aktywność portów, zasilania, komunikacji 

Obróbka sygnału audio: Regulacja poziomu sygnału, regulacja tonów niskich i wysokich +/- 12 dB, 

korektor parametryczny i graficzny 

MoŜliwe miksowanie sygnałów, wprowadzanie opóźnienia na kanał mono oraz kompensacja poziomu 

sygnału wejściowego. 

Uwagi instalacyjne: urządzenie wolnostojące, moŜliwość montaŜu w racku  
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Tab. 5.198 Specyfikacja techniczna dystrybutora syg nałowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

Urządzenie do rozdzielania sygnału transmitowanego za pomocą skrętki, kompatybilne z pozostałymi 

urządzeniami systemu transmisji audio wideo. 

Ilość i rodzaj wejść: 1 wejście na złączu RJ45. Wejścia sygnału audio wideo transmitowanego za pomocą 

skrętki 

Ilość i rodzaj wyjść: 4 wyjścia na złączach RJ45. Wyjścia sygnału audio wideo transmitowanego za 

pomocą skrętki 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów przy wejściu i kaŜdym wyjściu. Jeden główny port komunikacji 

Wskaźniki LED: Zasilanie 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

Inne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’ 

 

Tab. 5.199 Specyfikacja techniczna panelu dotykoweg o przewodowego prelegenta z podgl ądem sygnału 

wideo 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna monitora cale 12 

Rozdzielczość matrycy LCD piksele 800×600 

Jasność cd/m2 400 

CPU bit 32 

Pamięć DDR RAM MB 128 

Pamięć flash MB 64 

Opis  

urządzenia: 

Typ: Przewodowy, wolnostojący 

Typ ekranu dotykowego : Rezystancyjny 

Kolory: 18 bitów, 256k kolorów 

Matryca LCD: Aktywna 

Format ekranu: 4:3 

Kąt widzenia: +/-70 stopni poziomo, +45/-55stopni pionowo 

Kontrast: 300:1 

Rozszerzenie pamięci: Akceptuje karty Compact flash do 4GB 

Wzmacniacz, system głośników, mikrofon: Tak 

Port Ethernet: Tak 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów  

Wejścia audio wideo: Wejścia na złączu RJ45 umoŜliwiające podgląd sygnałów wideo (Component, s-

video, wideo) i podsłuch (audio) transmitowanych za pomocą skrętki. Ponadto dodatkowe wejście wideo i 

wejście/wyjście audio z dodatkowym wyjściem słuchawkowym 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Inne porty: USB, na karty pamięci 

Przyciski na obudowie: 4 programowalne, 1 reset 

Zasilanie: 24V DC przez port magistrali komunikacyjnej 

 

Tab. 5.200 Specyfikacja techniczna panelu dotykoweg o technika z podgl ądem wideo i RGBHV 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna monitora Cale 15 

Rozdzielczość matrycy LCD piksele 1024x768 

CPU bit 32 

Pamięć DDR RAM MB 128 

Pamięć flash MB 64 

Waga kg ≤7 

Opis  

urządzenia: 

Typ: Przewodowy, wolnostojący 

Typ ekranu dotykowego : Rezystancyjny 

Kolory: 24 bity, 16,7M kolorów 

Matryca LCD: Aktywna 

Format ekranu: 4:3 

Kąt widzenia: +/-85 stopni poziomo, +/-85stopni pionowo 

Kontrast: 300:1 

Rozszerzenie pamięci: rozszerzalne do 4GB (poprzez kartę compact flash) 

Wzmacniacz, system głośników, mikrofon: Tak 

Port Ethernet: Tak 

Port RS232: Tak 

Gniazdo kart PCMCIA 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów  

Wejścia audio wideo: Dwa wejścia na złączach RJ45 umoŜliwiające podgląd sygnałów wideo (RGBHV, 

component video, s-video, wideo) i podsłuch (audio) transmitowanych za pomocą skrętki. Kompatybilność 

z zastosowanym systemem transmisji skrętkowej 

Wyjście słuchawkowe 

Inne porty: 2xUSB, na karty pamięci 

Przyciski na obudowie: 4 programowalne, 1 reset 

Zasilanie: 24V DC przez port magistrali komunikacyjnej 
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Tab. 5.201 Specyfikacja techniczna procesora audio 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Procesor bit 32 

Konwersja analogowo cyfrowa  bit/kHz 24/96 

Konwersja analogowo cyfrowa i cyfrowo analogowa bit/kHz 24/192 

Pasmo (+/-0,2dB) Hz 20-20000 

Stosunek S/N dla sekcji surround dB >113 

THD+N (1kHz) dla sekcji surround % <0,0009 

Stosunek S/N dla sekcji stereo dB >100 

THD+N (1kHz) dla sekcji surround % <0,02 

Opis  

urządzenia: 

Profesjonalny procesor surround audio z wejściami stereo i wielokanałowymi konwertujący sygnały do 
postaci analogowej wielokanałowej 

Na panelu frontowym jedynie diody LED informujące o zasilaniu i komunikacji z pozostałymi urządzeniami 
systemu 

Wejścia: 5xanalogowe niesymetryczne stereo (złącza RCA), 2xwielokanałowe cyfrowe coaxial (SPDIF), 
2xwielokanałowe cyfrowe optyczne (Toslink) 

Wyjścia: 2xanalogowe niesymetryczne stereo (złącza RCA), w tym jedno z regulacją tonów i poziomu, 
1xanalogowe wielokanałowe (7.1 na złączach RCA) 

Tryby dwukanałowe: PCM do 96kHz (stereo), Dolby Pro Logic II, DTS Neo 

Tryby wielokanałowe: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital EX, DTS 5.1, DTS ES Discrete 6.1, DTS ES Matrix 
6.1 

Procesor surround 

Regulacja tonów niskich i wysokich (+/-18dB), korektor parametryczny i graficzny, moŜliwość 
wprowadzenia opóźnienia na kaŜdym kanale (do 20ms), regulacja głośności (w krokach co 0.1dB), 
wyciszenie 

Przedwzmacniacz stero 

Regulacja tonów niskich i wysokich (+/-14dB), loudness, regulacja głośności (w krokach co 0.1dB), 
wyciszenie 

WyposaŜony w port RS-232 

WyposaŜony w port magistral komunikacyjnej do komunikacji z urządzeniami systemu sterowania 

Uwagi instalacyjne: MoŜliwość montaŜu w racku 19”, wysokość 2U 

 

Tab. 5.202 Specyfikacja techniczna sterownika centr alnego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

CPU bity 32 

Pamięć SDRAM MB 32 

Pamięć NVRAM KB 256 

Pamięć Flash MB 4 

Compact Flash (moŜliwość rozszerzenia) GB Do 4 

Porty IR szt. 8 

Programowalne porty wejść/wyjść binarnych i wejść analogowych szt. 8 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Porty wyjść przekaźnikowych szt. 8 

Porty interfejsów RS232/422/485 szt. 6 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Sloty na karty rozszerzeń: Tak, na 3 karty 

Port magistrali komunikacyjnej do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

Port komunikacji LAN 10/100T Ethernet: Opcjonalna karta Ethernet 

Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 2 linie po 40 znaków na froncie urządzenia 

Przyciski i wskaźniki: 6 programowalnych przycisków na frontowym panelu urządzenia, przyciski do 
nawigacji po menu, wskaźniki diodowe odpowiedzialne za pokazywanie stanów poszczególnych portów 
(IR, I/O, COM, Relay) 

Uwagi instalacyjne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’, 2U 

 

Tab. 5.203 Specyfikacja techniczna karty Ethernet d o sterownika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

Karta sieciowa do sterownika. 10/100Base half/full duplex, wbudowany Web serwer. UmoŜliwia ona zdalne 

zarządzanie, diagnostykę, programowanie oraz komunikację z innymi sterownikami sieciowymi poprzez 

Ethernet LAN, WAN lub Internet 

 

Tab. 5.204 Specyfikacja techniczna karty RS 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Porty RS-232/422/485 szt. 3 

Opis  

urządzenia: 

Karta RS-232/422/485 do sterownika centralnego. UmoŜliwia ona diagnostykę, programowanie oraz 

komunikację z innymi sterownikami i zarządzanie urządzeniami posiadającymi interfejs RS-232/422/485 

poprzez protokół szeregowy. 

 

Tab. 5.205 Specyfikacja techniczna modułu RS 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

CPU bity 32 

Pamięć SDRAM MB 32 

Pamięć NVRAM KB 256 

Pamięć Flash MB 4 

Port LAN 10/100BaseT szt. 1 

Porty IR szt. 1 

Programowalne porty wejść binarnych  szt. 4 

Porty RS232 szt. 2 

Zasilanie (zasilacz w komplecie) V DC 12 

Waga kg ≤1 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

Sterownik sieciowy o małych gabarytach mogący być uŜywany do sterowania i monitorowania urządzeń 
wyniesionych takich jak projektor, monitor, itp. 

Komunikacja z system sterowania poprze Ethernet 

Diody LED informujące: zasilaniu, aktywności portów RS-232, IR, wejść binarnych, aktywności portu LAN 

 

Tab. 5.206 Specyfikacja techniczna nadajnika IR 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wymiary (WxSxG) mm Max 65 x 32 x 58 

Długość przewodu połączeniowego m Min 2 

Opis  

urządzenia: 

Nadajnik podczerwieni kompatybilny ze sterownikiem. Pozwala na sterowanie urządzeniami za pomocą 

podczerwieni. 

MoŜliwość przyklejenia nadajnika do sterowanego urządzenia.  

 

Tab. 5.207 Specyfikacja techniczna interfejsu DMX51 2 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

UmoŜliwia komunikację dwukierunkową systemu sterowania centralnego z systemem sterowania 
oświetleniem DMX 

Interfejs od strony systemu sterownia: RS-232 na złączu DB9 

Interfejs od strony systemu DMX: Magistrala DMX na złączu 5 pin XLR 

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja 

Zasilanie: 230VAC/50Hz 

 

 

Tab. 5.208 Specyfikacja techniczna zasilacza system owego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Całkowita moc dostarczana do urządzeń W 300 

Nominalne napięcie wyjściowe VDC 24 

Maksymalna moc na jeden kanał W 75 

Zasilanie VAC/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Ilość kanałów: 8 

Port magistrali komunikacyjnej: Tak, 16 portów magistrali do zasilania i komunikacji z pozostałymi 
urządzeniami systemu sterowania i transmisji sygnałów, 1 port główny 

Wskaźniki LED:  8 wskaźników wskazujących zasilanie kaŜdego kanału, 8 wskaźników pokazujących 
przeciąŜenie kaŜdego kanału, wskaźnik przeciąŜenia całego zasilacza, wskaźnik zasilania urządzenia, 
wskaźnik komunikacji z systemem sterowania 

MoŜliwości montaŜowe MoŜliwy montaŜ w racku, wysokość 3U. MoŜliwy montaŜ na płycie 

 

Tab. 5.209 Specyfikacja techniczna zestawu monta Ŝowego do zasilacza 

Zestaw do montaŜu zasilacza systemowego 300W w racku 19”. Wysokość 3U  
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Tab. 5.210 Specyfikacja techniczna zasilacza system owego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Nominalne napięcie wyjściowe V 24 DC 

Maksymalna moc na wyjściu W 75 

Opis  

urządzenia: 

2 porty magistrali komunikacyjnej do zasilania i komunikacji z pozostałymi urządzeniami systemu  

Wskaźnik LED informujący o zasilaniu portów komunikacyjnych 

Obudowa z czarnego metalu: wysokość 2U, przystosowany do montaŜu w racku 19” 

 

Tab. 5.211 Specyfikacja techniczna klawiatury stero wniczej ściennej 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pobór mocy (włączony/stan czuwania) W 0.5 

Zasilanie z magistrali systemowej V 24 DC 

Opis  

urządzenia: 

Klawiatura przyciskowa z moŜliwością konfigurowania ilości oraz wielkości przycisków, zasilana z 
magistrali systemowej. Klawiatura wyposaŜona jest w 12 diod, dzięki którym moŜna zastosować 
sygnalizację zwrotną. 

Klawiatura pasująca do europejskiej puszki Φ=60 

Czujnik natęŜenia światła: TAK 

MoŜliwość grawerowania klawiszy 

Dwa wejścia kontaktowe umoŜliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych (np. przycisków, czujników 
ruchu) 

Diody LED zmieniają intensywność świecenia w zaleŜności od natęŜenia światła w pomieszczeniu 

 

 

Tab. 5.212 Specyfikacja techniczna centralnego ster ownika o świetlenia  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

CPU bity 32 

Pamięć SDRAM MB 32 

Pamięć NVRAM KB 256 

Pamięć Flash MB 4 

Ilość wyjść przekaźnikowych szt. 8 

Porty I/O szt. 8 

Port magistrali komunikacyjnej szt. 32 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Sterownik oświetlenia. Komunikacja z modułami oświetleniowymi i przekaźnikowymi oraz innymi 
elementami systemu sterowania. 

Port Ethernet: opcjonalna karta sieciowa  

Gniazdo kart pamięci: kompatybilne z MMC rozszerzalne do 4 GB 

Gniazdo override do podłączenia zewnętrznego przycisku 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Port do podłączenia redundantnego sterownika 

32 porty komunikacyjne (podzielone na 8 grup po cztery porty) do podłączenia i komunikacji z innymi 

elementami systemu  

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja, błąd, wskaźniki portu LAN  

MoŜliwość zasilania 24V DC z zewnętrznego zasilacza 

Uwagi instalacyjne: Do powierzchniowego montaŜu na płycie/ścianie. 

 

Tab. 5.213 Specyfikacja techniczna ściemniacza świetlówkowego  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość kanałów ściemniacza szt. 4 

Port magistrali komunikacyjnej szt. 2 

ObciąŜenie na kanał A 5 

Opis  

urządzenia: 

Czterokanałowy ściemniacz do sterowania balastami opraw świetlówkowych sygnałem 0-10V. 
Maksymalna ilość balastów na kanał – 30. 

Kompatybilny ze sterownikiem oświetlenia. 

Przystosowany do pracy 230V/50Hz 

Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy  

2 porty wyzwalania zewnętrznego (override) umoŜliwiające podłączenie zewnętrznych przycisków 

2x wyświetlacz 7 segmentowy informujący o numerze identyfikacyjnym urządzenia  

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie 

Wskaźniki LED informujące o: komunikacji, zasilaniu, trybie wyzwalania, statusie kaŜdego kanału 

Przycisk reset resetujący wewnętrzny procesor 

MoŜliwości montaŜowe: montaŜ na szynie DIN, szerokość 9 modułów 

 

Tab. 5.214 Specyfikacja techniczna modułu przeka źnikowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość przekaźników (kanałów) szt. 8 

ObciąŜenie dla opraw świetlówkowych na kanał A 5 

ObciąŜenie dla opraw Ŝarowych/halogenowych na kanał A 10 

Opis  

urządzenia: 

2 wejścia override umoŜliwiające podłączenie zewnętrznych przycisków 

Port magistrali komunikacyjnej. Kompatybilny z innymi urządzenia systemu sterowania 

Przystosowany do pracy 230V/50Hz 

Zasilanie: 24V DC poprzez port magistralowy  

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie 

Wskaźniki LED informujące o: komunikacji, zasilaniu, trybie override, statusie kaŜdego kanału 

2 siedmiosegmentowe wyświetlacze numeryczne wskazujący numer identyfikacji w sieci 

Przycisk reset resetujący wewnętrzny procesor 

MoŜliwości montaŜowe: montaŜ na szynie DIN, szerokość 9 modułów 
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Tab. 5.215 Specyfikacja techniczna obudowy na stero wnik o świetlenia i zasilacz 

Specjalna obudowa z galwanizowanego metalu z pokrywą zasłaniającą przystosowana do umieszczenia (zamontowania) w niej 

sterownika oświetlenia wraz z zasilaczem systemowym 

 

Tab. 5.216 Specyfikacja techniczna zasilacza UPS dl a projektora 

Awaryjny zasilacz UPS słuŜący do podtrzymania zasilania projektora przez okres około 15 min zapobiegający awarii projektora 

w przypadku braku napięcia w sieci elektrycznej. 

5.4.2.  Sala Wielofunkcyjna 

Tab. 5.217 Specyfikacja techniczna kamery na głowic y obrotowej 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przetwornik CCD cale ¼ 

Rozdzielczość TV linie >460 

Ogniskowa obiektywu mm f=4.1÷73.8 

Zasilanie (zewnętrzny zasilacz) VDC 11-13 

Stosunek S/N dB >50 

Kąt obrotu w poziomie stopnie +/-170 

Prędkość obrotu w poziomie stopnie/s 100 

Kąt obrotu w pionie stopnie -30 do +90 

Prędkość obrotu w pionie stopnie/s 90 

Waga kg ≤1 

Opis  

urządzenia: 

Balans bieli: Automatyczny i manualny 

Ilość moŜliwych do zapamiętania ustawień kamery (presetów): 6 

Zoom: Optyczny 18x 

Wyjście sygnałowe: s-video 

Interfejs zdalnego sterowania: RS422/RS232 

MoŜliwość sterowania IR, w komplecie pilot IR 

Format sygnału: PAL 

MoŜliwość montaŜu do sufitu, desktop 

Dostępna kolorystyka: bały, czarny 

 

Tab. 5.218 Specyfikacja techniczna kamery dualnej 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Czułość lux 0,24 

Rozdzielczość linie 540 

Przetwornik cale 1/3 

Wymiary (SxWxG) mm ≤70x70x125 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Kamera kolorowa dualna montowana na stałe, umoŜliwiające dobrej jakości podgląd obrazu z sali w 

warunkach słabego oświetlenia.  

Synchronizacja: wewnętrzna 

Systemy: AGC i AWB 

Korekcja apertury: symetryczna pionowa i pozioma 

 

Tab. 5.219 Specyfikacja techniczna obiektywu do kam ery 

Obiektyw zmiennoogniskowy do kamery dualnej, wyposaŜony w korekcję IR. Posiada automatyczną przesłonę, która jest sterowana 

napięciem DC. Ogniskowa 7.5-50 mm. Obiektyw zawierający asferyczną soczewkę oraz szklane elementy ED, zapobiegające separacji 

przechodzącego światła przez soczewkę na barwy składowe. Urządzenie wyposaŜone jest w standardowy montaŜ CS. 

Tab. 5.220 Specyfikacja techniczna komputera katedr y 

Komputer stacjonarny renomowanego producenta klasy biurowej PC o współczesnych parametrach technicznych wyposaŜony w 

system operacyjnym Windows XP Professional. 

 

Tab. 5.221 Specyfikacja techniczna karty d źwiękowej do komputera 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przetwornik C/A kHz/bit 192/24 

S/N wejścia  dB(A) 108 

S/N wyjścia dB(A) 113 

Maksymalny sygnał na wejściu dBu 18 

Opis  

urządzenia: 

Karta dźwiękowa na złączu PCI 

Wejście i wyjście stereo, symetryczne, (złącza Jack)  

Wejście i wyjście cyfrowe S/PDIF elektryczne (Coax) 

Wewnętrzne wejście S/PDIF z CD-ROM 

Wejście/wyjście MIDI 

Przełączany poziom sygnałów wejściowego i wyjściowego: 18, 15 i 8 dBu, -6 dBV. 

Sprzętowy mikser DSP.  

Monitorowanie z zerowym opóźnieniem.  

 

 

Tab. 5.222 Specyfikacja techniczna serwomechanizmu elektrycznego windy wraz z monitorem i klawiatur ą 

licowan ą z blatem katedry  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna ekranu monitora cale  17 

Ilość kolorów  16,7 miliona 

Rozdzielczość piskele 1280x1024 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Jasność  cd/m2 250 

Kontrast  Min 350:1 

Wymiary  mm ≤480x410x80 

Wysokość w pozycji otwarcia  mm ≤315 

Opis  

urządzenia: 

Mechanizm umoŜliwiający chowanie monitora i klawiatury w blacie stołu.  

Typ monitora: TFT LCD 

Technologia napędu mechanizmu windy: Serwonapęd SMD (servo micro drive) 

Zasada działania mechanizmu windy monitora i klawiatury:  

Monitor w stanie zamknięcia jest zlicowany z blatem katedry. Powstanie monitora jak i jego zamknięcie 

odbywa się dzięki servomechanizmowi elektrycznemu windy monitora i klawiatury. W momencie otwarcia 

monitora do góry wyjeŜdŜa równieŜ klawiatura. Monitor powstaje do kąta 75-90 stopni 

Materiał: Obudowa: polerowane aluminium, Klawiatura: plastik, Ekran: szkło antyodblaskowe 4mm, Półka 

klawiatury: stal szlachetna 

Sterowanie: RS-232 

 

Tab. 5.223 Specyfikacja techniczna przył ącza sygnałowego do katedry 

Przyłącze stołowe z zamykaną klapką przeznaczone do montaŜu w blacie stołu, pozwala na magazynowanie przewodów 

wewnątrz przyłącza. Przyłącze zawiera gniazdo zasilające oraz ma moŜliwość zamontowania dodatkowych płytek z gniazdami sygnałowymi 

Audio Wideo. Rozmiar przyłącza stosowny do ilości magazynowanych przewodów. Dostępne w kolorze czarnym i szczotkowane aluminium. 

Tab. 5.224 Specyfikacja techniczna przył ącza ściennego do podł ączenia sygnałów: audio wideo, DVI oraz 

VGA i audio 

Podwójna ramka montaŜowa przyłącza ściennego na płytki z gniazdami sygnałowymi. WyposaŜona w płytki z gniazdami Audio 

Wideo (3 x RCA) płytką podwójną RGB + Audio, gniazdem DVI. Przyłącze przystosowane do montaŜu w standardowej podwójnej puszce 

podtynkowej o średnicy 60mm. 

Tab. 5.225 Specyfikacja techniczna wizualizera 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przetwornik 1-CCD cale 1/3 

Rozdzielczość natywna piksele 1280x960 

Rozdzielczość natywna wideo  720p 

Całkowita ilość pikseli piksele 1 320 000 

Przechył kamery stopnie 290 

Kąt obrotu obrazu  stopnie 90, 180 i 270 

Pobór mocy W 60 

Waga kg 6 

Wymiary (WxSxG) mm Max 160 x 350 x 400 (złoŜony) 

Opis  30 ramek na sekundę 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

urządzenia: Balans bieli: Automatyczny i manualny 

Focus: Automatyczny i manualny 

Zoom: 48x (12x optyczny, 4x cyfrowy) 

Wyjścia sygnałowe: RGBHV, DVI-I 

Wyjścia RGBHV i DVI mogą pokazywać inny sygnał (np. zamroŜony i bieŜący) 

Skaler: Tak, wbudowany pozwalający na prezentację obrazu w innej rozdzielczości niŜ natywna (wyŜszej i 

niŜszej), RGBHV (SVGA do UXGA), DVI (do 1080p) 

Źródło światła halogenowe, średnia trwałość 5000 godzin 

Podświetlenie na slajdy: Tak 

Wbudowany podglądowy monitor LCD: Tak, 70x45mm 

Uwypuklanie tekstu 

Zapamiętywanie obrazów: Tak, moŜliwość zapamiętania do 9 obrazów (pamiętane  

                                          nawet do 4 tygodni po odłączeniu zasilania) 

MoŜliwość pokazywania obiektów ustawionych z boku : Tak 

Port USB: Tak wersja 2.0, do transferu obrazów z wizualizera do komputera w formacie JPEG TIF lub 

BMP   

Port Ethernet: Tak, 10/100Mbps umoŜliwiający podłączenie i integrację z urządzeniami sieci komputerowej 

Sterowanie: RS-232, Ethernet (LAN), podczerwień (dołączony pilot), manualnie 

MoŜliwość ustawienia 3 presetów (dodatkowych 8 wywoływanych przez RS-232) 

Ochrona przed kradzieŜą: Kensington 

Zasilanie: zewnętrzny zasilacz 

 

Tab. 5.226 Specyfikacja techniczna monitora pogl ądowego wideo dla tłumacza  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna ekranu cale 17 

Pobór mocy W Max 50 

Zasilanie VAC/Hz 230/50 

Rozdzielczość: piksel 1280 x 1024  

Jasność cd/m2 300 

Czas reakcji matrycey ms 5 

Kat widzenia (pozioma/pionowa) stopnie 160/160 

  Waga kg ≤4  

Opis  

urządzenia: 

Format ekranu:  4:3 

Wejścia wizyjne : Analog RGB , S-video, composite video 

Liczba kolorów: 16.2mln. 

Kontrast: 500:1 
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Tab. 5.227 Specyfikacja techniczna monitora pogl ądowego wideo dla technika  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna ekranu cale 17 

Pobór mocy W Max 50 

Zasilanie VAC/Hz 230/50 

Rozdzielczość: piksel 1280 x 1024  

Jasność cd/m2 300 

Czas reakcji matrycey ms 5 

Kat widzenia (pozioma/pionowa) stopnie 160/160 

  Waga kg ≤4  

Opis  

urządzenia: 

Format ekranu:  4:3 

Wejścia wizyjne : Analog RGB , S-video, composite video 

Liczba kolorów: 16.2mln. 

Kontrast: 500:1 

 

Tab. 5.228 Specyfikacja techniczna nagrywarki DVD z  twardym dyskiem 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zasilanie V 230 AC 

Pojemność dysku twardego  GB 250 

Opis  

urządzenia: 

Odtwarzacz/nagrywarka miniDV, DVD z twardym dyskiem 

System obrazu: PAL 

Odtwarzanie: DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, CD,  

                      CD-R/CD-RW, VCD, MP3, JPEG, WMA, DV, DVCAM 

Nagrywanie: DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DV, linear PCM 2 kanały,  Dolby Digital 2   

                     kanały, PCM 48KHz, 16 bitów, 2 kanały 

Minimum 4 tryby nagrywania róŜniące się między sobą jakością. 

Nagrywanie z DV na twardy dysk. Nagrywanie z dysku twardego na DVD 

Formaty nagrywania (dysk twardy): MPEG2, DV 

Wejścia wideo: 2x Composite video, 2x S-video, DV  

Wejścia audio: 2x audio analog stereo 

Wyjścia wideo: 2x Composite video, 2x S-video, 1x component video, 1x DV 

Wyjścia audio: 2x audio analog, 1x cyfrowe koaksjalne, 1x cyfrowe optyczne 

Sterowanie: RS-232, IR 

 

Tab. 5.229 Specyfikacja techniczna odtwarzacza Blu- ray 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo Hz 4 – 44000 

Stosunek S/N audio dB 115 

THD % 0,003 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przetwornik CA wideo MHz/bit 148,5/12 

Przetwornik CA audio kHz/bit 192/24 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Pobór mocy W Do 30 

Waga kg ≤3 

Opis  

urządzenia: 

Wyjścia audio: 7.1 kanałowe analogowe audio (RCA), analogowe stereo, cyfrowe (Coaxial i optyczne) 

Wyjścia wideo: HDMI, Component video, Composite video, S-video,  

Port Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) 

Czytnik kart SD 

Obsługiwane formaty: CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, 

DVD+R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD-R DL, DivX, AVCHD   JPEG, MP3 

Format Wideo: 1080p, 1080i,720p,480i,480p, PAL, NTSC  

Dźwięk: Dekodery: Dolby Digital, Dolby digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD 

Sterowanie: IR  

Uwagi instalacyjne: Urządzenie wolnostojące 

 

Tab. 5.230 Specyfikacja techniczna skalera sygnałow ego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Dekoder  bit 9 

Cyfrowe próbkowanie bit 24 (8 bitów na kolor) 

Ilość kolorów  16,78 miliona 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Konwerter sygnałów wizyjnych na sygnał RGBHV/component video 

Wejścia: RGBHV, Composite video, s-video, component video 

Rozdzielczość sygnałów wejściowych: 640x480 do 1600x1200, 480p, 720p, 1080i, 

                                                              1080p 

Ilość wyjść: 2 (VGA i 5xBNC) 

Rodzaj sygnału wyjściowego: RGBHV/component video 

Rozdzielczość sygnału wyjściowego: 640x480 do 1600x1200, 480p do 1080p 

Sterowanie: RS-232 

Uwagi instalacyjne: MoŜliwość montaŜu w racku 19”, wysokość 1U 

 

Tab. 5.231 Specyfikacja techniczna nadajnika światłowodowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo audio (+/- 0,5dB) Hz 20-20000 

S/N audio dB >80 

Częstotliwość próbkowania audio kHz/bity 48/18 na kanał 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Kolory bit 8 bitów na kolor (R,G,B) 

Odległość transmisji km Do 30 

Rozdzielczość sygnału wejściowego  piksel 

 2048x1120 

1600x1200 (w postaci 

nieskompresowanej)  

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Nadawanie/komunikacja sygnału do odbiornika światłowodowego   

Typ połączenia/transmisji – optyczna (za pomocą światłowodów)  

Typ złącza optycznego w urządzeniu: LC 

Kompatybilny z odbiornikiem 

Wejścia: 2xRGBHV (na złączach BNC i 15 pin HD), 2x audio stereo (symetryczne i niesymetryczne). 

Wyjście RGBHV dla lokalnego monitora 

Transmisja: Transmisja sygnału nieskompresowanego RGBHV, audio oraz dwukierunkowe RS-232 
(umoŜliwiający kontrolę nadajnika i odbiornika z jednego miejsca) za pomocą dwuliniowego 
jednomodowego światłowodu, 1310nm 

Inne:  Detekcja sygnału wejściowego RGBHV, testowe patterny (obrazuy wzorcowe) do kalibracji i 
ustawiania, 30 moŜliwych do zapamiętania ustawień (presetów) 

Wskaźniki LED:  Wskaźniki LED działające w czasie rzeczywistym do monitoringu połączenia i 
pokazywania błędów 

Alarm w przypadku wykrycia braku połączenia 

Sterowanie: RS-232 

Uwagi instalacyjne: MoŜliwość montaŜu w racku 19”, wysokość 1U 

 

Tab. 5.232 Specyfikacja techniczna odbiornika światłowodowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo audio (+/- 0,5dB) Hz 20-20000 

S/N audio dB >80 

Częstotliwość próbkowania audio kHz/bity 48/18 na kanał 

Kolory bit 8 bitów na kolor (R,G,B) 

Odległość transmisji km Do 30 

Rozdzielczość sygnału wejściowego  piksel 

 Max 2048x1120 

1600x1200 (w postaci 

nieskompresowanej)  

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Odbiór/komunikacja sygnału z nadajnika światłowodowego   

Typ połączenia/transmisji – optyczna (za pomocą światłowodów)  

Typ złącza optycznego w urządzeniu: LC 

Kompatybilny z nadajnikiem  

Wyjścia: 2xRGBHV (na złączach BNC i 15 pin HD), 2x audio stereo (symetryczne i niesymetryczne). 

Transmisja: Transmisja sygnału nieskompresowanego RGBHV, audio oraz dwukierunkowe RS-232 
(umoŜliwiający kontrolę nadajnika i odbiornika z jednego miejsca) za pomocą dwuliniowego 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

jednomodowego światłowodu, 1310nm 

Inne:  Auto-Image – automatyczna optymalizacja sygnału wyjściowego (rozmiar, połoŜenie, filtrowanie) 

MoŜliwość zapamiętania i wywoływania do 30 presetów (ustawień) 

Wskaźniki LED:  Wskaźniki LED działające w czasie rzeczywistym do monitoringu połączenia i 
pokazywania błędów  

Alarm w przypadku wykrycia braku połączenia 

Sterowanie: RS-232 

Uwagi instalacyjne: MoŜliwość montaŜu w racku 19”, wysokość 1U 

 

Tab. 5.233 Specyfikacja techniczna repozytorium tła  dla prezentacji 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pamięć wewnętrzna MB Min 16 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Urządzenie słuŜące do wgrywania obrazów w formacie BMP lub JPG do wbudowanej pamięci wewnętrznej 

oraz odczytywanie ich (wyświetlanie) na potrzeby prezentacji audiowizualnej 

Sposób ładowania grafik: z poziomu PC poprze Ethernet 

Rodzaj wyjścia: RGBHV (5xBNC) 

Rozdzielczość sygnału wyjściowego: Od 640x480 do 1400x1050 pikseli, oraz HDTV  480p do 1080p (49 

moŜliwych trybów wyświetlania) 

Sterowanie: RS-232 

Monitoring i kontrola poprzez Ethernet: Tak 

MoŜliwość odtwarzania prezentacji z obrazów zgromadzonych w pamięci. MoŜliwość zaprogramowania 

interwału czasowego pomiędzy poszczególnymi slajdami 

Urządzenie przystosowane do montaŜu w racku, 1U 

 

Tab. 5.234 Specyfikacja techniczna projektora DLP z  obiektywem 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Jasność ANSI lm 6000  

Rozdzielczość natywna piksele 1920x1080 (full 1080p HDTV) 

Optyczne przesuwanie obrazu % 
poziomo +/- 90 

pionowo +/- 125 

Czas Ŝycia lampy godziny 1700 w trybie full power 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Pobór mocy W <1100 

Wymiary (GxSxW) mm ≤380×520×230 

Waga kg <15 bez obiektywu 

Opis  Projektor DLP, Full HD 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

urządzenia: Technologia: pojedynczy chip DMD™ 

Rozdzielczość natywna: 1080p (1920x1080 pikseli) 

Kontrast: 7500:1 (regulowany) 

Technologia: BriliantColor™  

Kolory: 30 bitów (>1 bilion wyświetlanych kolorów) (10 bitów na kolor) 

Kompatybilność z formatami obrazu: 16:9, 1.85, 2.35 i 1.33:1 

Wejścia : 2xRGBHV, S-video, Composite video, Component video,  HDMI (HDCP), DVI-D (HDCP) 

Sterowanie: RS-232, TCP-IP, IR 

Akceptowane sygnały wideo: HDMI/DVI (640x480 do 1920x1080) 

RGBHV do 1920x1200 

Wideo do 1080p 

Lampy: 2x300W UHP 

Przystosowany do pracy 24 godziny/7dni w tygodniu 

 

 

Tab. 5.235 Specyfikacja techniczna zawieszenia do p rojektora z mocowaniem na odbiorniki 

Zawieszenie składa się z następujących elementów: elementu słuŜącego do montaŜu całości konstrukcji do sufitu, stelaŜu, rury o 

długości min 40 cm do prowadzenia przewodów, półki na dodatkowe urządzenia (odbiorniki), elementu pozwalającego na zamontowanie 

półki a takŜe uchwytu do zaczepienia projektora. MoŜliwości regulacji uchwytu pozwalają na obracanie projektora oraz zmianę nachylenia o 

±4 stopnie w poziomie  i ±25 stopni w pionie.  

Tab. 5.236 Specyfikacja techniczna ekranu malowaneg o na ścianie 310 x 550 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Rozmiar ekranu (SxW) m 5,5x3,1 

Szerokość czarnej ramki dookoła cm ≤7 

Opis  

urządzenia: 

Ekran namalowany na ścianie za pomocą specjalistycznych farb: farby podkładowej, farby właściwej, farby 

do czarnej ramki 

Wzmocnienie (gain): 1,1 przy 0 stopni 

 

Tab. 5.237 Specyfikacja techniczna systemu transmis ji sygnału DVI 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

System transmisji światłowodowej sygnału DVI-D 

Nadajnik i odbiornik wielkości złącza DVI 

Rozdzielczość sygnału: do 1920x1200 i HDTV do 1080p/60. 

Transmisja bezstratna 

Odległość transmisyjna dla sygnału 1920X1200 do 500m 

 

Tab. 5.238 Specyfikacja techniczna systemu transmis ji sygnału DVI 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przepustowość Gbps 5 (1,65 na kolor) 

Maksymalna akceptowana rozdzielczość komputerowa piksel 1920x1200@60Hz 

Maksymalna akceptowana rozdzielczość wideo  1080p/60 

Zasilanie VDC 12 

Opis  

urządzenia: 

Zestaw do transmisji (nadajnik I odbiornik) sygnału DVI za pomocą przewodów skrętkowych. 

Kompatybilność z DHCP 

Nadajnik 

Wejście DVI-D 

Wyjście DVI-D dla lokalnego monitora 

2 wyjście skrętkowe do transmisji sygnału 

Gniazdo 3 pinowe dla sygnału RS-232 

 

Odbiornik 

Wyjście DVI-D 

2 wejścia skrętkowe do odbioru sygnału 

Gniazdo 3 pinowe dla sygnału RS-232 lub IR 

MoŜliwość równoległej transmisji dwukierunkowej RS-232  

Jeden wspólny zasilacz dla nadajnika i odbiornika 

 

Tab. 5.239 Specyfikacja techniczna przeł ącznika DVI 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość wejść wideo szt. 2 

Ilość wejść audio szt. 2 

Ilość wyjść wideo szt. 2 

Ilość wyjść audio szt. 2 

Przepustowość Gbps 1,65 

Stosunek sygnał/szum dla sygnału audio db >90 

Pasmo sygnału audio Hz 20-20000(+/- 0,5dB) 

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza VDC 12 

Opis  

urządzenia: 

Przełącznik DVI/audio 

Rozdzielczość wideo: Do 1080p lub do 1920x1200 pikseli 

Rodzaj sygnału wejściowego, złącza: DVI-D, gniazda DVI-I 

Rodzaj sygnału wejściowego/wyjściowego audio, złącza: Stereo, liniowy, niesymetryczny, gniazda mini jack 

Rodzaj sygnału wyjściowego, złącza: DVI-D, gniazdo DVI-I 

Rodzaj sygnału wejściowego/wyjściowego audio, złącza: Stereo, liniowy, niesymetryczny lub symetryczny, 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

zaciski 

Sterowanie: RS-232 

MoŜliwość montaŜu w racku, 1U 

 

Tab. 5.240 Specyfikacja techniczna wzmacniacza dyst rybucyjnego DVI 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza (w komplecie) VDC 12 

Opis  

urządzenia: 

Wejście DVI-D 

Wyjścia: dwa wyjścia DVI-D  

Zakres rozdzielczości: do 1920x1200 pikseli, do 1080p 

MoŜliwość zamocowania w racku 

Automatyczna korekcja sygnału wejściowego 

 

Tab. 5.241 Specyfikacja techniczna monitora pogl ądowego obrazu z sali  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wielkość matrycy Cale 32 

Kontrast  1200:1 

Kąt widzenia (w pionie i poziomie) stopnie Min 178 

Rozdzielczość piksele 1366x768 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Typ matrycy: Profesjonalna, przygotowana do pracy 24h/7dni 

Rodzaj matrycy: TFT LCD 

Kolory: 8bit, 16,7mln 

Format: 16:9 

Obudowa: Stal szlachetna, LOGO Centrum Turystyki Biznesowej 

Kolor obudowy: RAL 

MontaŜ: VESA 

Złącza: Gniazdo zasilania, 1-s-video, 1xaudio, 1xRS-232, 1xRGBHV 

Wbudowany wzmacniacz audio i głośniki 

Sterowanie: poprzez RS-232 

Ochrona matrycy: szkło hartowane 
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Tab. 5.242 Specyfikacja techniczna zawieszenia na ściennego monitora 

Konstrukcja umoŜliwiająca zawieszenie monitora w pozycji poziomej na ścianie o maksymalnej wadze 56 kg z 
moŜliwością regulacji konta nachylenia od 0 do 15 stopni. Minimalna odległość od ściany wynosi 3,8 cm, a rozstaw otworów 
montaŜowych wynosi od 100 do 709 mm w poziomie i maksymalnie 432 mm w pionie 

 

Tab. 5.243 Specyfikacja techniczna przeł ącznika sygnałowego głównego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wzmocnienie wideo dB 0 

Wzmocnienie audio dB 0 

Opis  

urządzenia: 

Przełącznik matrycowy 16 wejść x 16 wyjść sygnału audio - wideo przesyłanego po skrętce (16 wejść 

RJ45 i 16 wyjść RJ45) 

Przełączanie sygnałów audio i wideo: Oddzielne 

Rodzaj wejść/wyjść: Gniazda typu RJ-45 (przełączanie sygnałów dostarczanych w postaci skrętkowej) 

Porty magistrali do komunikacji z pozostałymi urządzeniami systemu umieszczone przy kaŜdym wejściu i 

wyjściu sygnałowym. Dodatkowo port główny do komunikacji. 

Zasilanie: Dedykowane porty do podłączania zewnętrznego zasilacza systemowego 24V DC, 

umoŜliwiające rozprowadzanie zasilania do portów magistralowych 

Zasilanie urządzenia 24V DC przez główny port magistralowy 

Przełączanie ręczne: MoŜliwe przełączanie oddzielnie sygnałów audio i wideo za pomocą klawiszy na 

frontowej obudowie.  

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja, sterowanie lokalne, setup, audio, wideo 

Inne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’, wysokość 2U 

 

Tab. 5.244 Specyfikacja techniczna przeł ącznika sygnałowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo audio (+/-0,5dB) Hz 20 - 20000 

THD+N (20Hz-20kHz) % 0,05 

Konwersja DA / AD audio bit/Hz 24/48 

Stosunek S/N (krzywa A) dB 90 

Opis  

urządzenia: 

Przełącznik/rozdzielacz wielkoformatowy z moŜliwością odbierania i transmisji sygnałów przesyłanych w 

postaci skrętkowej. 

Ilość i rodzaj wejść: 3 wideo (konfigurowane jako composite video, s-video lub component video), 2 

RGBHV, 5 stereo audio, 2 mikrofonowo/liniowe, dwa wejścia na złączach typu RJ45 (odbiór sygnału audio 

wideo transmitowanego za pomocą skrętki)  

Ilość i rodzaj wyjść:  1 RGBHV, 1 wyjście audio program, 1 wyjście audio mowa, 2 wyjścia na złączach 

typu RJ45 (wysyłanie sygnału audio wideo transmitowanego za pomocą skrętki) 

Typ przełącznika: 7x2 crosspoint matrix 

Porty magistrali komunikacyjnej przy kaŜdym wejściu i wyjściu typu skrętkowego, główny port magistrali 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

komunikacyjnej. Porty słuŜące do komunikacji z pozostałymi urządzeniami systemu. 

Akceptowane sygnały 

Formaty wideo: NTSC i PAL do 1080p 

RGBHV: do 1920x1200/60Hz 

Regulacje i obróbka sygnału audio: regulacja poziomu sygnału wyjściowego (-80dB do +20dB w krokach 

co 0.1dB), miksowanie,  kompensacja poziomu sygnału wejściowego, gain dla wejścia mikrofonowego, 

regulacja tonów niskich i wysokich +/- 15 dB, korektor parametryczny i graficzny, regulacja opóźnienia 

sygnału na wyjściu mowa od 0 do 40ms w krokach 1ms. 

Przełączanie ręczne: MoŜliwe przełączanie oddzielnie sygnałów audio i wideo za pomocą klawiszy na 

frontowej obudowie. MoŜliwość zablokowania klawiszy na frontowej obudowie 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

Wskaźniki LED: zasilanie, komunikacja, informacje o wejściach i wyjściach 

Inne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’, 1U 

 

Tab. 5.245 Specyfikacja techniczna sterownika/przeł ącznika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

CPU bity 32 

Pamięć SDRAM MB 32 

Pamięć NVRAM KB 256 

Pamięć Flash MB 16 

Port wy IR szt. 4 

Port we IR szt. 1 

Programowalne port wejść binarnych szt. 4 

Port przekaźnikowy szt. 4 

Port RS-232 szt. 2 

Konwersja DA/ AD audio Bit/Hz Burr Brown 24/48 

Pasmo audio +/-0,5dB Hz 

20-20 000 dla wyjść stereo i 

nagrywanie 

50-20 000 dla wyjścia mono 

Stosunek S/N dB (A) 90 

THD+N  % 

0,05 dla wyjść program, 

nagrywanie, mowa 

0,7dla wyjść głośnikowych 

Opis  

urządzenia: 

Przełącznik/przedwzmacniacz  audio i wideo wraz ze sterownikiem 

Ilość i rodzaj wejść: 2 wideo (konfigurowane jako composite video, s-video lub component video), 3 

RGBHV, 5 stereo audio, 2 mikrofonowo/liniowe z przedwzmacniaczem, 3 wejścia na złączach typu RJ45 

(odbiór sygnału audio wideo transmitowanego za pomocą skrętki)  
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość i rodzaj wyjść: 1 RGBHV, 1 composite video, 1 s-video, 1 component video, 1 audio program, 1 audio 

mowa, 1 audio nagrywanie, 2 wyjścia na złączach typu RJ45 (wysyłanie sygnału audio wideo 

transmitowanego za pomocą skrętki), 2 wyjścia wzmacniacza mocy 

Kompensacja sygnału transmitowanego za pomocą skrętki: PEAK, BOOST i SKEW delay od 0 do 22ns 

niezaleŜnie dla R, G i B 

Wbudowany korektor graficzny i parametryczny audio 

Regulacja poziomu wyjściowego sygnału audio od -80 do +20dB w krokach co 0.1dB 

Wyciszenie -100dB elektroniczne 

Kompensacja poziomu sygnału wejściowego audio +/-10dB 

Wbudowany wzmacniacz mocy 2x20W/8Ohm   

Typ przełącznika: matrix video, Matrix mixer audio 

Porty magistrali komunikacyjnej: 4 porty magistrali komunikacyjnej 

Formaty wideo: NTSC i  PAL  

Rozdzielczość maksymalna wideo do 1080p 

Rozdzielczość maksymalna RGBHV: 2048x1536@60Hz (1920x1200@60Hz dla sygnału skrętkowego) 

Regulacje i obróbka sygnału audio: Regulacja poziomu sygnału, miksowanie,  kompensacja poziomu 

sygnału wejściowego, gain dla wejścia mikrofonowego, regulacja tonów niskich i wysokich +/- 15 dB, 

korektor parametryczny i graficzny. 

Port Ethernet: 10/100BaseT, statyczne IP lub DHCP/DNS, SSL, full duplex TCP/IP, UDP/IP, CIP,SMTP, 

SNMP, wbudowany web serwer i email klient. MoŜliwy zdalne kontrolowanie I zarządzenia za pomocą 

specjalnego oprogramowania sieciowego dostarczanego przez producenta urządzenia 

Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 2 linie po 40 znaków na froncie urządzenia 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów  

Uwagi instalacyjne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’, wysokość 2U 

Klawisze programowalne: 5 programowalnych klawiszy na frontowej obudowie 

Operowanie manualne: MoŜliwa nawigacja manualna za pomocą klawiszy I pokrętła na frontowym 

panelu 

Diody LED na frontowym panelu informujące o: komunikacji, błędach, zasilaniu, wyborze wejścia I wyjścia, 

przesterowaniu sygnału audio 

 

Tab. 5.246 Specyfikacja techniczna transmitera 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja analogowo cyfrowa audio Bit/Hz 24/48 

Pasmo audio  Hz 20-20 000 

Opis  

urządzenia: 

Transmiter umoŜliwiający konwersję i przesyłanie sygnałów audio wideo w postaci skrętkowej 

Rodzaj wejścia:  konfigurowane jako RGBHV, component video, s-video lub composite video (5 złączy 

typu BNC)  Audio: analogowe stereo symetryczne/niesymetryczne (złącze zaciskowe)  
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Rodzaj wyjścia: UmoŜliwiające transmisje sygnału audio wideo za pomocą skrętki (złącze RJ45) 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów  

Akceptowane sygnały: 

Formaty wideo: NTSC,  PAL, HDTV (do 1080p) 

RGBHV: do 1920x1200/60Hz 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja, detekcja sygnału na wejściu 

MoŜliwość montaŜu w racku 

 

Tab. 5.247 Specyfikacja techniczna odbiornika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

Odbiornik umoŜliwiający przekształcanie sygnałów RGBHV i wideo z postaci skrętkowej do postaci 

akceptowalnej dla projektorów, monitorów, nagrywarek itp. Dodatkowo umoŜliwiający sterowanie pracą 

urządzeń końcowych. Kompatybilny z pozostałymi urządzeniami systemu transmisji i sterowania. 

Wejście sygnałowe na złączu RJ45 – odbiór sygnałów transmitowanych za pomocą skrętki. 

Wyjścia sygnałowe: composite video, s-video i RGBHV/component video  

Akceptowalne sygnały: 

Wideo/HDTV: NTSC or PAL, HDTV do 1080p 

RGBHV do 1920 x 1200 @ 60Hz  

MoŜliwość kompensacji sygnału: 10 bitowa kontrola PEAK (pasmo przepustowe) i BOOST (częstotliwość) 

oraz 4 bitowa kontrola SKEW (opóźnienie) w przedziale od 0 -22ns dla kaŜdej składowej (RGB) osobno.   

Porty sterownicze: Port RS-232 (do 115,2k baud), port IR, 1 wejście cyfrowe, port magistrali 

komunikacyjnej (do komunikacji z innymi urządzeniami systemu) 

Wskaźniki LED: zasilanie, komunikacja, konfiguracja 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

 

 

Tab. 5.248 Specyfikacja techniczna odbiornika/stero wnika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja cyfrowo analogowa sygnału audio (przetworniki Burr 

Brown) 
bit/kHz 20/48 

Wbudowany wzmacniacz mocy audio W/ Ω 2x10/8 

System kompensacji opóźnień sygnału (Skew delay)  ns od 0-22 

Stosunek S/N audio dla wyjścia liniowego dB 94  

THD+N dla wyjścia liniowego % 0,05  



5. Specyfikacja techniczna urz ądzeń 

 

 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  str. 199 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo audio +/-0,5dB Hz 20-20000  

Opis  

urządzenia: 

Odbiornik umoŜliwiający przekształcanie sygnałów z postaci skrętkowej do postaci akceptowalnej dla 

projektorów, monitorów, nagrywarek, wzmacniaczy audio itp. Dodatkowo umoŜliwiający sterowanie pracą 

urządzeń końcowych. Kompatybilny z pozostałymi urządzeniami systemu transmisji i sterowania. 

Wejście sygnałowe: Na złączu RJ45 (odbiór sygnału audio wideo transmitowanego za pomocą skrętki) 

Wyjścia sygnałowe: S-video, composite video, RGBHV/component, audio stereo, audio mono 

Wbudowany sterownik: CPU: 32bit, SDRAM 32MB, NVRAM 256KB, Flash 4MB 

Port Ethernet: Tak, 10/100BaseT, statyczne IP lub DHCP/DNS, SSL, full duplex TCP/IP, UDP/IP, CIP, 

SMPT, SNMP, wbudowany web serwer i email klient (MoŜliwość zdalnego zarządzania pracą) 

Porty sterownika: 2 porty RS-232 (do 115,2k baud), port IR, 2 porty przekaźnikowe, 4 wejścia cyfrowe, port 

magistrali komunikacyjnej (do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania i transmisji) 

Wskaźniki LED: Wskazujące aktywność portów sterownika, zasilania, komunikacji z pozostałymi 

urządzeniami systemu sterownia, aktywność portu LAN 

Obróbka sygnału audio: Regulacja poziomu sygnału, regulacja tonów niskich i wysokich +/- 15 dB, 

korektor parametryczny i graficzny, 

MoŜliwość kompensacji sygnału wideo: 10 bitowa kontrola PEAK (pasmo przepustowe) i BOOST 

(częstotliwość) oraz 4 bitowa kontrola SKEW (opóźnienie) w przedziale od 0 -22ns dla kaŜdej składowej 

(RGB) osobno.   

Akceptowalne sygnały: 

Wideo/HDTV: NTSC lub PAL, HDTV do 1080p 

RGBHV do 1920 x 1200 @ 60Hz  

Zasilanie 24VDC z zewnętrznego zasilacza 

 

Tab. 5.249 Specyfikacja techniczna odbiornika audio  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja cyfrowo analogowa sygnału audio (przetworniki Burr Brow) bit/kHz 20/48 

Stosunek S/N dBA 90 

THD+N % 0,05  

Pasmo audio +/-0,5dB Hz 20-20000  

Opis  

urządzenia: 

Urządzenie konwertujące dostarczany sygnał skrętkowy do postaci analogowej odpowiedniej da urządzeń 

typu wzmacniacz, Nagrywarka, itp.  

Zakres regulacji głośności -80 do +20 dB co 0,1dB 

Dwa porty magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania  

Wejście/wyjście sygnałowe: 2x RJ-45 (odbiór i przesył dalej sygnału audio wideo transmitowanego za 

pomocą skrętki) 

Trzy gniazda wyjściowe audio: jedno stereo,  jedno mono  (zaciski) 

Wskaźniki LED: Wskazujące aktywność portów, zasilania, komunikacji 

Obróbka sygnału audio: Regulacja poziomu sygnału, regulacja tonów niskich i wysokich +/- 12 dB, 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

korektor parametryczny i graficzny 

MoŜliwe miksowanie sygnałów, wprowadzanie opóźnienia na kanał mono oraz kompensacja poziomu 

sygnału wejściowego. 

Uwagi instalacyjne: urządzenie wolnostojące, moŜliwość montaŜu w racku  

 

Tab. 5.250 Specyfikacja techniczna dystrybutora syg nałowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

Urządzenie do rozdzielania sygnału transmitowanego za pomocą skrętki, kompatybilne z pozostałymi 

urządzeniami systemu transmisji audio wideo. 

Ilość i rodzaj wejść: 1 wejście na złączu RJ45. Wejścia sygnału audio wideo transmitowanego za pomocą 

skrętki 

Ilość i rodzaj wyjść: 4 wyjścia na złączach RJ45. Wyjścia sygnału audio wideo transmitowanego za 

pomocą skrętki 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów przy wejściu i kaŜdym wyjściu. Jeden główny port komunikacji 

Wskaźniki LED:  Zasilanie 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

Inne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’ 

 

Tab. 5.251 Specyfikacja techniczna panelu dotykoweg o przewodowego prelegenta z podgl ądem sygnału 

wideo 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna monitora cale 12 

Rozdzielczość matrycy LCD piksele 800×600 

Jasność cd/m2 400 

CPU bit 32 

Pamięć DDR RAM MB 128 

Pamięć flash MB 64 

Opis  

urządzenia: 

Typ: Przewodowy, wolnostojący 

Typ ekranu dotykowego : Rezystancyjny 

Kolory: 18 bitów, 256k kolorów 

Matryca LCD: Aktywna 

Format ekranu: 4:3 

Kąt widzenia: +/-70 stopni poziomo, +45/-55stopni pionowo 

Kontrast: 300:1 

Rozszerzenie pamięci: Akceptuje karty Compact flash do 4GB 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wzmacniacz, system głośników, mikrofon: Tak 

Port Ethernet: Tak 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów  

Wejścia audio wideo: Wejścia na złączu RJ45 umoŜliwiające podgląd sygnałów wideo (Component, s-

video, wideo) i podsłuch (audio) transmitowanych za pomocą skrętki. Ponadto dodatkowe wejście wideo i 

wejście/wyjście audio z dodatkowym wyjściem słuchawkowym 

Inne porty: USB, na karty pamięci 

Przyciski na obudowie: 4 programowalne, 1 reset 

Zasilanie: 24V DC przez port magistrali komunikacyjnej 

 

Tab. 5.252 Specyfikacja techniczna panelu dotykoweg o technika z podgl ądem wideo i RGBHV 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna monitora Cale 15 

Rozdzielczość matrycy LCD piksele 1024x768 

CPU bit 32 

Pamięć DDR RAM MB 128 

Pamięć flash MB 64 

Waga kg ≤7 

Opis  

urządzenia: 

Typ: Przewodowy, wolnostojący 

Typ ekranu dotykowego : Rezystancyjny 

Kolory: 24 bity, 16,7M kolorów 

Matryca LCD: Aktywna 

Format ekranu: 4:3 

Kąt widzenia: +/-85 stopni poziomo, +/-85stopni pionowo 

Kontrast: 300:1 

Rozszerzenie pamięci: rozszerzalne do 4GB (poprzez kartę compact flash) 

Wzmacniacz, system głośników, mikrofon: Tak 

Port Ethernet: Tak 

Port RS232: Tak 

Gniazdo kart PCMCIA 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów  

Wejścia audio wideo: Dwa wejścia na złączach RJ45 umoŜliwiające podgląd sygnałów wideo (RGBHV, 

component video, s-video, wideo) i podsłuch (audio) transmitowanych za pomocą skrętki. Kompatybilność 

z zastosowanym systemem transmisji skrętkowej 

Wyjście słuchawkowe 



5. Specyfikacja techniczna urz ądzeń  

 

str. 202 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Inne porty: 2xUSB, na karty pamięci 

Przyciski na obudowie: 4 programowalne, 1 reset 

Zasilanie: 24V DC przez port magistrali komunikacyjnej 

 

Tab. 5.253 Specyfikacja techniczna procesora obrazu  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

CPU bit 32 

Pamięć DDR RAM MB 128 

Pamięć flash MB 64 

Pasmo przepustowe MHz 400 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Procesor umoŜliwiający wyświetlanie do 4 obrazów jednocześnie w jednym oknie oraz skalowanie sygnału 

do rozdzielczości 1080p/WUXGA 

Wejścia: 2 wejścia konfigurowalne jako component video, s-video lub composite video, 2 wejścia DVI-I (lub 

DB15HD Ŝeński z  adapterem w zestawie) konfigurowalne jako 

DVI, HDMI, RGBHV (VGA) lub component video 

Formaty sygnałów wejściowych: NTSC/PAL wideo z przeplotem , HDTV do 1080i/1080p; DVI/HDCP, 

HDMI/HDCP i  RGBHV do WUXGA 

Wyjścia: jedno DVI-I (lub DB15HD Ŝeński z  adapterem w zestawie) konfigurowalne jako DVI, HDMI lub 

RGBHV (VGA), wyjście „skrętkowe” na złączu RJ45 kompatybilne z zastosowanym systemem dystrybucji 

„skrętkowej” 

Formaty sygnałów wyjściowych: progresywnie skanowany HDTV do 1080p, DVI/HDCP lub HDMI/HDCP 

do WUXGA, RGBHV do WUXGA 

10 bitowy procesing wideo 

Ilość kolorów: 16,7M 

Gniazdo kart pamięci: flash do 4GB, 1GB w zestawie 

Port magistrali komunikacyjnej do komunikacji z urządzeniami systemu sterowania   

Sterowanie: RS-232 i TCP/IP 

Wbudowany Web serwer 

Inne porty: USB 

Wskaźniki LED: zasilanie, komunikacja 

Wyświetlacz LCD na frontowym panelu, klawisze do obsługi funkcji wyświetlanych na wyświetlaczu 

MoŜliwość obsługi manualnej 

Przystosowany do montaŜu w racku, 3U 
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Tab. 5.254 Specyfikacja techniczna sterownika centr alnego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

CPU bity 32 

Pamięć SDRAM MB 32 

Pamięć NVRAM KB 256 

Pamięć Flash MB 4 

Compact Flash (moŜliwość rozszerzenia) GB Do 4 

Porty IR szt. 8 

Programowalne porty wejść/wyjść binarnych i wejść analogowych szt. 8 

Porty wyjść przekaźnikowych szt. 8 

Porty interfejsów RS232/422/485 szt. 6 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Sloty na karty rozszerzeń: Tak, na 3 karty 

Port magistrali komunikacyjnej do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

Port komunikacji  LAN 10/100T Ethernet: Opcjonalna karta Ethernet 

Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 2 linie po 40 znaków na froncie urządzenia 

Przyciski i wskaźniki: 6 programowalnych przycisków na frontowym panelu urządzenia, przyciski do 

nawigacji po menu, wskaźniki diodowe odpowiedzialne za pokazywanie stanów poszczególnych portów 

(IR, I/O, COM, Relay) 

Uwagi instalacyjne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’, 2U 

 

Tab. 5.255 Specyfikacja techniczna karty RS 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Porty RS-232/422/485 szt. 3 

Opis  

urządzenia: 

Karta RS-232/422/485 do sterownika centralnego. UmoŜliwia ona diagnostykę, programowanie oraz 

komunikację z innymi sterownikami i zarządzanie urządzeniami posiadającymi interfejs RS-232/422/485 

poprzez protokół szeregowy. 

 

Tab. 5.256 Specyfikacja techniczna karty Ethernet d o sterownika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

Karta sieciowa do sterownika. 10/100Base half/full duplex, wbudowany Web serwer. UmoŜliwia ona zdalne 

zarządzanie, diagnostykę, programowanie oraz komunikację z innymi sterownikami sieciowymi poprzez 

Ethernet LAN, WAN lub Internet 

 

Tab. 5.257 Specyfikacja techniczna nadajnika IR 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wymiary (WxSxG) mm ≤65 x 32 x 58 

Długość przewodu połączeniowego m Min 2 

Opis  

urządzenia: 

Nadajnik podczerwieni kompatybilny ze sterownikiem. Pozwala na sterowanie urządzeniami za pomocą 

podczerwieni. 

 

MoŜliwość przyklejenia nadajnika do sterowanego urządzenia.  

 

Tab. 5.258 Specyfikacja techniczna interfejsu DMX51 2 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

UmoŜliwia komunikację dwukierunkową systemu sterowania centralnego z systemem sterowania 

oświetleniem DMX 

Interfejs od strony systemu sterownia: RS-232 na złączu DB9 

Interfejs od strony systemu DMX: Magistrala DMX na złączu 5 pin XLR 

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja 

Zasilanie: 230VAC/50Hz 

 

 

Tab. 5.259 Specyfikacja techniczna zasilacza system owego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Całkowita moc dostarczana do urządzeń W 300 

Nominalne napięcie wyjściowe VDC 24 

Maksymalna moc na jeden kanał W 75 

Zasilanie VAC/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Ilość kanałów: 8 

Port magistrali komunikacyjnej: Tak, 16 portów magistrali do zasilania i komunikacji z pozostałymi 

urządzeniami systemu sterowania i transmisji sygnałów, 1 port główny 

Wskaźniki LED:  8 wskaźników wskazujących zasilanie kaŜdego kanału, 8 wskaźników pokazujących 

przeciąŜenie kaŜdego kanału, wskaźnik przeciąŜenia całego zasilacza, wskaźnik zasilania urządzenia, 

wskaźnik komunikacji z systemem sterowania 

MoŜliwości montaŜowe MoŜliwy montaŜ w racku, wysokość 3U. MoŜliwy montaŜ na płycie 

 

Tab. 5.260 Specyfikacja techniczna zestawu monta Ŝowego do zasilacza 

Zestaw do montaŜu zasilacza systemowego 300W w racku 19”. Wysokość 3U  

 

Tab. 5.261 Specyfikacja techniczna zasilacza system owego 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Nominalne napięcie wyjściowe V 24 DC 

Maksymalna moc na wyjściu W 75 

Opis  

urządzenia: 

2 porty magistrali komunikacyjnej do zasilania i komunikacji z pozostałymi urządzeniami systemu  

Wskaźnik LED informujący o zasilaniu portów komunikacyjnych 

Obudowa z czarnego metalu: wysokość 2U, przystosowany do montaŜu w racku 19” 

 

Tab. 5.262 Specyfikacja techniczna klawiatury stero wniczej ściennej 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pobór mocy (włączony/stan czuwania) W 0.5 

Zasilanie z magistrali systemowej V 24 DC 

Opis  

urządzenia: 

Klawiatura przyciskowa z moŜliwością konfigurowania ilości oraz wielkości przycisków, zasilana z 

magistrali systemowej. Klawiatura wyposaŜona jest w 12 diod, dzięki którym moŜna zastosować 

sygnalizację zwrotną. 

Klawiatura pasująca do europejskiej puszki Φ=60 

Czujnik natęŜenia światła: TAK 

MoŜliwość grawerowania klawiszy 

Dwa wejścia kontaktowe umoŜliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych (np. przycisków, czujników 

ruchu) 

Diody LED zmieniają intensywność świecenia w zaleŜności od natęŜenia światła w pomieszczeniu 

 

Tab. 5.263 Specyfikacja techniczna centralnego ster ownika o świetlenia  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

CPU bity 32 

Pamięć SDRAM MB 32 

Pamięć NVRAM KB 256 

Pamięć Flash MB 4 

Ilość wyjść przekaźnikowych szt. 8 

Porty I/O szt. 8 

Port magistrali komunikacyjnej szt. 32 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Sterownik oświetlenia. Komunikacja z modułami oświetleniowymi i przekaźnikowymi oraz innymi 

elementami systemu sterowania. 

Port Ethernet: opcjonalna karta sieciowa  

Gniazdo kart pamięci: kompatybilne z MMC rozszerzalne do 4 GB 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Gniazdo override do podłączenia zewnętrznego przycisku 

Port do podłączenia redundantnego sterownika 

32 porty komunikacyjne (podzielone na 8 grup po cztery porty) do podłączenia i komunikacji z innymi 

elementami systemu  

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja, błąd, wskaźniki portu LAN  

MoŜliwość zasilania  24V DC  z zewnętrznego zasilacza 

Uwagi instalacyjne: Do powierzchniowego montaŜu na płycie/scianie 

 

Tab. 5.264 Specyfikacja techniczna ściemniacza świetlówkowego  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość kanałów ściemniacza szt. 4 

Port magistrali komunikacyjnej szt. 2 

ObciąŜenie na  kanał A 5 

Opis  

urządzenia: 

Czterokanałowy ściemniacz do sterowania balastami opraw świetlówkowych sygnałem 0-10V. 

Maksymalna ilość balastów na kanał – 30. 

Kompatybilny ze sterownikiem oświetlenia. 

Przystosowany do pracy 230V/50Hz 

Zasilanie: 24V DC  poprzez port magistralowy  

2 porty wyzwalania zewnętrznego (override) umoŜliwiające podłączenie zewnętrznych przycisków 

2x wyświetlacz 7 segmentowy informujący o numerze identyfikacyjnym urządzenia  

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie 

Wskaźniki LED informujące o: komunikacji, zasilaniu, trybie wyzwalania, statusie kaŜdego kanału 

Przycisk reset resetujący wewnętrzny procesor 

MoŜliwości montaŜowe: montaŜ na szynie DIN, szerokość 9 modułów 

 

Tab. 5.265 Specyfikacja techniczna modułu przeka źnikowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość przekaźników (kanałów) szt. 8 

ObciąŜenie dla opraw świetlówkowych na  kanał A 5 

ObciąŜenie dla opraw Ŝarowych/halogenowych na  kanał A 10 

Opis  

urządzenia: 

2 wejścia override umoŜliwiające podłączenie zewnętrznych przycisków 

Port magistrali komunikacyjnej. Kompatybilny z innymi urządzenia systemu sterowania 

Przystosowany do pracy 230V/50Hz 

Zasilanie: 24V DC  poprzez port magistralowy  

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wskaźniki LED informujące o: komunikacji, zasilaniu, trybie override, statusie kaŜdego kanału 

2 siedmiosegmentowe wyświetlacze numeryczne wskazujący numer identyfikacji w sieci 

Przycisk reset resetujący wewnętrzny procesor 

MoŜliwości montaŜowe: montaŜ na szynie DIN, szerokość 9 modułów 

 

Tab. 5.266 Specyfikacja techniczna obudowy na stero wnik o świetlenia i zasilacz 

Specjalna obudowa z galwanizowanego metalu z pokrywą zasłaniającą przystosowana do umieszczenia (zamontowania) w niej 

sterownika oświetlenia wraz z zasilaczem systemowym 

Tab. 5.267 Specyfikacja techniczna zasilacza UPS dl a projektora 

Awaryjny zasilacz UPS słuŜący do podtrzymania zasilania projektora przez okres około 15 min zapobiegający awarii projektora w 

przypadku braku napięcia w sieci elektrycznej. 

5.4.3. Sale Konferencyjno – Bankietowe 

Specyfikacja urz ądzeń systemu wideo i sterowania Sali Konferencyjno-Bank ietowej -1,02A  

Tab. 5.268 Specyfikacja techniczna kamery na głowic y obrotowej 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przetwornik CCD cale ¼ 

Rozdzielczość TV linie >460 

Ogniskowa obiektywu mm f=4.1÷73.8 

Zasilanie (zewnętrzny zasilacz) VDC 11-13 

Stosunek S/N dB >50 

Kąt obrotu w poziomie stopnie +/-170 

Prędkość obrotu w poziomie stopnie/s 100 

Kąt obrotu w pionie stopnie -30 do +90 

Prędkość obrotu w pionie stopnie/s 90 

Waga kg ≤1 

Opis  

urządzenia: 

Balans bieli: Automatyczny i manualny 

Ilość moŜliwych do zapamiętania ustawień kamery (presetów): 6 

Zoom: Optyczny 18x 

Wyjście sygnałowe: s-video 

Interfejs zdalnego sterowania: RS422/RS232 

MoŜliwość sterowania IR, w komplecie pilot IR 

Format sygnału: PAL 

MoŜliwość montaŜu do sufitu, desktop 

Dostępna kolorystyka: bały, czarny 
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Tab. 5.269 Specyfikacja techniczna komputera z moni torem i akcesoriami 

Komputer stacjonarny renomowanego producenta klasy biurowej PC o współczesnych parametrach technicznych z monitorem 

LCD 17” i standardowymi akcesoriami wyposaŜony w system operacyjnym Windows XP Professional. 

 

Tab. 5.270 Specyfikacja techniczna karty d źwiękowej do komputera 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przetwornik C/A kHz/bit 192/24 

S/N wejścia  dB(A) 108 

S/N wyjścia dB(A) 113 

Maksymalny sygnał na wejściu dBu 18 

Opis  

urządzenia: 

Karta dźwiękowa na złączu PCI 

Wejście i wyjście stereo, symetryczne, (złącza Jack)  

Wejście i wyjście cyfrowe S/PDIF elektryczne (Coax) 

Wewnętrzne wejście S/PDIF z CD-ROM 

Wejście/wyjście MIDI 

Przełączany poziom sygnałów wejściowego i wyjściowego: 18, 15 i 8 dBu, -6 dBV. 

Sprzętowy mikser DSP.  

Monitorowanie z zerowym opóźnieniem.  

 

 

Tab. 5.271 Specyfikacja techniczna wizualizera  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przetwornik CCD cale 1/3 

Rozdzielczość natywna piksele 1280x960 

Rozdzielczość natywna wideo  720p 

Całkowita ilość pikseli piksele 1 320 000 

Średni czas Ŝycia podświetlającej lampy fluorescencyjnej godz. 10 000 

Przechył kamery stopnie 220 

Kąt obrotu obrazu  stopnie 90, 180 i 270 

Waga kg ≤5 

Opis  

urządzenia: 

Kamera: 1-CCD, 1/3” 

Technologia: progresywne skanowanie 

MoŜliwa (konwertowana) rozdzielczość sygnału wyjściowego: SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, WXGA 

Ilość ramek na sekundę: 30 

Balans bieli: Automatyczny i manualny 

Focus: Automatyczny i manualny 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zoom optyczny: 12x 

Zoom cyfrowy: 2x 

Funkcja uwypuklania tekstu: Tak 

Wyjścia sygnałowe: DVI-D, RGBHV  

Zapamiętywanie obrazów: Tak, moŜliwość zapamiętania do 9 obrazów 

MoŜliwość zapamiętanie presetów: Tak, do 3  

Port USB: Tak 

Sterowanie: Zdalnie RS-232, IR (dołączony pilot), manualnie 

Zabezpieczenie antykradzieŜowe: Kensington 

Oprogramowanie dostarczane przez producenta urządzenia, dzięki któremu moŜliwa jest zdalna 

(USB/LAN) kontrola i wgrywanie firmwaru 

Zasilanie:  zewnętrzny zasilacz 

 

Tab. 5.272 Specyfikacja techniczna przył ącza sygnałowego stołowego 

Przyłącze stołowe z zamykaną klapką przeznaczone do montaŜu w blacie stołu, pozwala na 
magazynowanie przewodów wewnątrz przyłącza. Przyłącze zawiera gniazdo zasilające oraz ma 
moŜliwość zamontowania dodatkowych płytek z gniazdami sygnałowymi Audio Wideo. Rozmiar 
przyłącza stosowny do ilości magazynowanych przewodów. Dostępne w kolorze czarnym i 
szczotkowane aluminium. 

 

Tab. 5.273 Specyfikacja techniczna przył ącza ściennego do podł ączenia sygnałów audio wideo oraz VGA i 

audio 

Ramka montaŜowa przyłącza ściennego na trzy pojedyncze płytki z gniazdami sygnałowymi wraz z 
pojedynczą płytką Audio Wideo (3 x RCA) oraz podwójną płytką RGB + Audio. 

 

Tab. 5.274 Specyfikacja techniczna systemu transmis ji DVI 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przepustowość Gbps 5 (1,65 na kolor) 

Maksymalna akceptowana rozdzielczość komputerowa piksel 1920x1200@60Hz 

Maksymalna akceptowana rozdzielczość wideo  1080p/60 

Zasilanie VDC 12 

Opis  

urządzenia: 

Zestaw do transmisji (nadajnik I odbiornik) sygnału DVI za pomocą przewodów skrętkowych. 

Kompatybilność z DHCP 

Nadajnik 

Wejście DVI-D 

Wyjście DVI-D dla lokalnego monitora 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

2 wyjście skrętkowe do transmisji sygnału 

Gniazdo 3 pinowe dla sygnału RS-232 lub IR 

 

Odbiornik 

Wyjście DVI-D 

2 wejścia skrętkowe do odbioru sygnału 

Gniazdo 3 pinowe dla sygnału RS-232 lub IR 

MoŜliwość równoległej transmisji dwukierunkowej RS-232 lub jednokierunkowej IR 

Jeden wspólny zasilacz dla nadajnika i odbiornika 

 

 

Tab. 5.275 Specyfikacja techniczna nagrywarki DVD z  twardym dyskiem  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zasilanie V 230 AC 

Pojemność dysku twardego  GB 250 

Opis  

urządzenia: 

Odtwarzacz/nagrywarka miniDV, DVD z twardym dyskiem 

System obrazu: PAL 

Odtwarzanie: DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, CD,  

                      CD-R/CD-RW, VCD, MP3, JPEG, WMA, DV, DVCAM 

Nagrywanie: DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DV, linear PCM 2 kanały,  Dolby Digital 2   

                     kanały, PCM 48KHz, 16 bitów, 2 kanały 

Minimum 4 tryby nagrywania róŜniące się między sobą jakością. 

Nagrywanie z DV na twardy dysk. Nagrywanie z dysku twardego na DVD 

Formaty nagrywania (dysk twardy): MPEG2, DV 

Wejścia wideo: 2x Composite video, 2x S-video, DV  

Wejścia audio: 2x audio analog stereo 

Wyjścia wideo: 2x Composite video, 2x S-video, 1x component video, 1x DV 

Wyjścia audio: 2x audio analog, 1x cyfrowe koaksjalne, 1x cyfrowe optyczne 

Sterowanie: RS-232, IR 

 

Tab. 5.276 Specyfikacja techniczna odtwarzacza Blu- ray 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo Hz 4 – 44000 

Stosunek S/N audio dB 115 

THD % 0,003 

Przetwornik CA wideo MHz/bit 148,5/12 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przetwornik CA audio kHz/bit 192/24 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Pobór mocy W Do 30 

Opis  

urządzenia: 

Wyjścia audio: 7.1 kanałowe analogowe audio (RCA), analogowe stereo, cyfrowe (Coaxial i optyczne) 

Wyjścia wideo: HDMI, Component video, Composite video, S-video,  

Port Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) 

Czytnik kart SD 

Obsługiwane formaty: CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, 

DVD+R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD-R DL, DivX, AVCHD   JPEG, MP3 

Format Wideo: 1080p, 1080i,720p,480i,480p, PAL, NTSC  

Dźwięk: Dekodery: Dolby Digital, Dolby digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD 

Sterowanie: IR  

Uwagi instalacyjne: Urządzenie wolnostojące 

 

Tab. 5.277 Specyfikacja techniczna monitora podgl ądowego wideo dla technika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna ekranu cale 17 

Pobór mocy W Max 50 

Zasilanie VAC/Hz 230/50 

Rozdzielczość: piksel 1280 x 1024  

Jasność cd/m2 300 

Czas reakcji matrycey ms 5 

Kat widzenia (pozioma/pionowa) stopnie 160/160 

  Waga kg ≤4  

Opis  

urządzenia: 

Format ekranu:  4:3 

Wejścia wizyjne : Analog RGB , S-video, composite video 

Liczba kolorów: 16.2mln. 

Kontrast: 500:1 

 

Tab. 5.278 Specyfikacja techniczna projektora    

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Jasność ANSI lm 3700 

Czas Ŝycia lampy godziny 1700 w trybie full power 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Pobór mocy W <500 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Waga kg ≤5 

Wymiary (GxSxW) mm Max 300×300×110 

Opis  

urządzenia: 

Technologia: 1400x1050 pikseli pojedynczy chip DMD z DarkChip3™ 

Rozdzielczość natywna: 1400x1050 pikseli 

System BrillantColor™ 

Kontrast: 4000:1 

Kolory: 30 bitów (10 bitów na kolor) 

Wejścia : 2xRGBHV, S-video, Composite video, Component video, HDMI 1.3 (HDCP), DVI-D (HDCP) 

Sterowanie: RS-232, TCP-IP, IR 

Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę 

Akceptowane sygnały komputerowe i wideo: 640x480do 1600x1200  

 

 

Tab. 5.279 Specyfikacja techniczna zawieszenia do p rojektora z mocowaniem na odbiorniki 

Zawieszenie składa się z następujących elementów: elementu słuŜącego do montaŜu całości 
konstrukcji do sufitu, stelaŜu, rury o długości min 40 cm do prowadzenia przewodów, półki na dodatkowe 
urządzenia (odbiorniki), elementu pozwalającego na zamontowanie półki a takŜe uchwytu do 
zaczepienia projektora. MoŜliwości regulacji uchwytu pozwalają na obracanie projektora oraz zmianę 
nachylenia o ±4 stopnie w poziomie  i ±25 stopni w pionie.  

 

Tab. 5.280 Specyfikacja techniczna ekranu elektrycz nego 240 x 240 Matte White M 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Rozmiar całkowity cm 240x240 

Rozmiar powierzchni białej cm 230x230 

Czas rozwinięcia/zwinięcia  s 20 

Kąt widzenia stopnie 50 lewo i prawo 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Czarna ramka dookoła ekranu: Tak 

Gain: 1,0 

Rodzaj napędu: Somfy 

Inne: Konstrukcja umoŜliwiająca montaŜ do ściany i/lub sufitu 

 

Tab. 5.281 Specyfikacja techniczna monitora podgl ądowego obrazu z Sali LCD 32” 

Parametr urządzenia Wartość Jednostka  

Typ matrycy  Profesjonalna, przygotowana do pracy 24h/7dni 

Wielkość matrycy 32 cale 

Obudowa Stal szlachetna, LOGO Centrum Turystyki Biznesowej 
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Kolor obudowy RAL 

MontaŜ VESA 

Ochrona matrycy Szkło hartowane 

Rodzaj matrycy TFT-LCD 

Kontrast 1200:1 

Format 16:9 

Kąt widzenia min. 178 stopnie 

Rozdzielczość min. 1366x768 pikseli 

Kolory 8bit, 16,7M kolor 

Sterowanie Poprzez RS-232 

Złącza zewnętrzne Gniazdo zasilania, 1-s-video, 1xaudio, 1xRS-232, 1xRGBHV 

 

 

 

Tab. 5.282 Specyfikacja techniczna zawieszenia na ściennego monitora 

Konstrukcja umoŜliwiająca zawieszenie monitora w pozycji poziomej na ścianie o maksymalnej wadze 
56 kg z moŜliwością regulacji konta nachylenia od 0 do 15 stopni. Minimalna odległość od ściany wynosi 
3,8 cm, a rozstaw otworów montaŜowych wynosi od 100 do 709 mm w poziomie i maksymalnie 432 mm 
w pionie 

 

Tab. 5.283 Specyfikacja techniczna przeł ącznika sygnałowego głównego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wzmocnienie wideo dB 0 

Wzmocnienie audio   dB 0 

Opis  

urządzenia: 

Przełącznik matrycowy 16 wejść x 16 wyjść sygnału audio - wideo przesyłanego po skrętce (16 wejść 

RJ45 i 16 wyjść RJ45) 

Przełączanie sygnałów audio i wideo: Oddzielne 

Rodzaj wejść/wyjść: Gniazda typu RJ-45 (przełączanie sygnałów dostarczanych w postaci skrętkowej) 

Porty magistrali do komunikacji z pozostałymi urządzeniami systemu umieszczone przy kaŜdym wejściu i 

wyjściu sygnałowym. Dodatkowo port główny do komunikacji. 

Zasilanie: Dedykowane porty do podłączania zewnętrznego zasilacza systemowego 24V DC, 

umoŜliwiające rozprowadzanie zasilania do portów magistralowych 

Zasilanie urządzenia 24V DC przez główny port magistralowy 

Przełączanie ręczne: MoŜliwe przełączanie oddzielnie sygnałów audio i wideo za pomocą klawiszy na 

frontowej obudowie.  

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja, sterowanie lokalne, setup, audio, wideo 

Inne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’, wysokość 2U 
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Tab. 5.284 Specyfikacja techniczna przeł ącznika sygnałowego  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo audio (+/-0,5dB) Hz 20 - 20000 

THD+N (20Hz-20kHz) % 0,05 

Konwersja DA / AD audio bit/Hz 24/48 

Stosunek S/N (krzywa A) dB 90 

Opis  

urządzenia: 

Przełącznik/rozdzielacz wielkoformatowy z moŜliwością odbierania i transmisji sygnałów przesyłanych w 

postaci skrętkowej. 

Ilość i rodzaj wejść: 3 wideo (konfigurowane jako composite video, s-video lub component video), 2 

RGBHV, 5 stereo audio, 2 mikrofonowo/liniowe, dwa wejścia na złączach typu RJ45 (odbiór sygnału audio 

wideo transmitowanego za pomocą skrętki)  

Ilość i rodzaj wyjść:  1 RGBHV, 1 wyjście audio program, 1 wyjście audio mowa, 2 wyjścia na złączach 

typu RJ45 (wysyłanie sygnału audio wideo transmitowanego za pomocą skrętki) 

Typ przełącznika: 7x2 crosspoint matrix 

Porty magistrali komunikacyjnej przy kaŜdym wejściu i wyjściu typu skrętkowego, główny port magistrali 

komunikacyjnej. Porty słuŜące do komunikacji z pozostałymi urządzeniami systemu. 

Akceptowane sygnały 

Formaty wideo: NTSC i PAL do 1080p 

RGBHV: do 1920x1200/60Hz 

Regulacje i obróbka sygnału audio: regulacja poziomu sygnału wyjściowego (-80dB do +20dB w krokach 

co 0.1dB), miksowanie,  kompensacja poziomu sygnału wejściowego, gain dla wejścia mikrofonowego, 

regulacja tonów niskich i wysokich +/- 15 dB, korektor parametryczny i graficzny, regulacja opóźnienia 

sygnału na wyjściu mowa od 0 do 40ms w krokach 1ms. 

Przełączanie ręczne: MoŜliwe przełączanie oddzielnie sygnałów audio i wideo za pomocą klawiszy na 

frontowej obudowie. MoŜliwość zablokowania klawiszy na frontowej obudowie 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

Wskaźniki LED: zasilanie, komunikacja, informacje o wejściach i wyjściach 

Inne: Przystosowany do montaŜu w rack 19’’, 1U 

 

Tab. 5.285 Specyfikacja techniczna transmitera 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja analogowo cyfrowa audio Bit/Hz 24/48 

Pasmo audio  Hz 20 – 20000 

Opis  

urządzenia: 

Transmiter/ przełącznik do podłączenia sygnału z dwóch komputerów i wysyłania go w postaci skrętkowej 

Rodzaj wejścia:    

Wideo: 2 x RGBHV z wyjściami monitorującymi kaŜde  

Audio: 2x analogowe stereo symetryczne/niesymetryczne (złącze zaciskowe) 

Rodzaj wyjścia: UmoŜliwiające transmisje sygnału audio wideo za pomocą skrętki (złącze RJ45) 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Porty magistrali komunikacyjnej: Dwa porty magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu 

sterowania i transmisji sygnałów  

Rozdzielczość RGBHV: Do 1920x1200/60Hz 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja, detekcja sygnału na wejściu 

MoŜliwość montaŜu w racku   

 

Tab. 5.286 Specyfikacja techniczna transmitera 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja analogowo cyfrowa audio Bit/Hz 24/48 

Pasmo audio  Hz 20 – 20000 

Opis  

urządzenia: 

Transmiter/ przełącznik do podłączenia sygnału z komputera i źródła audio wideo i wysyłania go w postaci 

skrętkowej 

Rodzaj wejścia:    

Wideo: 1 x RGBHV z wyjściem monitorującym  

           1 x Composite video lub S-video lub Component video  

Audio: 2x analogowe stereo symetryczne/niesymetryczne (złącze zaciskowe)  

Rodzaj wyjścia: UmoŜliwiające transmisje sygnału audio wideo za pomocą skrętki (złącze RJ45) 

Porty magistrali komunikacyjnej: Dwa porty magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu 

sterowania i transmisji sygnałów  

Formaty wideo: NTSC,  PAL, HDTV do 1080p 

Rozdzielczość RGBHV: Do 1920x1200/60Hz 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja, detekcja sygnału na wejściu 

MoŜliwość montaŜu w racku 

 

Tab. 5.287 Specyfikacja techniczna transmitera 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja analogowo cyfrowa audio Bit/Hz 24/48 

Pasmo audio  Hz 20-20 000 

Opis  

urządzenia: 

Transmiter umoŜliwiający konwersję i przesyłanie sygnałów audio wideo w postaci skrętkowej 

Rodzaj wejścia:  konfigurowane jako RGBHV, component video, s-video lub composite video (5 złączy 

typu BNC)  Audio: analogowe stereo symetryczne/niesymetryczne (złącze zaciskowe)  

Rodzaj wyjścia: UmoŜliwiające transmisje sygnału audio wideo za pomocą skrętki (złącze RJ45) 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów  
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Akceptowane sygnały: 

Formaty wideo: NTSC,  PAL, HDTV (do 1080p) 

RGBHV: do 1920x1200/60Hz 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja, detekcja sygnału na wejściu 

MoŜliwość montaŜu w racku 

 

Tab. 5.288 Specyfikacja techniczna odbiornika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

Odbiornik umoŜliwiający przekształcanie sygnałów RGBHV i wideo z postaci skrętkowej do postaci 

akceptowalnej dla projektorów, monitorów, nagrywarek itp. Dodatkowo umoŜliwiający sterowanie pracą 

urządzeń końcowych. Kompatybilny z pozostałymi urządzeniami systemu transmisji i sterowania. 

Wejście sygnałowe na złączu RJ45 – odbiór sygnałów transmitowanych za pomocą skrętki. 

Wyjścia sygnałowe: composite video, s-video i RGBHV/component video  

Akceptowalne sygnały: 

Wideo/HDTV: NTSC or PAL, HDTV do 1080p 

RGBHV do 1920 x 1200 @ 60Hz  

MoŜliwość kompensacji sygnału: 10 bitowa kontrola PEAK (pasmo przepustowe) i BOOST (częstotliwość) 

oraz 4 bitowa kontrola SKEW (opóźnienie) w przedziale od 0 -22ns dla kaŜdej składowej (RGB) osobno.   

Porty sterownicze: Port RS-232 (do 115,2k baud), port IR, 1 wejście cyfrowe, port magistrali 

komunikacyjnej (do komunikacji z innymi urządzeniami systemu) 

Wskaźniki LED: zasilanie, komunikacja, konfiguracja 

Zasilanie: 24VDC przez port magistralowy 

 

Tab. 5.289 Specyfikacja techniczna odbiornika/stero wnika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja cyfrowo analogowa sygnału audio (przetworniki Burr 

Brown) 
bit/kHz 20/48 

Wbudowany wzmacniacz mocy audio W/ Ω 2x10/8 

System kompensacji opóźnień sygnału (Skew delay)  ns od 0-22 

Stosunek S/N audio dla wyjścia liniowego dB 94  

THD+N dla wyjścia liniowego % 0,05  

Pasmo audio +/-0,5dB Hz 20-20000  

Opis  

urządzenia: 

Odbiornik umoŜliwiający przekształcanie sygnałów z postaci skrętkowej do postaci akceptowalnej dla 

projektorów, monitorów, nagrywarek, wzmacniaczy audio itp. Dodatkowo umoŜliwiający sterowanie pracą 

urządzeń końcowych. Kompatybilny z pozostałymi urządzeniami systemu transmisji i sterowania. 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wejście sygnałowe: Na złączu RJ45 (odbiór sygnału audio wideo transmitowanego za pomocą skrętki) 

Wyjścia sygnałowe: S-video, composite video, RGBHV/component, audio stereo, audio mono 

Wbudowany sterownik: CPU: 32bit, SDRAM 32MB, NVRAM 256KB, Flash 4MB 

Port Ethernet: Tak, 10/100BaseT, statyczne IP lub DHCP/DNS, SSL, full duplex TCP/IP, UDP/IP, CIP, 

SMPT, SNMP, wbudowany web serwer i email klient (MoŜliwość zdalnego zarządzania pracą) 

Porty sterownika: 2 porty RS-232 (do 115,2k baud), port IR, 2 porty przekaźnikowe, 4 wejścia cyfrowe, port 

magistrali komunikacyjnej (do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania i transmisji) 

Wskaźniki LED: Wskazujące aktywność portów sterownika, zasilania, komunikacji z pozostałymi 

urządzeniami systemu sterownia, aktywność portu LAN 

Obróbka sygnału audio: Regulacja poziomu sygnału, regulacja tonów niskich i wysokich +/- 15 dB, 

korektor parametryczny i graficzny, 

MoŜliwość kompensacji sygnału wideo: 10 bitowa kontrola PEAK (pasmo przepustowe) i BOOST 

(częstotliwość) oraz 4 bitowa kontrola SKEW (opóźnienie) w przedziale od 0 -22ns dla kaŜdej składowej 

(RGB) osobno.   

Akceptowalne sygnały: 

Wideo/HDTV: NTSC lub PAL, HDTV do 1080p 

RGBHV do 1920 x 1200 @ 60Hz  

Zasilanie 24VDC z zewnętrznego zasilacza 

 

Tab. 5.290 Specyfikacja techniczna odbiornika audio  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja cyfrowo analogowa sygnału audio (przetworniki Burr Brow) bit/kHz 20/48 

Stosunek S/N dBA 90 

THD+N % 0,05  

Pasmo audio +/-0,5dB Hz 20-20000  

Opis  

urządzenia: 

Urządzenie konwertujące dostarczany sygnał skrętkowy do postaci analogowej odpowiedniej da urządzeń 

typu wzmacniacz, Nagrywarka, itp.  

Zakres regulacji głośności -80 do +20 dB co 0,1dB 

Dwa porty magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania  

Wejście/wyjście sygnałowe: 2x RJ-45 (odbiór i przesył dalej sygnału audio wideo transmitowanego za 

pomocą skrętki) 

Trzy gniazda wyjściowe audio: jedno stereo,  jedno mono  (zaciski) 

Wskaźniki LED: Wskazujące aktywność portów, zasilania, komunikacji 

Obróbka sygnału audio: Regulacja poziomu sygnału, regulacja tonów niskich i wysokich +/- 12 dB, 

korektor parametryczny i graficzny 

MoŜliwe miksowanie sygnałów, wprowadzanie opóźnienia na kanał mono oraz kompensacja poziomu 

sygnału wejściowego. 

Uwagi instalacyjne: urządzenie wolnostojące, moŜliwość montaŜu w racku  
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Tab. 5.291 Specyfikacja techniczna panelu dotykoweg o przewodowego prelegenta  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna ekranu Cale 8,4 

Rozdzielczość matrycy LCD piksele 800×600 

Pamięć DDR SDRAM MB 512 

Pamięć Flash GB 1 

Jasność Cd/m2 200 

Kąt widzenia Stopnie 
+/-65 poziomo,  

+65/-45 pionowo 

Kontrast  500:1 

Kolory  18 bitów, 256k kolorów 

Waga kg ≤1,5 

Zasilanie V 12DC 

Opis  

urządzenia: 

Typ panela: Przewodowy, wolnostojący 

Ekran dotykowy rezystancyjny 

Matryca LCD aktywna 

Format ekranu: 4:3 

System operacyjny wbudowany: Windows XP, Aplikacje: Internet Explorer, Media Player, przeglądarki 

Excel i Word 

Wzmacniacz, system głośników 

Port Ethernet 

Komunikacja: Komunikacja poprzez Ethernet z innymi urządzeniami systemu sterowania i transmisji 

sygnałów 

Inne porty: USB 

Przyciski na obudowie: Min 4 programowalne  

Skaner biometryczny 

MoŜliwość pracy bezprzewodowej WiFi 

 

Tab. 5.292 Specyfikacja techniczna panelu dotykoweg o technika z podgl ądem wideo i RGBHV 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekątna monitora Cale 12 

Rozdzielczość matrycy LCD piksele 800×600 

Jasność cd/m2 400 

CPU bit 32 

Pamięć DDR RAM MB 128 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pamięć Flash MB 64 

Opis  

urządzenia: 

Typ panela dotykowego: Przewodowy, wolnostojący 

Typ ekranu dotykowego : Rezystancyjny 

Kolory: 18 bitów, 256k kolorów 

Matryca LCD: Aktywna 

Format ekranu: 4:3 

Kąt widzenia: +/-70 stopni poziomo, +45/-55stopni pionowo 

Kontrast: 300:1 

Rozszerzenie pamięci: Akceptuje karty Compact flash do 4GB 

Wzmacniacz, system głośników, mikrofon: Tak 

Port Ethernet: Tak 

Porty magistrali komunikacyjnej: Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania 

i transmisji sygnałów  

Wejścia audio wideo: Dwa wejścia na złączach RJ45 umoŜliwiające podgląd sygnałów wideo (RGBHV, 

component, s-video, wideo) i podsłuch (audio) transmitowanych za pomocą skrętki. Kompatybilny z 

systemem sterowania i dystrybucji sygnałów. 

Wyjście słuchawkowe 

Inne porty: USB, na karty pamięci 

Przyciski na obudowie: 4 programowalne, 1 reset 

Zasilanie: 24V DC przez port magistrali komunikacyjnej 

 

Tab. 5.293 Specyfikacja techniczna sterownika centr alnego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

CPU bity 32 

Pamięć SDRAM MB 32 

Pamięć NVRAM KB 256 

Pamięć Flash MB 4 

Pamięć Compact Flash roszerzana GB do 4 

Port IR Ilość 8 

Port interfejsów RS232/RS-422/RS485 szt. 6 

Port magistrali komunikacyjnej szt. 1 

Port I/O szt. 8 

Port przekaźnikowy szt. 8 

Zasilanie V/Hz 230/50Hz 

Opis  

urządzenia: 

Komunikacja  LAN 10/100T Ethernet: TAK (wymagana opcjonalna karta sieciowa). 

Trzy sloty na opcjonalne karty rozszerzeń (do 3 kart) 



5. Specyfikacja techniczna urz ądzeń  

 

str. 220 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Diody LED na panelu czołowym informujące o: zasilaniu, komunikacji magistralnej, aktywności portu LAN, 

błędach  

Uwagi instalacyjne: MoŜliwy montaŜ w racku 19”. Rozmiar 2U, uchwyty mocujące w zestawie. 

 

Tab. 5.294 Specyfikacja techniczna karty sieciowej do sterownika 

Karta sieciowa do sterownika. 10/100Base half/full duplex, wbudowany Web serwer. UmoŜliwia ona 
zdalne zarządzanie, diagnostykę, programowanie oraz komunikację z innymi sterownikami sieciowymi 
poprzez Ethernet LAN, WAN lub Internet 

 

Tab. 5.295 Specyfikacja techniczna zasilacza system owego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Całkowita moc dostarczana do urządzeń W 300 

Nominalne napięcie wyjściowe VDC 24 

Maksymalna moc na jeden kanał W 75 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Opis  

urządzenia: 

Ilość kanałów: 8 

Port magistrali komunikacyjnej: Tak, 16 portów magistrali do zasilania i komunikacji z pozostałymi 

urządzeniami systemu sterowania i transmisji sygnałów, 1 port główny 

Wskaźniki LED:  8 wskaźników wskazujących zasilanie kaŜdego kanału, 8 wskaźników pokazujących 

przeciąŜenie kaŜdego kanału, wskaźnik przeciąŜenia całego zasilacza, wskaźnik zasilania urządzenia, 

wskaźnik komunikacji z systemem sterowania 

MoŜliwości montaŜowe MoŜliwy montaŜ w racku, wysokość 3U. MoŜliwy montaŜ na płycie 

 

Tab. 5.296 Specyfikacja techniczna zestawu monta Ŝowego do zasilacza 

Zestaw do montaŜu zasilacza systemowego 300W w racku 19”. Wysokość 3U  

 

Tab. 5.297 Specyfikacja techniczna modułu przeka źnikowego  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Porty wyjść do sterowania silnikami szt. 2 

Port wejść wyzwalających do podłączenia zewnętrznych przycisków szt. 2 

Port magistrali komunikacyjnej szt. 2 

Opis  

urządzenia: 

Port magistrali do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania  

Przystosowany do pracy 230V/50Hz 

Zasilanie: 24V DC  poprzez port magistralowy  

Wskaźniki LED informujące o: stanie przekaźników sterujących, komunikacji, zasilaniu, trybie override 

(wyzwalania zewnętrznego) 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

2 siedmiosegmentowe wyświetlacze numeryczne LED do wskazywania numeru identyfikacji w sieci 

Klawisz reset resetujący wewnętrzny procesor. 

Konfigurowanie z klawiszy lub za pomocą specjalnego oprogramowania 

Uwagi instalacyjne: Przystosowany do montaŜu na szynie DIN  (szerokość 6 DIN) 

 

 

Tab. 5.298 Specyfikacja techniczna nadajnika IR 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wymiary (WxSxG) mm Max 65 x 32 x 58 

Długość przewodu połączeniowego m Min 2 

Opis  

urządzenia: 

Nadajnik podczerwieni kompatybilny ze sterownikiem. Pozwala na sterowanie urządzeniami za pomocą 

podczerwieni. 

MoŜliwość przyklejenia nadajnika do sterowanego urządzenia.  

 

Tab. 5.299 Specyfikacja techniczna klawiatury stero wniczej na ściennej 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zasilanie z magistrali systemowej V 24 DC 

Opis  

urządzenia: 

Klawiatura przyciskowa z moŜliwością konfigurowania ilości oraz wielkości przycisków, zasilana z 

magistrali systemowej. Klawiatura wyposaŜona jest w 12 diod, dzięki którym moŜna zastosować 

sygnalizację zwrotną. 

Klawiatura pasująca do europejskiej puszki Φ=60 

Czujnik natęŜenia światła: TAK 

MoŜliwość grawerowania klawiszy 

Dwa wejścia kontaktowe umoŜliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych (np. przycisków, czujników 

ruchu) 

Diody LED zmieniają intensywność świecenia w zaleŜności od natęŜenia światła w pomieszczeniu 

 

Tab. 5.300 Specyfikacja techniczna centralnego ster ownika o świetlenia 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

CPU bity 32 

Pamięć SDRAM MB 32 

Pamięć NVRAM KB 256 

Pamięć Flash MB 8 

Port Ethernet szt. 1 

Ilość wyjść przekaźnikowy szt. 8 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość wejść cyfrowych szt. 1 

Port magistrali komunikacyjnej szt. 8 

Opis  

urządzenia: 

Sterownik oświetlenia. Komunikacja z modułami oświetleniowymi i przekaźnikowymi oraz innymi 

elementami systemu sterowania. 

Port Ethernet: 10/100BaseT, full/half duplex, statyczne IP lub DHCP/DNS, SSL, TCP/IP, UDP/IP, CIP, 

SMTP, SNMP, wbudowany web serwer i email klient, umoŜliwiający zdalne zarządzanie i komunikacje z 

innymi sterownikami systemu.  

Gniazdo kart pamięci: kompatybilne z MMC rozszerzalne do 1 GB 

Gniazdo override do podłączenia zewnętrznego przycisku 

Wskaźniki LED: Zasilanie, komunikacja, błąd, wskaźniki portu LAN  

Zasilanie: 24V DC  z zewnętrznego zasilacza 

Uwagi instalacyjne: Do powierzchniowego montaŜu na płycie/ścianie. 

 

Tab. 5.301 Specyfikacja techniczna ściemniacza świetlówkowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość kanałów ściemniacza szt. 4 

Port magistrali komunikacyjnej szt. 2 

ObciąŜenie na  kanał A 5 

Opis  

urządzenia: 

Czterokanałowy ściemniacz do sterowania balastami opraw świetlówkowych sygnałem 0-10V. 

Maksymalna ilość balastów na kanał – 30. 

Kompatybilny ze sterownikiem oświetlenia. 

Przystosowany do pracy 230V/50Hz 

Zasilanie: 24V DC  poprzez port magistralowy  

2 porty wyzwalania zewnętrznego (override) umoŜliwiające podłączenie zewnętrznych przycisków 

2x wyświetlacz 7 segmentowy informujący o numerze identyfikacyjnym urządzenia  

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie 

Wskaźniki LED informujące o: komunikacji, zasilaniu, trybie wyzwalania, statusie kaŜdego kanału 

Przycisk reset resetujący wewnętrzny procesor 

MoŜliwości montaŜowe: montaŜ na szynie DIN, szerokość 9 modułów 

 

Tab. 5.302 Specyfikacja techniczna modułu przeka źnikowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Ilość przekaźników (kanałów) szt. 8 

ObciąŜenie dla opraw świetlówkowych na  kanał A 5 

ObciąŜenie dla opraw Ŝarowych/halogenowych na  kanał A 10 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Opis  

urządzenia: 

2 wejścia override umoŜliwiające podłączenie zewnętrznych przycisków 

Port magistrali komunikacyjnej. Kompatybilny z innymi urządzenia systemu sterowania 

Przystosowany do pracy 230V/50Hz 

Zasilanie: 24V DC  poprzez port magistralowy  

Konfiguracja poprzez panel frontowy lub oprogramowanie 

Wskaźniki LED informujące o: komunikacji, zasilaniu, trybie override, statusie kaŜdego kanału 

2 siedmiosegmentowe wyświetlacze numeryczne wskazujący numer identyfikacji w sieci 

Przycisk reset resetujący wewnętrzny procesor 

MoŜliwości montaŜowe: montaŜ na szynie DIN, szerokość 9 modułów 

 

Tab. 5.303 Specyfikacja techniczna zasilacza UPS dl a projektorów 

Awaryjny zasilacz UPS słuŜący do podtrzymania zasilania projektora przez okres około 15 min 
zapobiegający awarii projektora w przypadku braku napięcia w sieci elektrycznej. 

Specyfikacja urz ądzeń systemu wideo i sterowania Sali Konferencyjno-Bank ietowej -1,02B  

Specyfikacja urządzeń jest identyczna jak dla Sali  Konferencyjno-Bankietowej -1,02A z wyłączeniem 
ostatniej pozycji – Zasilacza UPS dla projektora. Zasilacz UPS jest wspólny dla sali A i B 

Specyfikacja urz ądzeń systemu wideo i sterowania Sali Konferencyjno-Bank ietowej -1,49A  

Specyfikacja urządzeń jest identyczna jak dla Sali  Konferencyjno-Bankietowej -1,02A 

Specyfikacja urz ądzeń systemu wideo i sterowania Sali Konferencyjno-Bank ietowej -1,49B 

Specyfikacja urządzeń jest identyczna jak dla Sali  Konferencyjno-Bankietowej -1,02B 

5.4.4. Sale Konferencyjne Zarz ądu 

Specyfikacja urz ądzeń systemu wideo i sterowania Sali Konferencyjnej Zar ządu 1,06  

Tab. 5.304 Specyfikacja techniczna monitora LCD 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Rozdzielczość natywna piksele 1920 x 1080 

Przekątna ekranu cale 47 

Jasność cd/m2 700 

Kontrast  1000:1 

Plamka mm 0,54 x 0,54 

Kąt widzenia stopnie 178 

Czas reakcji matrycy ms 9 

Pobierana moc W ≤350 

Waga kg ≤35 

Opis  Format:  16:9  
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

urządzenia: MoŜliwość wyświetlania sygnału Full HD 1080p 

Aktywna matryca TFT 

Zasilanie: 230V AC 

Wyjścia: s-video. composite video/audio, RGB/Component/audio, DVI (HDCP)/audio, wzmacniacza mocy 

2x7W/6Ohm do podłączenia głośników 

Port Ethernet 

Opcjonalna karta RS-232, opcjonalne karty z wejściami sygnałowymi w róŜnych standardach. 

Sterowanie i kontrola: Ethernet, IR (pilot na wyposaŜeniu), opcjonalna karta RS-232 

Specjalny tryb do wykorzystania podczas prezentacji wideokonferencyjnej polegający na redukcji 

zielonych składników oświetlenia fluorescencyjnego dla otrzymania/reprodukcji bardziej naturalnych 

kolorów 

Wbudowany timer 

MoŜliwość montaŜu poziomego i pionowego 

Zintegrowany wysokiej jakości skaler umoŜliwiający otrzymanie optymalnego obrazu niezaleŜnie od jego 

rozdzielczości wejściowej 

Tryb PIP  

MoŜliwość wyboru krzywej gamma zgodnej z DICOM GSDF umoŜliwiając korzystania z monitora w 

aplikacjach medycznych 

 

Tab. 5.305 Specyfikacja techniczna karty RS do moni tora 

Karta RS-232 pochodząca od tego samego producenta co monitor, montowana w slocie 
minorowym, zaopatrująca monitora w interfejs do zdalnego nim sterowania (integracji z zewnętrznym 
systemem sterowania). 

 

Tab. 5.306 Specyfikacja techniczna mobilnego stojak a na urz ądzenia 

Stojak mobilny przeznaczony do montaŜu monitora i urządzeń. MoŜliwość zamontowania 
monitora o przekątnej ekranu od 42” do 63” o maksymalnej wadze do 90 kg z moŜliwością regulacji 
poziomu wysokości w zakresie 1,2m – 1,8m. Regulacja pionowego kąta pochylenia zamocowanego 
projektora. MoŜliwość prowadzenia przewodów wewnątrz konstrukcji stojaka. MoŜliwość zamocowania 
do trzech opcjonalnych półek do montaŜu dodatkowych urządzeń. Cztery kółka zamontowane 
u podstawy umoŜliwiające łatwe przemieszczanie stojaka i ustawienie go w dogodnej pozycji. 

 

Tab. 5.307 Specyfikacja techniczna półki do stojaka  

Półka mocowana do stojaka mobilnego na monitor pochodząca od tego samego producenta. 
Przeznaczona do utrzymania urządzeń audio-wideo o wadze nie przekraczającej 12 kg. Szerokość półki 
min 455 mm , głębokość min 385 mm    
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Tab. 5.308 Specyfikacja techniczna odtwarzacza Blu- ray 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo Hz 4 – 44000 

Stosunek S/N audio dB 115 

THD % 0,003 

Przetwornik CA wideo MHz/bit 148,5/12 

Przetwornik CA audio kHz/bit 192/24 

Zasilanie V/Hz 230/50 

Pobór mocy W Do 30 

Opis  

urządzenia: 

Wyjścia audio: 7.1 kanałowe analogowe audio (RCA), analogowe stereo, cyfrowe (Coaxial i optyczne) 

Wyjścia wideo: HDMI, Component video, Composite video, S-video,  

Port Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) 

Czytnik kart SD 

Obsługiwane formaty: CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, 

DVD+R DL, BD-R, BD-RE, BD-ROM, DVD-R DL, DivX, AVCHD   JPEG, MP3 

Format Wideo: 1080p, 1080i,720p,480i,480p, PAL, NTSC  

Dźwięk: Dekodery: Dolby Digital, Dolby digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD 

Sterowanie: IR  

Uwagi instalacyjne: Urządzenie wolnostojące 

 

Tab. 5.309 Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Moc wyjściowa RMS:  W@ 8Ω 2x60 

Moc wyjściowa RMS:  W@ 4Ω 2x100 

Separacja kanałów:  dB przy 1kHz >75 

Pobór mocy w trybie stanby  W <1 

Pasmo  Hz 20-20k (+/-1dB) 

Stosunek S/N dB >105 

Zniekształcenia THD %  <0,05 

Impedancja wejściowa Ω >10k  

Opis  

urządzenia: 

Typ wzmacniacza: Klasa D 

Poziom sygnału wejściowego: Nominalny +4dBu, maksymalny +20dBu 

Rodzaj wejść audio: 1 stereo lub 2 mono , symetryczne i niesymetryczne na złączu zaciskowym 

Detekcja sygnału audio: Tak  

Automatyczne przechodzenie w stan standy gdy nie ma sygnału: Tak, po 1 godzinie 

Chłodzenie: Konwekcyjne, bezwentylatorowe 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wskaźniki LED na przednim panelu: zabezpieczenie i sygnał dla kaŜdego kanału 

Pokrętła, włączniki na frontowym panelu: Nie, przedni panel czysty, tylko wskaźniki LED 

Uwagi instalacyjne: Wysokość 1U, pół szerokości racka, moŜliwość montaŜu w racku. 

 

Tab. 5.310 Specyfikacja techniczna zestawu gło śnikowego sufitowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo przenoszenia (-10dB) Hz 60 – 24000 

Efektywność (1W/1m) dB 91 

Nominalny kąt promieniowania (stoŜkowy) stopnie 90 

Kąt promieniowania  przy 1kHz-6kHz stopnie 93 

Moc średnia/program W 60/120 

Impedancja nominalna Ohm 6 

Odczepy transformatora (100 V) W 60/30/15/OFF 

Średnica mm max 280 

Waga kg ≤5 

Opis  

urządzenia: 
Głośnik okrągły sufitowy, wyposaŜony w akcesoria do montaŜu w suficie 

 

Tab. 5.311 Specyfikacja techniczna przył ącza sygnałowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wzmocnienie (gain) dla sygnału RGBHV i wideo dB 0 

Konwersja analogowo cyfrowa sygnału audio bit/kHz 20/48 

Pasmo przenoszenia sygnału audio  Hz/dB 20-20000 / +/-1 

Opis  

urządzenia: 

Interfejs do podłączenia komputera i dodatkowego sygnału audio wideo z odseparowanym (oddzielnym) 

elementem zawierającym pokrętło do regulacji głośności i przyciski wyboru źródła sygnału. 

Rodzaje gniazd sygnałowych wejściowych: gniazdo composite video (RCA), gniazda audio (2xRCA), 

Gniazdo DB15 (VGA), gniazdo Jack 1/8” audio 

Akceptowane sygnały komputerowe (RGBHV): Rozdzielczości: 800 x 600 do 1600 x 1200 pikseli 

Akceptowalne sygnały wideo: 480i (NTSC), 576i (PAL) 

Rodzaj i ilość wyjść sygnałowo sterowniczych: 1 wyjścia typu RJ45 do transmisji sygnałów audio wideo i 

sterowniczych do odbiornika systemowego. Sygnały audio wideo i sterownicze transmitowane przy 

pomocy jednego przewodu skrętkowego. 

MoŜliwość regulacji poziomu dźwięku z mikrofonu podłączanego do odbiornika systemowego 

Konfiguracja i programowanie: Za pomocą specjalnego oprogramowania dostarczanego przez producenta 

urządzenia. 

Przyciski sterownicze ze wskaźnikami LED: Dwa przyciski (PC, VIDEO)  umoŜliwiające uaktywnienie i 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

skonfigurowanie całego systemu lub jego wyłączenie. Dla przykładu naciśnięcie przycisku VIDEO moŜe 

spowodować: załączenie projektora/monitora, wybór i ustawienie odpowiedniego wejścia w 

projektorze/monitorze i załączenie odtwarzacza wideo w celu wyświetlania obrazu. Całkowite wyłączenie 

systemu poprzez kilku sekundowe wciśnięciu i trzymaniu przycisku. 

Parametry audio: Maksymalny poziom sygnału wejściowego audio do 2Vrms, impedancja wejściowa 10kΩ 

Zasilanie z odbiornika systemowego poprzez ten sam przewód co transmisja audio wideo i sterowanie. 

 

Tab. 5.312 Specyfikacja techniczna przył ącza stołowego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wzmocnienie (gain) dla sygnału RGBHV i wideo dB 0 

Pasmo audio Hz/dB 20-20000 / +/-1 

Konwersja analogowo cyfrowa sygnału audio bit/kHz 20/48 

Opis  

urządzenia: 

Rodzaj konstrukcji: Czarne, metalowe przyłącze stołowe do montaŜu w blacie stołu konferencyjnego, z 

klapką do zamykania od góry, po której otwarciu mamy dostęp do przewodów sygnałowych, gniazda 

zasilania, przycisków sterowniczych oraz pokrętła głośności. 

Rodzaje przewodów w przyłączu: przyłącze zawiera przewód RGBHV z końcówką DB15, audio z 

końcówką mini JACK stereo, Composite video z końcówką CINCH, audio z dwoma końcówkami CINCH,  

umoŜliwia doprowadzenie przewodu LAN. Wszystkie przewody są wyciągane, wpuszczane i 

magazynowane w przyłączu. 

Sposób zasilania podłączanych urządzeń źródłowych: Gniazdo zasilania 230V/50Hz  zamontowane 

wewnątrz przyłącza 

Przyciski sterownicze ze wskaźnikami LED: Dwa przyciski (PC, VIDEO) wewnątrz przyłącza umoŜliwiające 

uaktywnienie i skonfigurowanie całego systemu lub jego wyłączenie. Dla przykładu naciśnięcie przycisku 

VIDEO moŜe spowodować: załączenie projektora/monitora, wybór i ustawienie odpowiedniego wejścia w 

projektorze/monitorze i załączenie odtwarzacza wideo w celu wyświetlania obrazu. Całkowite wyłączenie 

systemu poprzez kilku sekundowe wciśnięciu i trzymaniu przycisku. 

Sposób regulacji głośności: Pokrętło wewnątrz przyłącza umoŜliwiające regulację głośności odtwarzania 

dźwięku z podłączonego do przyłącza źródła. 

Transmisja sygnałów audio wideo i sterowniczych (połączenie z odbiornikiem systemowym): Za pomocą 

jednego specjalistycznego przewodu skrętkowego o parametrze skew delay mniejszym niŜ 15ns/100m. 

Gniazdo wyjściowe typu RJ45. 

Akceptowane sygnały komputerowe (RGBHV): Rozdzielczości: 800 x 600 do 1600 x 1200 pikseli 

Akceptowalne sygnały wideo: 480i (NTSC), 576i (PAL) 

Parametry audio: Maksymalny poziom sygnału wejściowego audio do 2Vrms, impedancja wejściowa 10kΩ 

 

Tab. 5.313 Specyfikacja techniczna odbiornika/stero wnika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wbudowany wzmacniacz audio W/Ohm 2x10/8 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wzmocnienie (gain) dla sygnału RGBHV i wideo dB 0 

Konwersja cyfrowo analogowo sygnału audio bit/kHz 20/48 

Regulacja tonów niskich i wysokich dB +/-12 

Stosunek S/N (dla wyjścia wzmacniacza audio)  

według krzywej A 
dB 80 

Stosunek S/N (dla wyjścia liniowego audio)  

według krzywej A 
dB 82 

Zniekształcenia THD (dla wyjścia wzmacniacza audio) % 0,7 

Zniekształcenia THD (dla wyjścia liniowego audio) % 0,05 

Pasmo przenoszenia sygnału audio (dla wyjścia wzmacniacza audio) Hz/dB 20-20000 / +/-1 

Pasmo przenoszenia sygnału audio (dla wyjścia liniowego audio) Hz/dB 20-20000 / +/-0,5 

Opis  

urządzenia: 

Rodzaj i ilość wejść sygnałowo sterowniczych: 3 wejścia typu RJ45 do podłączenia sygnałów z trzech 

przyłączy sygnałowo sterowniczych. Przy kaŜdym wejściu pokrętło do regulacji/poprawy jakości sygnału.  

Sygnały audio wideo i sterownicze z przyłączy transmitowane przy pomocy jednego przewodu 

skrętkowego. 

Rodzaje gniazd sygnałowych wyjściowych: Gniazdo DB15 (VGA), gniazdo RCA wideo, gniazda zaciskowe 

audio stereo, gniazda zaciskowe do podłączenia głośników 

Funkcjonalność sieciowa: Posiada gniazdo Ethernetowe 10/100Base T, statyczne IP lub DHCP/DNS, 

wbudowany Web serwer, moŜliwość zdalnego zarządzania za pomocą specjalnego oprogramowania 

dostarczanego przez producenta urządzenia. 

Porty sterownicze: Wbudowany dwukierunkowy port RS-232 (do 115,2k baud), port IR, 2 wyjścia 

przekaźnikowe, 4 wejścia cyfrowe 

Konfiguracja i programowanie: Za pomocą specjalnego oprogramowania dostarczanego przez producenta 

urządzenia. 

Akceptowane sygnały komputerowe (RGBHV): VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA  

Akceptowalne sygnały wideo: 480i (NTSC), 576i (PAL) 

Dodatkowe wejście do podłączenia zewnętrznego mikrofonu. 

Parametry audio: Maksymalny poziom sygnału wyjściowego audio do 4Vrms dla sygnału symetrycznego, 

do 2Vrms dla sygnału niesymetrycznego, impedancja wyjściowa odpowiednio 200Ω i  100Ω   

Wskaźniki LED informujące o: zasilaniu urządzenia, aktywności wejścia sygnałowego, aktywności portu 

IR, aktywności portu COM 

 

Tab. 5.314 Specyfikacja techniczna nadajnika IR 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wymiary (WxSxG) mm Max 65 x 32 x 58 

Długość przewodu połączeniowego m Min 2 

Opis  Nadajnik podczerwieni kompatybilny ze sterownikiem. Pozwala na sterowanie urządzeniami za pomocą 
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Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

urządzenia: podczerwieni. 

MoŜliwość przyklejenia nadajnika do sterowanego urządzenia.  

 

Specyfikacja urz ądzeń systemu wideo i sterowania Sali Konferencyjnej Zar ządu 1,14  

Specyfikacja urządzeń jest identyczna jak dla Sali  Konferencyjnej Zarządu 1,06 

 

5.4.5. Pomieszczenie Press 

Tab. 5.315 Specyfikacja techniczna monitora podgl ądowego LCD 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Rozdzielczość natywna piksele 1366 x 768 

Przekątna ekranu cale 32 

Jasność cd/m2 500 

Kontrast  1300:1 

Plamka mm 0,5x0,5 

Kąt widzenia stopnie 178 

Czas reakcji matrycy ms 8 

Pobierana moc W ≤150 

Opis  

urządzenia: 

Format ekranu:  16:9  

Aktywna matryca TFT 

Zasilanie: 230V AC 

Wejścia: s-video, composite video, 2xaudio, RGB, 2x HDMI 

Wyjścia: s-video, composite video, wzmacniacza mocy 2x7W/6Ohm do podłączenia głośników 

Sterowanie i kontrola: wbudowana karta RS-232, opcjonalna karta Ethernet, IR (pilot na wyposaŜeniu). 

Slot na dodatkowe (opcjonalne) karty 

Wbudowany timer 

Zintegrowany wysokiej jakości skaler umoŜliwiający otrzymanie optymalnego obrazu niezaleŜnie od jego 

rozdzielczości wejściowej  

MoŜliwość blokady panelu kontrolnego 

MoŜliwość montaŜu poziomego i pionowego 

Tryb PaP  

 

Tab. 5.316 Specyfikacja techniczna zestawu gło śnikowego do monitora 

Dwa pasywne głośniki (moc -7 Wat kaŜdy) do monitora  pochodzące od tego samego 
producenta. Model głośników sugerowany przez producenta do wybranego konkretnego monitora. 
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Tab. 5.317 Specyfikacja techniczna zawieszenia ściennego do monitora 

Zawieszenie ścienne do monitora (32", 40" lub 52") tego samego producenta pozwalające na 
zamocowanie na ścianie monitora w pionie lub w poziomie 

Tab. 5.318 Specyfikacja techniczna wzmacniacza dyst rybucyjnego s-video 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo (-3dB) MHz 270 

Port wejściowy S-Video szt. 1 

Port wyjściowy S-Video szt. 3 

Pobór prądu  A ≤0,1 

Opis  

urządzenia: 

Dystrybutor sygnału S-video 

Porty wejściowe/wyjściowe S-Video: rodzaj złącza Ŝeński  4-pin mini DIN  

Zasilanie: 12V DC  z własnego zasilacza 

Uwagi instalacyjne: Urządzenie wolnostojące, opcjonalna moŜliwość montaŜu w rack  

 

Tab. 5.319 Specyfikacja techniczna konwertera s-vid eo/video 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pobór prądu A ≤0,1 

Opis  

urządzenia: 

Urządzenie słuŜy do konwersji sygnału S-video na sygnał Composite video 

Porty wejściowy S-video: 1x 4-pin mini DIN,  2x BNC 

Port wyjściowy Composite: 1x BNC 

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza (w komplecie) 12V DC 

Inne: Urządzenie wolnostojące, moŜliwość montaŜu w racku 

 

Tab. 5.320 Specyfikacja techniczna wzmacniacza dyst rybucyjnego wideo 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Pasmo (-3dB) MHz 435 

Port wejściowy Wideo  Szt. 1 

Port wyjściowy Wideo Szt. 6 

Pobór prądu A ≤0,1 

Opis  

urządzenia: 

Dystrybutor sygnału Wideo 

Port wejściowy/wyjściowy Wideo: rodzaj złącza BNC 

Porty wyjściowe Wideo: 5x wyjście dystrybucyjne, 1x pętla wejścia (loop-throught) 

Zasilanie: 12V DC  z własnego zasilacza 

Uwagi instalacyjne: Urządzenie wolnostojące, opcjonalna moŜliwość montaŜu w rack  
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Tab. 5.321 Specyfikacja techniczna ramki monta Ŝowej do przył ącza 

Ramka montaŜowa montowana w szafie rack o wysokości 2U pozwalająca na zamontowanie do 16 

pojedynczych płytek z gniazdami sygnałowymi audio wideo. W komplecie znajdują się następujące zaślepki do 

zakrycia niewykorzystanych miejsc: 2 pojedyncze, 1 podwójna i 1 poczwórna.    

Tab. 5.322 Specyfikacja techniczna kompletu płytek z gniazdami sygnałowymi 

Komplet płytek do ramki montaŜowej zawierający gniazda sygnałowe audio-wideo róŜnych rodzajów 

i formatów (s-video, composite video, audio symetryczne i niesymetryczne) 

Tab. 5.323 Specyfikacja techniczna odbiornika/stero wnika 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Konwersja cyfrowo analogowa sygnału audio (przetworniki Burr 

Brown) 
bit/kHz 20/48 

Wbudowany wzmacniacz mocy audio W/ Ω 2x10/8 

System kompensacji opóźnień sygnału (Skew delay)  ns od 0-22 

Stosunek S/N audio dla wyjścia liniowego dB 94  

THD+N dla wyjścia liniowego % 0,05  

Pasmo audio +/-0,5dB Hz 20-20000  

Opis  

urządzenia: 

Odbiornik umoŜliwiający przekształcanie sygnałów z postaci skrętkowej do postaci akceptowalnej dla 

projektorów, monitorów, nagrywarek, wzmacniaczy audio itp. Dodatkowo umoŜliwiający sterowanie pracą 

urządzeń końcowych. Kompatybilny z pozostałymi urządzeniami systemu transmisji i sterowania. 

Wejście sygnałowe: Na złączu RJ45 (odbiór sygnału audio wideo transmitowanego za pomocą skrętki) 

Wyjścia sygnałowe: S-video, composite video, RGBHV/component, audio stereo, audio mono 

Wbudowany sterownik: CPU: 32bit, SDRAM 32MB, NVRAM 256KB, Flash 4MB 

Port Ethernet: Tak, 10/100BaseT, statyczne IP lub DHCP/DNS, SSL, full duplex TCP/IP, UDP/IP, CIP, 

SMPT, SNMP, wbudowany web serwer i email klient (MoŜliwość zdalnego zarządzania pracą lub 

komunikacji z innymi urządzeniami systemu) 

Porty sterownika: 2 porty RS-232 (do 115,2k baud), port IR, 2 porty przekaźnikowe, 4 wejścia cyfrowe, port 

magistrali komunikacyjnej (do komunikacji z innymi urządzeniami systemu sterowania i transmisji) 

Wskaźniki LED: Wskazujące aktywność portów sterownika, zasilania, komunikacji z pozostałymi 

urządzeniami systemu sterownia, aktywność portu LAN 

Obróbka sygnału audio: Regulacja poziomu sygnału, regulacja tonów niskich i wysokich +/- 15 dB, 

korektor parametryczny i graficzny, 

MoŜliwość kompensacji sygnału wideo: 10 bitowa kontrola PEAK (pasmo przepustowe) i BOOST 

(częstotliwość) oraz 4 bitowa kontrola SKEW (opóźnienie) w przedziale od 0 -22ns dla kaŜdej składowej 

(RGB) osobno.   

Akceptowalne sygnały: 

Wideo/HDTV: NTSC lub PAL, HDTV do 1080p 

RGBHV do 1920 x 1200 @ 60Hz  

Zasilanie 24VDC z zewnętrznego zasilacza 
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Tab. 5.324 Specyfikacja techniczna przeł ącznika audio wideo 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Wejścia wideo szt. 6 

Wejścia audio szt. 6 

Wyjścia wideo szt. 2 

Wyjścia audio szt. 2 

Pasmo wideo (-3dB) MHz 300 

Pasmo audio +/-0,5dB Hz 20-20000 

THD + N  (1 kHz) audio % <0,04 

Stosunek S/N  audio dB >90 

Pobór mocy W 20 

Opis  

urządzenia: 

Przełącznik sygnału wideo i sygnału audio 6 x 1 (z dodatkowym zbuforowanym wyjściem audio wideo) 

Wejścia audio: 6 x zbalansowane/niezbalansowane audio stereo (zaciski)  

Wejścia wideo: 6 x BNC 

Wyjście audio: 2 x zbalansowane/niezbalansowane audio stereo (zaciski, zbuforowane)  

Wyjście wideo: 2 x BNC (zbuforowane) 

Sterowanie: RS-232 (D-sub 9 pin) 

Uwagi instalacyjne: Urządzenie wolnostojące, moŜliwość montaŜu w szafach typu rack  

5.4.6.  System Informacyjny 

Tab. 5.325 Specyfikacja techniczna terminala 46” 

Parametr urządzenia Wartość Jednostka  

Typ matrycy  Profesjonalna, przygotowana do pracy 24h/7dni 

Wielkość matrycy 46 Cale 

Obudowa Stal szlachetna 

Kolor obudowy RAL 

MontaŜ VESA 

Ochrona matrycy Szkło hartowane 

Rodzaj matrycy TFT-LCD 

Kontrast 1200:1 

Format 16:9 

Rozdzielczość min. 1366x768 Pikseli 

Kolory 8bit, 16,7M Kolor 

Sterowanie Poprzez RS-232 
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Złącza zewnętrzne 
Gniazdo zasilania, 1xGigabit Ethernet RJ45, 1xUSB, 1xPS/2, 1xDB9, 1xaudio 

Jack 

Komputer PC zintegrowany z matrycą 

TFT-LCD terminala 

Procesor klasy AMD Athlon 2x64 4000 

Dysk twardy – min. 80GB 

Pamięć – DDR min. 1GB 

Karta grafiki klasy ATI Radeon x1250 256MB, Dual Display, pełna obsługa 

rozdzielczości HDTV 1080i/p i 720p 

Wsparcie dla dekodowania MPEG2 –  overlay i overscreen 

Sieć LAN – 2 x Gigabit Ethernet 

Inne – watchdog  

RS232 do sterowania matrycą 

 

Tab. 5.326 Specyfikacja techniczna terminala 40” 

Parametr urządzenia Wartość Jednostka  

Typ matrycy  Profesjonalna, przygotowana do pracy 24h/7dni 

Wielkość matrycy 40 Cale 

Obudowa Stal szlachetna 

Kolor obudowy RAL 

MontaŜ VESA 

Ochrona matrycy Szkło hartowane 

Rodzaj matrycy TFT-LCD 

Kontrast 1200:1 

Format 16:9 

Rozdzielczość min. 1366x768 Pikseli 

Kolory 8bit, 16,7M Kolor 

Sterowanie Poprzez RS-232 

Złącza zewnętrzne 
Gniazdo zasilania, 1xGigabit Ethernet RJ45, 1xUSB, 1xPS/2, 1xDB9, 1xaudio 

Jack 

Komputer PC zintegrowany z matrycą 

TFT-LCD terminala 

Procesor klasy AMD Athlon 2x64 4000 

Dysk twardy – min. 80GB 

Pamięć – DDR min. 1GB 

Karta grafiki klasy ATI Radeon x1250 256MB, Dual Display, pełna obsługa 

rozdzielczości HDTV 1080i/p i 720p 

Wsparcie dla dekodowania MPEG2 –  overlay i overscreen 

Sieć LAN – 2 x Gigabit Ethernet 

Inne – watchdog  

RS232 do sterowania matrycą 
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Tab. 5.327 Specyfikacja techniczna terminala 32” 

Parametr urządzenia Wartość Jednostka  

Typ matrycy  Profesjonalna, przygotowana do pracy 24h/7dni 

Wielkość matrycy 32 Cale 

Obudowa Stal szlachetna 

Kolor obudowy RAL 

MontaŜ VESA 

Ochrona matrycy Szkło hartowane 

Rodzaj matrycy TFT-LCD 

Kontrast 1200:1 

Format 16:9 

Rozdzielczość min. 1366x768 pikseli 

Kolory 8bit, 16,7M kolor 

Sterowanie Poprzez RS-232 

Złącza zewnętrzne 
Gniazdo zasilania, 1xGigabit Ethernet RJ45, 1xUSB, 1xPS/2, 1xDB9, 1xaudio 

Jack 

Komputer PC zintegrowany z matrycą 

TFT-LCD terminala 

Procesor klasy AMD Athlon 2x64 4000 

Dysk twardy – min. 80GB 

Pamięć – DDR min. 1GB 

Karta grafiki klasy ATI Radeon x1250 256MB, Dual Display, pełna obsługa 

rozdzielczości HDTV 1080i/p i 720p 

Wsparcie dla dekodowania MPEG2 –  overlay i overscreen 

Sieć LAN – 2 x Gigabit Ethernet 

Inne – watchdog  

RS232 do sterowania matrycą 

 

Tab. 5.328 Specyfikacja techniczna zawieszenia sufi towego monitora systemu informacyjnego 

Konstrukcja umoŜliwiająca zawieszenie projektora pod sufitem. Ze względu na konieczność 
dokładnego ustawienia projektora wymagana regulacja w pionie i poziomie. 

Tab. 5.329 Specyfikacja techniczna zawieszenia na ściennego monitora 

Konstrukcja umoŜliwiająca zawieszenie monitora w pozycji poziomej na ścianie o maksymalnej 
wadze 56 kg z moŜliwością regulacji konta nachylenia od 0 do 15 stopni. Minimalna odległość od ściany 
wynosi 3,8 cm, a rozstaw otworów montaŜowych wynosi od 100 do 709 mm w poziomie i maksymalnie 
432 mm w pionie 
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Tab. 5.330 Specyfikacja techniczna stacji graficzne j 

Parametr Wartość Jednostka 

Zainstalowany system operacyjny Windows Vista® Business, 32-bitowy 

Procesor Klasy Intel® Core™2 Duo E6750 2,66 GHz, chipset Intel® X38 Express 

Pamięć standardowa Min 2GB DDR2 

Napędy optyczne Combo DVD/RW 

Wewnętrzne wnęki napędów 2 wewnętrzne wnęki 3,5 cala 

Zewnętrzne wnęki na napędy 
3 wnęki zewnętrzne 5,25 cala oraz jedna wnęka zewnętrzna 3,5 cala na 

opcjonalny napęd dyskietek 

Kontroler napędu dysku twardego SATA 3GB/s 

Gniazda rozszerzeń 

7 gniazd: 2 gniazda karty graficznej PCI Express (x16), 1 PCI Express (x16 

mechanicznie, x4 elektrycznie), 1 PCI Express (x1) oraz 3 gniazda PCI 

starszego typu o pełnej długości 

Gniazda pamięci 4 gniazda DIMM 

Interfejs sieciowy LAN Gigabit Broadcom 5755 Netxtreme PCIe 

 

Tab. 5.331 Specyfikacja techniczna specjalizowanej karty graficznej do stacji graficznej 

Parametr Wartość Jednostka 

Procesor Klasy NVIDIA Quadro FX 1700 

Pamięć wbudowana Min.512 MB 

Częstotliwość zegara Min. 400 MHz 

RAMDAC, częstotliwość zegara Min. 400 MHz 

Wspomagane API DirectX 10, OpenGL 2.1 

Max rozdzielczość 3840 x 2400 

Obsługiwane formaty rozdzielczości QXGA (2048x1536), 1920x1200, 3840x2400 

Obsługiwana liczba monitorów 2 

Interfejs TV HDTV 

Standard wyjścia wideo DVI 

Interfejsy wyjściowe 

2 x DVI-I (dual link) - 29 pin DVI  

2 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 

1 x HDTV 

Slot 1xPCI Express x16 

 

Tab. 5.332 Specyfikacja techniczna monitora stacji graficznej  

Parametr Wartość Jednostka 

Typ matrycy Aktywna matryca TFT 

Przekątna matrycy 24’’ 
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Rozdzielczość 1920 x 1200 / 60 Hz  Piksel 

Ilość kolorów 16,7 miliona 

Interfejs standardowy DVI 

Jasność, kontrast Min. 500 cd/m2, 1000:1 

Zgodność ze standardami 
Plug and Play, TCO '03, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, PC 99, 

EPA Energy Star, GS, ISO 13406-2, NOM, CCC, TUV Ergo, MIC, FCC 

 

Tab. 5.333 Specyfikacja techniczna pakietu oprogram owania biurowego stacji graficznej 

Parametr Wartość Jednostka 

Typ licencji Pakiet oprogramowania, profesjonalny 

Wersja językowa Polska 

Moduły 

Microsoft Access,  

Microsoft Excel,  

Microsoft Powerpoint,  

Microsoft Publisher,  

Microsoft Word,  

Microsoft Outlook with Business Contact Manager 

 

 

 

Tab. 5.334 Specyfikacja techniczna pakietu oprogram owania graficznego stacji graficznej Photoshop 

Parametr Wartość Jednostka 

Typ licencji 
Profesjonalny pakiet oprogramowania do obróbki graficznej, pełna wersja, 

rozszerzona 

Ilość stanowisk 1 

Platforma systemu operacyjnego Windows Vista Business 

Wersja językowa Polska 

 

Tab. 5.335 Specyfikacja techniczna terminala testow ego systemu informacyjnego  

Parametr Wartość Jednostka 

Zainstalowany system operacyjny Windows Vista® Business, 32-bitowy 

Procesor Klasy Core 2 Duo E4500 

prędkość procesora Min. 2.2 GHz 

Pamięć Min. 1GB 

Dźwięk Karta zintegrowana 

Napędy optyczne DVDRW (R DL) / DVD-RAM 



5. Specyfikacja techniczna urz ądzeń 

 

 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  str. 237 

Grafika Klasy Intel GMA 3100 

Dysk twardy Min. 160 GB 

Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet, RJ45 

Chipset Klasy Intel Q35 Express 

 

Tab. 5.336 Specyfikacja techniczna monitora termina la testowego 

Parametr Wartość Jednostka 

Typ matrycy Aktywna matryca TFT 

Przekątna matrycy 24’’ 

Rozdzielczość 1920 x 1200 / 60 Hz  Piksel 

Wymiary ze stopką  (sz/gł/wys) 20,1/23,2/10,7 Cm 

Ilość kolrów Min.16,7 miliona 

Czas odświeŜania Max. 8ms 

Interfejs standardowy DVI 

Jasność Min. 500 cd/m2 

Kontrast Min. 1000:1 

Kąt widzenia pionowy/poziomy Min. 178/178 Stopnie 

Zgodność ze standardami 
Plug and Play, TCO '03, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, PC 99, 

EPA Energy Star, GS, ISO 13406-2, NOM, CCC, TUV Ergo, MIC, FCC 

 

Tab. 5.337 Specyfikacja techniczna licencji oprogra mowania do zarz ądzania systemem informacyjnym 

Moduły oprogramowania 

Designer (aplikacja do tworzenia materiału informacyjnego), Scheduler 

(aplikacja do harmonogramowania wyświetlania materiału informacyjnego w 

ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku)  

Player (aplikacja uruchamina na terminalu testowym) 

Protokół komunikacyjny z 

oprogramowaniem dla terminali systemu 

informacyjnego i terminalem testowym 

TCPIP 

Sposób przekazywania treści do terminali 

ftp, jednoczesny przesył danych do wielu terminali 

przesył tylko zmian w treści 

przesył treści w tle (nie wpływa na wyświetlaną informację) 

Formaty wideo 
MPEG-1, MPEG-2 (PS and TS), MPEG-4, DivX, WMV WM9 Windows Video 

Media, AVI 

Formaty animacji TGA, Flash, AVI, Quicktime, GIF 

Formaty obrazów BMP, GIF, IFF, JPEG, PCX, PNG, Targa, TIFF, WMF 

Fonty Fonts: TrueType® 

Formaty audio WAV, MP3, MIDI, CD Audio 



5. Specyfikacja techniczna urz ądzeń  

 

str. 238 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  

Funkcje 

Tworzenie kompozycji z jednoczesnym uŜyciem i wyświetlaniem animacji, 

wideo, efektów, tekstów, obrazów z o obsługą kanału alfa  

Zdalne zarządzanie wieloma terminalami w czasie rzeczywistym 

Dowolne harmonogramowanie 

Przesyłanie do terminali wiadomości w czasie rzeczywistym 

Definiowanie niezaleŜnych stref do wyświetlania róŜnych treści na kaŜdym 

terminalu 

Efekty 2D i 3D  

Obsługa obrazów bez tła PNG, TGA 

Cieniowanie obiektów 

Ustawianie przezroczystości obiektów 

Obsługa rozdzielczości HD 

Funkcje edycja cofnij/edycja idź dalej 

Obsługa uruchamiania aplikacji zewnętrznych (np. Power Point, EXE, 

Przeglądarka internatowa) 

Funkcje daty, czasu, kalendarza 

Integracja z bazą danych SQL, arkuszami Excel 

Obsługa kanałów RSS 

Generowanie raportów o czasie wyświetlanych treści, np. reklam 

Dynamiczne i automatyczne generowanie tekstów i wyświetlanie grafiki na 

podstawie skryptów i  funkcji 

Monitoring techniczny terminali 

Współpraca z oprogramowaniem do zarządzania salami konferencyjnymi 

 

Tab. 5.338 Specyfikacja techniczna licencji dla ter minala systemu informacyjnego 

Protokół komunikacyjny z 

oprogramowaniem do zarządzania 

systemem (serwerem) 

TCPIP 

Wyświetlane formaty wideo 
MPEG-1, MPEG-2 (PS and TS), MPEG-4, DivX, WMV WM9 Windows Video 

Media, AVI 

Wyświetlane animacja TGA, Flash, AVI, Quicktime, GIF 

Wyświetlane formaty obrazów BMP, GIF, IFF, JPEG, PCX, PNG, Targa, TIFF, WMF 

Fonty Fonts: TrueType® 

Formaty audio WAV, MP3, MIDI, CD Audio 
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Funkcje 

Płynne i jednoczesne wyświetlanie obrazów, animacji, wideo, efektów i 

tekstów z obsługą kanału alfa dla grafiki i wideo 

MoŜliwość wyświetlania wielu informacji z serwera w czasie rzeczywistym 

Obsuga 16 milionów kolorów 

Kompatybilność z formatami 4:3, 16:9 

Wspieranie orientacji pionowej terminala 

Obsługa uruchamiania aplikacji zewnętrznych (np. Power Point, EXE, 

Przeglądarka internetowa) 

Wyświetlanie informacji z bazy danych 

Kontrola terminala RS232 

 

Tab. 5.339 Specyfikacja techniczna licencji Windows  XP dla terminali 

Microsoft Windows XP Profesional PL 

5.4.7.  Okablowanie 

Tab. 5.340 Specyfikacja techniczna przewodów do tra nsmisji sygnałów audio wideo 

Parametr  Jednostka Wartość 

Generalna uwaga Kabel złoŜony z czterech skręconych par (8 izolowanych przewodów) 

Przekrój AWG 23 

Pojemność pF/ft 3 

Impedancja Ohm 100 

Skew delay ns/100m <3 

 

Tab. 5.341 Specyfikacja techniczna przewodu RGBHV 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Generalna uwaga Kabel złoŜony z 5 ekranowanych koaksjalnych przewodów i ekranu głównego 

Przekrój przewodu AWG 26 

Pojemność pF/ft 16,7 

Impedancja Ohm 75 

Tłumienie MHZ / dB/100m 

50 / -12,3 

100 / -17,6 

400 / -37,3 

Inne 
Ten sam producent dostarcza złącza typu BNC, CINCH i mini Din 4 pin pasujące na te 

przewody 
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Tab. 5.342 Specyfikacja techniczna przewodu s-video  

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Generalna uwaga Kabel złoŜony z 2 ekranowanych koaksjalnych przewodów 

Przekrój AWG 26 

Pojemność pF/ft 16,7 

Impedancja Ohm 75 

Tłumienie MHZ / dB/100m 

50 / -12,3 

100 / -17,6 

400 / -37,3 

Inne 
Ten sam producent dostarcza złącza typu BNC, CINCH i mini Din 4 pin pasujące na te 

przewody 

 

Tab. 5.343 Specyfikacja techniczna przewodu audio 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość Ŝył  Szt. 3 

Przekrój pojedynczej Ŝyły mm 1,78 

Przekrój przewodu mm 5,44 

Pojemność nominalna pF/m 89 

Impedancja nominalna Ohm 45 

Opis  

urządzenia: 

Typ przewodu: Ekranowana przy pomocy folii aluminiowej para przewodów wzajemnie ze sobą 

skręconych z dodatkowym przewodem ekranującym do transmisji sygnałów Audio  

 

Tab. 5.344 Specyfikacja techniczna przewodu sterown iczego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość Ŝył  Szt. 4 

Przekrój pojedynczej Ŝyły  mm 1,65 

Przekrój pojedynczej Ŝyły (druga para) mm 1,73 

Przekrój przewodu mm 3,56 

Pojemność nominalna pF/m 56,8 

Impedancja nominalna Ohm 90 

Opis  

urządzenia: 

Typ przewodu: Jedna para ekranowana przy pomocy folii aluminiowej z dodatkowym przewodem 

ekranującym do transmisji sygnałów sterowniczych 
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Tab. 5.345 Specyfikacja techniczna przewodu światłowodowego 

Jednomodowy przewód światłowodowy, 1310nm, zakończony odpowiednimi końcówkami wymaganymi 
przez nadajniki i odbiorniki światłowodowe 

 

Tab. 5.346 Specyfikacja techniczna przewodu komunik acyjno -sterowniczego 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Przekrój pary danych AWG 22 

Pojemność pF/ft 3 

Impedancja Ohm 100 

Przekrój pary zasilania AWG 18 

Zewnętrzna średnica całego kabla cale 0,25 

Opis  

urządzenia: 

Generalna uwaga : Kabel złoŜony z dwóch par: para danych, para zasilania. 

Para danych (dwa przewody skręcone i ekran) w izolacji piankowej 

Para zasilania (kolor czerwony i czarny) w izolacji PVC 

Ekran: Aluminium/poliester dookoła 

Rodzaj: linka 

 

Tab. 5.347 Specyfikacja techniczna przewodu komunik acyjnego i transmisyjnego audio wideo 

Parametr urządzenia Jednostka Wartość 

Ilość Ŝył  Szt. 8 

Przekrój pojedynczej Ŝyły  AWG 24 

Skew delay ns/100m <15 

Przekrój przewodu mm 3,56 

Pojemność nominalna pF/ft 14 

Impedancja nominalna Ohm 100 

Opis  

urządzenia: 
Typ przewodu: Kabel złoŜony z czterech skręconych par (8 izolowanych przewodów) 

5.4.8.  System Zarz ądzania Systemem Audiowizualnym 

Tab. 5.348 Specyfikacja techniczna licencji oprogra mowania do zdalnego zarz ądzania salami 

Parametr Wartość Jednostka 

Architektura 

Oprogramowanie instalowane na serwerze. Dostęp dla słuŜb technicznych i 

administracji z poziomu dowolnego komputera za pomocą przeglądarki 

internetowej np. Internet Explorer po uprzednim zalogowaniu się. 
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Funkcje oprogramowania 

Monitoring, kontrola, raportowanie i funkacja harmonogramu w czasie 

rzeczywistym statusu urzadzeń 

Zdalna diagnostyka urządzeń systemu audiowizualnego 

Śledzenie Ŝywotności lamp projektorów 

Harmonogram przeglądów okresowych dla urządzeń systemu AV 

MoŜliwość blokowania urządzeń przed nieautoryzowanym uŜyciem 

Interaktywny help-desk.  

Zdalna kontrola funkcji systemu AV i poszczególnych urządzeń systemu AV w 

kaŜdej sali 

Kalendarz do rezerwacji sal, sprawdzania dostępności sal 

Integracja z Windows Exchange serwer i Outlook 

Intuicyjny interfejs graficzny 

Integracja z bazami danych MS SQL, Oracle, Sybase 

Dostęp dla uŜytkowników Autoryzacja z określeniem indywidualnych praw dla kaŜdego uŜytkownika 

5.4.9. System Wideokonferencyjny 

Tab. 5.349 Specyfikacja techniczna przeno śnego systemu wideokonferencyjnego 

Parametr Wartość Jednostka 

Sposób montaŜu kodeka Rack 19’’ 

Kamera Osobna 

Rozdzielczość kamery 460 Linie 

Zoom kamery 10x 

Fokus kamery Automatyczny/ręczny 

Sterowanie zdalną kamerą Obsługa standardu - H.281 

Pasma połączeń 

H.320 - co najmniej 512 kb/s 

H.323 – co najmniej 2Mb/s  

SIP (IP) – co najmniej 2 Mb/s  

Obsługa transmisji dźwięku w zakresie od 7 kHz do 20kHz  

Obsługa standardów audio -G.711, G.722, G.722.1, G.728, MPEG4 AAC – 

LD 

Obsługa standardów wideo - H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 

Obsługa rozdzielczości - PAL:, 4CIF (704 x 576), 448p (576 x 448 pixels) 

Interlaced CIF (352 x 576), CIF (352 x 288), QCIF (176 x 144), SQCIF (128 x 

96), WXGA (1280x 768), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 

480), HD720p (1280x720) , w288p (512 x 288), w448p (768 x 448), w576p 

(1024 x 576) 

Obsługa dual stream  

 

Obsługa standardu - H.239  

Obsługa H.460.18, H.460.19 Firewall Traversal 
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Szyfrowanie połączeń (funkcjonalność 

wbudowana w kodek wideokonferencyjny) 

Obsługa standardów - H.233, H.234, H.235 wersja 2 lub 3, DES, AES, 

Automatyczna generacja i wymiana klucza 

Realizacja połączeń wielopunktowych 

(funkcjonalność wbudowana w kodek 

wideokonferencyjny) 

Jednoczesna obsługa połączeń H.323 i H.320, SIP w tej samej konferencji 

Jednoczesna obsługa co najmniej 4 stron wideo i dodatkowych 3 stron audio 

MoŜliwość zestawiania połączeń wielopunktowych z róŜnymi prędkościami i z 

wykorzystaniem róŜnych protokołów kodowania wideo i audio dla 

poszczególnych połączeń  

Obsługa trybów ekranowych Continuous Presence - CP4, CP 5 + 1 i 

przełączania widocznych stron głosem (Voice Switched)  

Automatyczna zmiana trybów ekranowych CP  

Obsługa standardów H.239, H.264, DES, AES, XGA w połączeniu 

wielopunktowym 

Sieć IP 
Obsługa usług QoS (quality of service) : RSVP, Diffserv, IPLR lub 

równowaŜny, IP Precedence 

Interfejsy wideo 

co najmniej jeden wyjściowy DVI-I , umoŜliwiający obsługę formatów VGA, 

XGA, HD, WXGA  

co najmniej jeden wyjściowy interfejs S-Video oraz dwa wyjściowe interfejsy 

Composite  umoŜliwiające obsługę formatów PAL oraz pracę w trybie 

dwumonitorowym 

Interfejsy audio 

co najmniej jeden wyjściowy interfejs cyfrowy  S/PDIF  

co najmniej dwa interfejsy wyjściowe Phono  

wejściowy interfejs  umoŜliwiający podłączenie zewnętrznych mikrofonów 

(obsługa kasowania echa)  

dwa interfejsy wejściowe Pono 

Interfejsy sieciowe 

co najmniej jeden interfejs Ethernet (RJ-45) 10/100 Mbit  

co najmniej  cztery interfejsy ISDN BRI (RJ-45)  

co najmniej jeden interfejs na kartę PCMCIA – Wi-FI 
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5.5. Specyfikacja techniczna urz ądzeń systemu transmisji danych 

Switche szkieletowe: 

 Praca w standardach: Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet i 10 GigabitEthernet. 

 Redundancja połączeń za pomocą protokołów takich jak Spanning Tree (IEEE 802.1D) oraz 
szybkie protokoły bazujące na topologii ringu takie jak np.: RSTP, Hiper-Ring, itp. 

 Mechanizm redundancji gwarantujący odbudowę połączeń w czasie na poziomie 100-500ms. 

 Zasilanie urządzeń zewnętrznych przez porty RJ45 zgodnie z technologią Power over 
Ethernet  IEEE 802.3af. 

 Obsługa VLAN. 

 Zarządzanie poprzez linię komend (CLI), TELNET, BootP, DHCP, DHCP Option 82, WEB, 
dedykowane oprogramowanie. 

 MoŜliwość uruchomiania konfiguracji switcha bezpośrednio z pamięci USB. 

 Ilości portów: 48 x 10/100/1000 i 3x 10Gigabit-ETHERNET. 

 Wyjście przekaźnikowe informujące o ewentualnej awarii. 

Switche pomocnicze:  

 Praca w standardach: Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet. 

 Redundancja połączeń za pomocą protokołów takich jak Spanning Tree (IEEE 802.1D) oraz 
szybkie protokoły bazujące na topologii ringu takie jak np.: RSTP, Hiper-Ring, itp. 

 Mechanizm redundancji gwarantujący odbudowę połączeń w czasie na poziomie 100-500ms. 

 Zasilanie urządzeń zewnętrznych przez porty RJ45 zgodnie z technologią Power over 
Ethernet  IEEE 802.3af. 

 Obsługa VLAN. 

 Zarządzanie poprzez linię komend (CLI), TELNET, BootP, DHCP, DHCP Option 82, WEB, 
dedykowane oprogramowanie. 

 MoŜliwość uruchomiania konfiguracji switcha bezpośrednio z pamięci USB. 

 Ilości portów: do 48 x 10/100 i 4x 1Gigabit-ETHERNET. 

 Wyjście przekaźnikowe informujące o ewentualnej awarii. 

 MTBF nie mniejszy niŜ 28lat. 

Urządzenia radiowe:  

OPIS parametrów technicznych dla urz ądzeń radiowych AP: 

 Tryb pracy zarówno jako Access Point jak i  Access Client. 

 Obsługa standardów: IEEE 802.11a/b/g/h/i. 

 Enkrypcja: IEEE 802.11i / WPA2 z frazą lub 802.1x i akceleracja sprzętowa AES, 
autentykacja uŜytkownika przez 802.1x /EAP lub LEPS, IEEE 802.1x, WPA/TKIP, WEP, 
access-control lists, WLAN filter portów i protokołów, RADIUS, Wbudowany Firewall z QoS, 
IDS i protekcja przed atakiem DoS, PMK-Caching i fast roaming z IEEE 802.1x. 

 MoŜliwość zasilania przez porty miedziany zgodnie z technologią Power over Ethernet  IEEE 
802.3af. 

 Zakres pracy –20stC do +60stC. 
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 MTBF nie mniejszy niŜ 40lat. 

 Modulacja 22M0F7D(DSSS/OFDM) przy 2.4 GHz i 20M0G7D (OFDM) przy 5 GHz. 

 Obsługa VLAN. 

 Obudowa wandaloodporna z klasą protekcji IP67. 
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5.6. Specyfikacja techniczna urz ądzeń Centralnego systemu sterowania (BMS 
techniczny) 

 

Tab. 5.350 Specyfikacja techniczna urz ądzeń systemu BMS 

Parametr urządzenia Wartość 

Sterownik wykonawczy serii b3600  

Ilość wejść 
8 (dla b3608) 

24 (dla b3624) 

Typy wejść 

-Napięciowe (0 … 5,115 VDC) 

-Temperaturowe (-34°C … 110 °C) 

-Cyfrowe (ON/OFF) 

-Licznikowe (częst. do 4 Hz, wypełnienie 50%, min. dł. 

impulsu 125 ms) 

-Parametryczne (układ 1- lub 2-rezystorowy) 

-Prądowe (0 .. 20 mA, z zewnętrznym rezystorem 

znamionowym 250 Ω) 

Rozdzielczość 5mV 

Dokładność ±15 mV (±0,56°C w zakresie-23°C…+66°C) 

Interfejs komunikacyjny RS-485 BACnet MS/TP,maks. do 127 urządzeń 

Prędkość transmisji, BACnet MS/TP 9,6k, 19,2k, 38,4k, 76,8k Bd 

Długość magistrali RS-485 
1220 m, moduły wzmacniające BACnet umoŜliwiają 

konfigurację dłuŜszych segmentów. 

Procesor Motorola 32-bit Coldfire 

Pamięć 128K SRAM, 1MB FLASH 

Programowy zegar czasu rzeczywistego Synchronizowany poprzez BACnet MS/TP 

Zasilanie 24 VAC (+10%, -15%); 50/60 Hz lub 12-28 VDC 

Pobór mocy 25 VA 

Sterownik sieciowy - router bCX1   

Interfejs komunikacyjny 

BACnet IP 10/100 BaseT 

BACnet MS/TP,RS-485, maks. do 127 urządzeń 

BACnet komunikacja bezprzewodowa: RS-485, 32 

urządzenia 

Porty komunikacyjne 

Ethernet RJ-45 

Comm1:- DB9, męskie 

Comm2: RS-485 BACnet MS/TP 

Prędkość transmisji, BACnet MS/TP 9,6k, 19,2k, 38,4k, 76,8k Bd 

Długość magistrali RS-485 1220 m, moduły wzmacniające BACnet umoŜliwiają 
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Parametr urządzenia Wartość 

konfigurację dłuŜszych segmentów. 

Procesor Motorola 32-bit Coldfire, 66MHz 

Pamięć 32MB SDRAM, 16MB FLASH 

Zegar czasu rzeczywistego Sprzętowy, podtrzymywany bateryjnie 

MoŜliwość podłączenia w sieci BACnet sterowników obiektowych  

TAK - np. sterowniki automatyki central wentylacyjnych, 

sterowniki klimakonwektorów; wszystkie wyposaŜone 

w interfejs BACnet) oraz innych urządzeń (np. liczników 

ciepła i chłodu oraz liczników energii elektrycznej, 

wszystkie wyposaŜone w interfejsy M-bus) 

Zasilanie 24 VAC (+10%, -15%); 50/60 Hz lub 12-28 VDC 

Pobór mocy 40 VA 

 

5.7. Specyfikacja techniczna urz ądzeń systemu telewizji przemysłowej CCTV 
 

Tab. 5.351 Specyfikacja techniczna dla całego syste mu CCTV 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ Komunikacji Systemu Ethernet IP 

Szybkość rejestracji wizji: 

- kamery szybkoobrotowe 

min. 12 klatek na sekundę w rozdzielczości min.2CIF 

i przepływnością min.1 300 kb/s dla 1 kamery, 

Szybkość rejestracji wizji: 

                -       kamery stałe 

min. 12 klatek na sekundę w rozdzielczości min.2CIF 

i przepływnością min.900 kb/s dla 1 kamery, 

Czas archiwizacji nagrań min. 14 dni 

Standard kompresji 
MPEG-4 i M-JPEG z trójstrumieniowym przesyłem 

obrazu 

Typ kamer 
wszystkie kamery dzienno - nocne noc z  ruchomym 

filtrem IR 

Obiektywy 

wszystkie obiektywy zmienno ogniskowe z moŜliwością 

dostosowania ogniskowej do obserwowanego obszaru 

obserwacji, 

Zoom dla kamer szybkoobrotowych min. 26x –optyczny (3,5-91mm), 12x – cyfrowy 

Pozycje zaprogramowane dla kamer szybkoobrotowych 99 

Trasy zaprogramowane dla kamer szybkoobrotowych 
2 trasy zapisane - po 15 min, oraz 2 trasy połoŜeń 

zaprogramowanych 

Czułość w warunkach słabego oświetlenia 

min. oświetlenie kamer stałych: 0,024 lx kolor; 0,0038 lx 

cz-b, kamer szybkoobrotowych: 0,013 lx kolor; 

0,0026 lx cz-b 

Typ obsługiwanych protokołów sieciowych RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, ICMP, 
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Parametr urządzenia Wartość 

SNMP 

Typ obsługiwanych protokołów komunikacyjnych Bi-phase, Pelco, 

Obudowy kamer 

kamery zewnętrzne wyposaŜone w obudowy 

z grzałkami i wentylatory, IP 66, moŜliwość 

poprowadzenia przewodów w uchwycie oraz przez 

tylną cześć obudowy, uchylna obudowa dla kamer 

stałych, 

Rozdzielczość kamer megapixelowych 
min. 3Mpix kolor i 1,3Mpix dla mono, z rejestracją 
min. 4kl./s dla 1 kamery dla opcji kolor, 

Konfiguracja nagrań 
nadawanie nazw kamer, ograniczanie pasma, 
zmiana prędkości zapisu obrazu, zmiana jakości 
nagrania, 

Przełączenie na zasilanie awaryjne całego systemu w przypadku zaniku 
zasilania sieciowego 

tak 

Przełączenie na rejestrator awaryjny w przypadku awarii któregokolwiek 
z rejestratorów 

tak 

MoŜliwości rozbudowy 
liczba kamer – brak ograniczeń, liczba serwerów 
wideo – brak ograniczeń, liczba urządzeń 
i pojemność zapisu – brak ograniczeń 

Zaawansowane oprogramowanie zarządzające całym systemem 

z obsługą podwójnej autoryzacji, z moŜliwością 
tworzenia uprawnień uŜytkowników dla 
zabezpieczania, kasowania, eksportowania 
i wydruku zdjęć, 

Zasilanie kamer obrotowych i pobór mocy 230V/ 50W – podtrzymanie UPS, min. 10min 

Zasilanie kamer stałych 12VDC/ buforowane 

Zakres temperatur pracy kamer stałych 0 do +40stC 

Zakres temperatur pracy kamer szybkoobrotowych -40 do +50stC 

Język menu polski 

 

5.8. Specyfikacja techniczna urz ądzeń systemu kontroli dost ępu 
Tab. 5.352 Specyfikacja techniczna urz ądzeń systemu kontroli dost ępu. 

Parametr urządzenia Wartość 

Typ transmisji Ethernet/RS 

Sterownik/Kontroler 

Zasilanie 12V DC, obsługa 8 czytników zbliŜeniowych, 

sygnalizacja komunikacji diodami LED, komunikacja z 

modułami komunikacyjnymi RS485, maksymalny pobór 

prądu 80mA, obsługa standardu Wiegand, temperatura 

pracy od –10 do + 55. 

Moduł komunikacyjny I/O Zasilanie 12V DC, obsługa 2 czytników zbliŜeniowych, 
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Parametr urządzenia Wartość 

sygnalizacja komunikacji diodami LED, komunikacja ze 

sterownikiem RS485, maksymalny pobór prądu 100mA 

(bez czytnika), obsługa czytników w standardzie 

Wiegand, 4 wyjścia (2 wyjścia przekaźnikowe), 4 

wejścia, temperatura pracy od –10 do + 55. 

Czytnik zbliŜeniowy 

Zasilanie 5 – 16 V DC, kodowana transmisja pomiędzy 

kartą a czytnikiem, 64 – bitowy klucz kodowania, 

audiowizualna sygnalizacja stanu, moŜliwośc montaŜu 

zewnętrznego i wewnętrznego, standard Wiegand, 

odczyt kart HID iCLASS. 

Oprogramowanie 

Pełna wizualizacja stanów alarmowych w chronionym 

obiekcie, nieograniczona liczba modułów wizualizacji, 

współpraca z innymi systemami bezpieczeństwa ( 

CCTV, SSWiN, SAP ), konfigurowanie systemu z 

dowolnego stanowiska w sieci LAN, moŜliwość 

ustawiania komunikatów głosowych do alarmów, 

moŜliwość powiązania obrazu wideo z uŜyciem karty 

dostępu, generator raportów. 

Drukarka kart 

Technologia nadruku termosublimacja, nadruk jedno 

lub dwustronny, rozdzielczość 300 dpi, zapis paska 

magnetycznego lub chipa karty, czyszczenie karty 

przed nadrukiem, moŜliwość laminacji kart, wysuwany 

zasobnik z taśmą. 

Karta zbliŜeniowa 
Pamięciowa 2 KB, zbliŜeniowa, kodowanie transmisji z 

czytnikiem. 

 

5.9. Specyfikacja techniczna urz ądzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu 
Tab. 5.353 Specyfikacja techniczna Systemu SWIN 

Parametr urządzenia Wartość 

Ilość wejść centrali alarmowej 16 na płycie głównej z moŜliwością rozbudowy do 520 

Moduły płyty głównej Moduł V.22 do transmisji alarmów , moduł RS 232 

Zasilacze płyty głównej i podcentral 2,5A zasilacz impulsowy, w pełni monitorowany 

Samo diagnostyka systemu w zakresie: 

Pomiar napięcia, prądu, rezystancji linii dozorowych, 

stanu bezpieczników, komunikacji pomiędzy płytą i 

modułami zewnętrznymi, 

Klasa systemu alarmowego Klasa S 
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Parametr urządzenia Wartość 

Parametryzacja czujek 2EOL 

Czas podtrzymania zasilania Zgodnie z obowiązująca normą, min. 36h 

Czujki kontaktronowe 

Min. szczelina 20mm, dobrane odpowiednio do 

materiałów, z których wykonane będą okna , drzwi 

i wyłazy. 

Syganlizatory Optyczno-akustyczne 
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5.10. Specyfikacja techniczna urz ądzeń systemu telefonii wewn ętrznej 

Tab. 5.354 Specyfikacja techniczna systemu telefoni i wewn ętrznej 

Parametr urządzenia Wartość 

Pojemność centrali  100 nr wewn. z moŜliwością rozbudowy do 600 

Moduły  centrali 

uniwersalne sloty, dowolność w instalacji kart 
wyposaŜeń, moduły systemu do montaŜu w stelaŜach 
i szafach 19 calowych lub obudowach - wewnętrzna 
brama IP, wewnętrzna brama GSM 

Monitorowanie statusu centrali 
dostępne z firmowej sieci LAN i zdalnie – przez modem 
oraz Internet 

Automatyczne wyszukiwanie ścieŜki zrealizowanego połączenia tak, dynamiczne trasowanie połączeń 

Interaktywne głosowe kierowanie połączeń przychodzących tak 

Kierowanie ruchem przychodzącym tak 

Wielokanałowy system nagrywania rozmów tak 

Obsługa numeracji miejskiej jako wewnętrznej tak 

Współpraca z cyfrowymi telefonami systemowymi, z bramofonami, z aparatami 
systemu DECT 

tak 

Taryfikacja połączeń wewnętrznych centrali tak 

Prywatna i firmowa ksiąŜka telefoniczna tak 

Automatyczny wybór najtańszej drogi połączenia tak 

Zapowiedzi systemowe tak 

Zasilanie 
230VAC / zasilanie buforowe na min. 4 godziny pracy, 
moŜliwość podłączenia dodatkowych zewnętrznych 
baterii akumulatorów 
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6. Przykłady urz ądzeń spełniaj ących specyfikacj ę techniczn ą 

6.1. System efektowego o świetlenia kongresowego 

6.1.1. Sala Audytoryjna 

Tab. 6.1 Urządzenia systemu o świetleniowego Sali Audytoryjnej spełniaj ące specyfikacj ę techniczn ą 

SYSTEM OŚWIETLENIA EFEKTOWEGO 

Lp. 
Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1.0    

REFLEKTORY PROFILOWE, 

OŚWIETLENIOWY 

REGULATOR MOCY, GŁOWICE 

RUCHOME SPOT, WASH, , 

KONSOLETA, MASZYNA DO 

MGŁY 

 szt. 

1.1 RP01-RP12 Selecon Pacific 14/35 

Projektor profilowy o kącie 

rozsyłu strumienia 14/35 stopni 

dostosowanym do źródła światła 

1000W 

12 szt. 

1.2  Selecon  Diafragma irysowa 12 szt. 

1.3  Philips Blue Pinch 1000W śródło światła o mocy 1000W 12 szt. 

1.4  ABL SHU 
Wtyczka uniwersalna gumowana 

Shucko 
12 szt. 

1.5  WAMAT HR23 
Uchwyt na rurę o średnicy 

zewnętrznej 50mm 
12 szt. 

1.6  ALOR L3 Linka zabezpieczająca z atestem 12 szt. 

1.7 Rm01 Premium Premium 684 12x3kW 
Regulator mocy pracujący w 

systemie DMX 
1 szt. 

1.8 GRS01-GRS04 MARTIN MAC575 Profile 

Głowica ruchoma typu 

spot.Obrotowe tarcze gobo, 

tarcza kolorów. Dostarczane 

razem z lampą wyładowczą 

575W i podwójną skrzynią 

transportową 

4 szt. 
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SYSTEM OŚWIETLENIA EFEKTOWEGO 

Lp. Ozn. w 

projekcie 

Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1.9  MARTIN G-clamp 
Uchwyt na rurę o średnicy 

zewnętrznej 50mm 
8 szt. 

1.10  ALOR L3 Linka zabezpieczająca z atestem 8 szt. 

1.11 
GRW01-

GRW02 
MARTIN MACTW1 

Głowica ruchoma typu wash 

z płynnym mieszaniem kolorów 

na lampie 1200W 

2 szt. 

1.12  MARTIN G-clamp 
Uchwyt na rurę o średnicy 

zewnętrznej 50mm 
4 szt. 

1.13  ALOR L3 Linka zabezpieczająca z atestem 2 szt. 

1.14 Ko01 Grand MA Grand MA Micro 
Mikser oświetleniowy 

z wyświetlaczem dotykowym 
1 szt. 

1.15  Technokabel  Przwód DMX w metrach 80 szt. 

1.16 Op01-Op02 Martin OP Rozdzielacz sygnału Optospliter 2 szt. 

1.17    Przyłącza sygnałowe DMX 12 szt. 

1.18 Mh01-Mh02 Martin Magnum Hazer Maszyna do dymu Hazer 2 szt. 
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6.1.2. Sala Wielofunkcyjna 

Tab. 6.2 Urządzenia systemu o świetleniowego Sali Wielofunkcyjnej spełniaj ące specyfikacj ę 

techniczn ą 

SYSTEM OŚWIETLENIA EFEKTOWEGO 

Lp. 
Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1.0    

REFLEKTORY PROFILOWE, 

OŚWIETLENIOWY 

REGULATOR MOCY, GŁOWICE 

RUCHOME SPOT, WASH, , 

KONSOLETA, MASZYNA DO 

MGŁY 

 szt. 

1.1 RP01-RP12 Selecon Pacific 14/35 

Projektor profilowy o kącie 

rozsyłu strumienia 14/35 stopni 

dostosowanym do źródła światła 

1000W 

6 szt. 

1.2  Selecon IRIS Diafragma irysowa 6 szt. 

1.3  Philips Blue Pinch 1000W śródło światła o mocy 1000W 6 szt. 

1.4  ABL SHU 
Wtyczka uniwersalna gumowana 

Shucko 
6 szt. 

1.5  WAMAT HR23 
Uchwyt na rurę o średnicy 

zewnętrznej 50mm 
6 szt. 

1.6  ALOR L3 Linka zabezpieczająca z atestem 6 szt. 

1.7 Rm01 Premium Premium 684 12x3kW 
Regulator mocy pracujący w 

systemie DMX 
1 szt. 

1.8 GRS05-GRS18 MARTIN MAC575 Profile 

Głowica ruchoma typu 

spot.Obrotowe tarcze gobo, 

tarcza kolorów. Dostarczane 

razem z lampą wyładowczą 

575W i podwójną skrzynią 

transportową 

14 szt. 

1.9  MARTIN G-clamp 
Uchwyt na rurę o średnicy 

zewnętrznej 50mm 
28 szt. 
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SYSTEM OŚWIETLENIA EFEKTOWEGO 

Lp. Ozn. w 

projekcie 

Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1.10  ALOR L3 Linka zabezpieczająca z atestem 28 szt. 

1.11 
GRW03-

GRW10 
MARTIN MACTW1 

Głowica ruchoma typu wash z 

płynnym mieszaniem kolorów na 

lampie 1200W 

10 szt. 

1.12  MARTIN G-clamp 
Uchwyt na rurę o średnicy 

zewnętrznej 50mm 
20 szt. 

1.13  ALOR L3 Linka zabezpieczająca z atestem 10 szt. 

1.14 Ko02 Grand MA Grand MA Ultra light 
Mikser oświetleniowy z 

dodatkowym monitorem LCD 
1 szt. 

1.15 Sk Grand MA Grand MA remote Zdalne sterowanie do konsolety 1 szt. 

1.16  Technokabel  Przewód DMX w metrach 180 szt. 

1.17 Op03-Op06  Martin Rozdzielacz sygnału Optospliter 4 szt. 

1.18    Przyłącza sygnałowe DMX 28 szt. 

1.19 Mh03-Mh04 Martin Magnum Hazer Maszyna do dymu Hazer 2 szt. 

 

6.2. System elektroakustyczny 

6.2.1. Sala Audytoryjna 

Tab. 6.3 Urządzenia systemu elektroakustycznego Sali Audytoryjne j spełniaj ące specyfikacj ę 

techniczn ą 

Lp. 
Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1.1.0       PRZYŁĄCZA SYGNAŁOWE     

1.1.1 PS01 - PS03 NEUTRIK/HARTING   Przyłącze sceniczne 8in/2out 3 szt. 
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Lp. Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1.1.2 PFOH01 NEUTRIK/HARTING   Przyłącze na stanowisku FOH 1 szt. 

1.1.3 PREZ01 NEUTRIK/HARTING   Przyłącza w reŜyserni 1 szt. 

1.2.0       ZESTAWY BEZPRZEWODOWE     

1.2.1 OB01, OB02 AUDIO-TECHNICA ATW-R5200 Odbiornik systemu bezprzewodowego 2 szt. 

1.2.2 

MB01+NB01, 

MB02+NB02, 

MB03+NB03, 

MB04+NB04 

AUDIO-TECHNICA AEWT4100 
Nadajnik systemu bezprzewodowego z 

mikrofonem do ręki 
4 szt. 

1.2.3 NB25 - NB28 AUDIO-TECHNICA AEWT1000 
Nadajnik systemu bezprzewodowego typu 

belt pack 
4 szt. 

1.2.4 MB25 - MB28 AUDIO-TECHNICA AT892cW-TH 
Mikrofon nagłowny do nadajników NB25-

NB28 
4 szt. 

1.2.5 MB29 - MB32 AUDIO-TECHNICA AT803aW Mikrofon lavalier 4 szt. 

1.2.6 ST01 BARCZAK CASES PRO4510ROL 

Szafa sprzętowa na odbiorniki zestawów 

bezprzewodowych i odtwarzacze z szufladą 

2U, oświetleniem regulowanym, obszyciem 

sygnałowym, listwami zasilającymi 

1 szt. 

1.3.0       
ZESTAWY BEZPRZEWODOWE 

DODATKOWE 
    

1.3.1 OB03 - OB06 AUDIO-TECHNICA ATW-R5200 Odbiornik systemu bezprzewodowego 4 szt. 

1.3.2 
MB05+NB05 - 

MB12+NB12 
AUDIO-TECHNICA AEWT4100 

Nadajnik systemu bezprzewodowego z 

mikrofonem do ręki 
8 szt. 

1.3.3 NB29 - NB36 AUDIO-TECHNICA AEWT1000 
Nadajnik systemu bezprzewodowego typu 

belt pack 
8 szt. 

1.3.4 MB33 - MB40 AUDIO-TECHNICA AT892cW-TH 
Mikrofon nagłowny do nadajników NB29-

NB36 
8 szt. 

1.3.5 ST06, ST07 BARCZAK CASES PRO4505 
Szafa sprzętowa na odbiorniki zestawów 

bezprzewodowych z szufladą 2U, 

oświetleniem regulowanym, obszyciem 

2 szt. 
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Lp. Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

sygnałowym, listwą zasilającą 

1.4.0       REJESTRATORY I ODTWARZACZE     

1.4.1 CD01 TASCAM CD01U PRO Odtwarzacz CD 1 szt. 

1.4.2 HT01 TELOS ONE+ONE Hybryda telefoniczna 1 szt. 

1.4.3 MD01 TASCAM MD 350 Odtwarzacz MD 1 szt. 

1.4.4 PC01 DELL LATITUDE E Notebok 1 szt. 

1.4.5 KD01 EMU 0404USB Interface USB 1 szt. 

1.5.0       MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE     

1.5.1 M13 - M16 SHURE SM58LC mikrofon dynamiczny wokalny 4 szt. 

1.5.2 M17 - M20 SHURE SM57LC mikrofon dynamiczny instrumentalny 4 szt. 

1.5.3 M21 SENNHEISER E602II mikrofon dynamiczny instrumentalny 1 szt. 

1.5.4 M22 - M24 SENNHEISER E604 mikrofon dynamiczny instrumentalny 3 szt. 

1.5.5 M25 - M28 AUDIO-TECHNIKA PRO37R mikrofon pojemnościowy instrumentalny 4 szt. 

1.5.6   K&M 210/6 statyw mikrofonowy sceniczny 20 szt. 

1.5.7   WIDLICKI 4000SM statyw mikrofonowy stołowy 4 szt. 

1.5.8 S01 - S04 RADIAL ProD2 symetryzator sygnałów audio 2 kanałowy 4 szt. 
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Lp. Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1.5.9   AUDIO-TECHNICA ATHM40fs słuchawki zamknięte 1 szt. 

1.5.10 STMIC01 BARCZAK CASES CASEMIC skrzynia transportowa na mikrofony 1 szt. 

1.5.11 M01, M02 AKG 
GN50CS+ 

H500 
mikrofon elektretowy na gęsiej szyi 2 szt. 

1.5.12   Wykonanie stolarskie - MÓWNICA 1 szt. 

1.5.13 RSF PINANSON PT39514 spliter z 12 wyjściami stereofonicznymi 2 szt. 

1.5.14 
RTEL01 - 

RTEL20 
ICOM IC-F3022T radiotelefon+ładowarka+zasilacz+słuchawka 20 szt. 

1.5.15 ST17 BARCZAK CASES CASESTAND skrzynia transportowa na statywy 1 szt. 

1.6.0       KONSOLA FONICZNA, PROCESOR     

1.6.1 
PAC01 - 

PAC03 
YAMAHA AD8HR przetwornik AD z 8 wejściami analogowymi 3 szt. 

1.6.2 KF01 YAMAHA LS9-32 cyfrowa konsola foniczna 1 szt. 

1.6.3 

KF01-K01,     

KF01-K02,  

PW01-K01 

YAMAHA MY16AE karta 16 wejść, wyjść cyfrowych AES 3 szt. 

1.6.4 PW01 YAMAHA DME24 procesor wielozadaniowy 1 szt. 

1.6.5 
PCA01-K,  

PCA02-K 
YAMAHA MY8AE karta 8 wejść, wyjść cyfrowych AES 2 szt. 

1.6.6 PCA01, PCA02 YAMAHA DA824 przetwornik DA z 8 wyjściami analogowymi 2 szt. 

1.6.7 ST03 BARCZAK CASES - 
szafa sprzętowa na konsolę mikserską z 

obszyciem sygnałowym 
1 szt. 

1.6.8 ST02 ZPAS SZB 19"45U 
Szafa sprzętowa na procesor i inne do 

reŜyserni 
1 szt. 
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Lp. Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1.7.0       SYSTEM NAGŁAŚNIANIA     

1.7.1 
ZG01, ZG02, 

ZG03 
RENKUS-HEINZ ST4/94 zestaw głośnikowy główny 3 szt. 

1.7.2   wykonanie własne - 
rama montaŜowa stalowa do zestawów 

ZG01, Z0G2 
3 szt. 

1.7.3 
ZG04, ZG05, 

ZG06 
RENKUS-HEINZ PN 82/12 zestaw głośnikowy linia opóźniająca 3 szt. 

1.7.4 ZG16 - ZG23 RENKUS-HEINZ PN 82/12 
zestaw głośnikowy efektowy z uchwytem 

mocującym 
8 szt. 

1.7.5 ZG10 - ZG15 RENKUS-HEINZ PN 212SUB zestaw głośnikowy niskotonowy 6 szt. 

1.7.6 
ZG07, ZG08, 

ZG09 
RENKUS-HEINZ PN 82/12 zestaw głośnikowy FrontFill 3 szt. 

1.7.7 
MST01, 

MST02 
YAMAHA MSP5S 

zestaw głośnikowy aktywny, monitor 

odsłuchowy 
2 szt. 

1.7.8 MS01 - MS06 RENKUS-HEINZ PN121M 
aktywny zestaw głośnikowy (monitor 

sceniczny) 
6 szt. 

1.8.0       SYSTEM SYMULTANICZNY     

1.8.1 NSP01 BOSCH LBB4503/04 jednostka centralna/modulator podczerwnieni 1 szt. 

1.8.2 PP01 - PP02 BOSCH LBB3410/05 
promiennik podczerwieni+uchwyt montaŜowy 

ścienny 
2 szt. 

1.8.3 OP01 - OP50 BOSCH LBB4540/04 odbiornik sygnałów podczerownych 50 szt. 

1.8.4 SL01 - SL50 BOSCH LBB 3443/00 lekkie słuchawki stereofoniczne 50 szt. 

1.8.5 PT01 - PT03 BOSCH LBB 3222/04 Pulpit tłumacza 6 kanałowy 3 szt. 

1.8.6   BOSCH LBB 3422/20 
Moduł symetrycznego wejścia audio i moduł 

tłumaczy 
1 szt. 
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1.8.7 STŁ01 - STŁ03 BOSCH LBB 9095/30 Słuchawki tłumacza 3 szt. 

1.8.8   BOSCH LBB 3306 Kabel 6 kanałowego systemu 3 szt. 

1.8.9 LW01 - LW03 BOSCH LBB 4560/00 ładowarka walizkowa 3 szt. 

1.8.10 SSM01 BOSCH LBB 3310/10 
Moduł sterowania stacjami mikrofonowymi z 

eliminatorem sprzęŜeń 
1 szt. 

1.8.11 MSP01 BOSCH LBB 3331/50 
Stacja mikrofonowa stołowa dla 

przewodniczącego do systemu dyskusyjnego 
1 szt. 

1.8.12 
MSU01 - 

MSU07 
BOSCH LBB 3330/50 

Stacja mikrofonowa stołowa dla uczestnika 

do systemu dyskusyjnego 
7 szt. 

1.8.13 ST04, ST05 BARCZAK CASES   Szafa sprzętowa na urządzenia 2 szt. 

1.8.14 
KSYM01-

KSYM03 
AUDIORON DIMB - 2SP Kabina symultaniczna 3 szt. 

1.9.0       PRZEWODY ZŁĄCZA     

1.9.1   KLOTZ MY206 przewód mikrofonowy 500 mb. 

1.9.2   CORDIAL CIK122BK przewód instrumentalny 20 szt. 

1.9.3   TECHNOKABEL RG58 przewód koncentryczny 200 szt. 

1.9.4   PINANSON PIN1382 przewód 8 parowy 200 szt. 

1.9.5   PINANSON PIN1411 przewód 8 parowy (do sygnałów cyfrowych) 200 szt. 

1.9.6   PINANSON PIN1385 przewód 16 parowy 20 szt. 

1.9.7   PINANSON PIN1386 przewód 24 parowy 20 szt. 
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1.9.8   PINANSON PIN1634 przewód 32 parowy 20 szt. 

1.9.9   PINANSON PIN1635 przewód 42 parowy 10 szt. 

1.9.10   NEUTRIK   złącza 1 szt. 

6.2.2. Sala Wielofunkcyjna 

Tab. 6.4 Urządzenia systemu elektroakustycznego Sali Wielofunkcy jnej spełniaj ące specyfikacj ę 

techniczn ą 

Lp. 
Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

2.1.0       PRZYŁĄCZA SYGNAŁOWE     

2.1.1 PS04 - PS06 NEUTRIK/HARTING   Przyłącze sceniczne 3 szt. 

2.1.2 PFOH02 NEUTRIK/HARTING   Przyłącze na stanowisku FOH 1 szt. 

2.1.3 PREZ02 NEUTRIK/HARTING   Przyłącza w reŜyserni 1 szt. 

2.2.0       ZESTAWY BEZPRZEWODOWE     

2.2.1 OB07 - OB08 AUDIO-TECHNICA ATW-R5200 Odbiornik systemu bezprzewodowego 2 szt. 

2.2.2 
MB13+NB13 -  

MB16+NB16 
AUDIO-TECHNICA AEWT4100 

Nadajnik systemu bezprzewodowego z 

mikrofonem do ręki 
4 szt. 

2.2.3 NB37 - NB40 AUDIO-TECHNICA AEWT1000 
Nadajnik systemu bezprzewodowego typu 

belt pack 
4 szt. 

2.2.4 MB41 - MB44 AUDIO-TECHNICA AT892cW-TH Mikrofon nagłowny do nadajników NB9-NB16 4 szt. 

2.2.5 ST08 BARCZAK CASES PRO4510ROL 

Szafa sprzętowa na odbiorniki zestawów 

bezprzewodowych z szufladą 2U, 

oświetleniem regulowanym, obszyciem 

sygnałowym, listwami zasilającymi 

1 szt. 
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2.3.0       REJESTRATORY I ODTWARZACZE     

2.3.1 CD02 TASCAM CD01U PRO Odtwarzacz CD 1 szt. 

2.3.2 MD02 TASCAM MD 350 Odtwarzacz MD 1 szt. 

2.3.3 PC02 DELL LATITUDE E Notebok 1 szt. 

2.3.4 KD02 EMU 0404USB Interface USB 1 szt. 

2.4.0       MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE     

2.4.1 M29 - M32 SHURE SM58LC mikrofon dynamiczny wokalny 4 szt. 

2.4.2 M33 - M36 SHURE SM57LC mikrofon dynamiczny instrumentalny 4 szt. 

2.4.3 M37 SENNHEISER E602II mikrofon dynamiczny instrumentalny 1 szt. 

2.4.4 M38 - M40 SENNHEISER E604 mikrofon dynamiczny instrumentalny 3 szt. 

2.4.5 M41 - M44 AUDIO-TECHNIKA PRO37R mikrofon pojemnościowy instrumentalny 4 szt. 

2.4.6   K&M 210/6 statyw mikrofonowy sceniczny 20 szt. 

2.4.7   WIDLICKI 4000SM statyw mikrofonowy stołowy 4 szt. 

2.4.8 S05 - S08 RADIAL ProD2 symetryzator sygnałów audio 2 kanałowy 4 szt. 

2.4.9   AUDIO-TECHNICA ATHM40fs słuchawki zamknięte 1 szt. 

2.4.10 STMIC02 BARCZAK CASES CASEMIC skrzynia transportowa na mikrofony 1 szt. 
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2.4.11 M03, M04 AKG 
GN50CS+ 

H500 
mikrofon elektretowy na gęsiej szyi 2 szt. 

2.4.12   Wykonanie stolarskie - MÓWNICA 1 szt. 

2.4.13 ST18 BARCZAK CASES CASESTAND skrzynia transportowa na statywy 1 szt. 

2.5.0       KONSOLA FONICZNA, PROCESOR     

2.5.1 PAC04, PAC05 YAMAHA AD8HR przetwornik AD z 8 wejściami analogowymi 2 szt. 

2.5.2 KF02 YAMAHA LS9-32 cyfrowa konsola foniczna 1 szt. 

2.5.3 
KF02-K01, 

PW02-K01 
YAMAHA MY16AE karta 16 wejść, wyjść cyfrowych AES 2 szt. 

2.5.4 PW02 YAMAHA DME24 procesor wielozadaniowy 1 szt. 

2.5.5 
PCA03-K,  

PCA04-K 
YAMAHA MY8AE karta 8 wejść, wyjść cyfrowych AES 2 szt. 

2.5.6 PCA03, PCA04 YAMAHA DA824 przetwornik DA z 8 wyjściami analogowymi 2 szt. 

2.5.7 ST09 BARCZAK CASES - szafa sprzętowa na konsolę mikserską 1 szt. 

2.5.8 ST10 ZPAS SZB 19"45U 
Szafa sprzętowa na procesor i inne do 

reŜyserni 
1 szt. 

2.6.0       SYSTEM NAGŁAŚNIANIA     

2.6.1 
ZG24, ZG25, 

ZG26 
RENKUS-HEINZ ST4/94 zestaw głośnikowy główny 3 szt. 

2.6.2   wykonanie własne - 
rama montaŜowa stalowa do zestawów 

ZG24, ZG25, ZG26 
3 szt. 

2.6.3 ZG27 - ZG32 RENKUS-HEINZ PN 82/12 zestaw głośnikowy linia opóźniająca 6 szt. 
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2.6.4 ZG33 - ZG36 RENKUS-HEINZ PN 212SUB zestaw głośnikowy niskotonowy 4 szt. 

2.6.5 MST03, MST04 YAMAHA MSP5S 
zestaw głośnikowy aktywny, monitor 

odsłuchowy 
2 szt. 

2.6.6 MS07 - MS08 RENKUS-HEINZ PN121M 
aktywny zestaw głośnikowy (monitor 

sceniczny) 
2 szt. 

2.7.0       PRZEWODY ZŁĄCZA     

2.7.1   KLOTZ MY206 przewód mikrofonowy 500 mb. 

2.7.2   CORDIAL CIK122BK przewód instrumentalny 20 szt. 

2.7.3   TECHNOKABEL RG58 przewód koncentryczny 200 szt. 

2.7.4   PINANSON PIN1382 przewód 8 parowy 200 szt. 

2.7.5   PINANSON PIN1411 przewód 8 parowy (do sygnałów cyfrowych) 200 szt. 

2.7.6   PINANSON PIN1385 przewód 16 parowy 20 szt. 

2.7.7   PINANSON PIN1386 przewód 24 parowy 20 szt. 

2.7.8   PINANSON PIN1634 przewód 32 parowy 100 szt. 

2.7.9   PINANSON PIN1635 przewód 42 parowy 10 szt. 

2.7.10   NEUTRIK   złącza 1 szt. 
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6.2.3. Sale Konferencyjno – Bankietowe 

Tab. 6.5 Urządzenia systemu elektroakustycznego Sali Konferencyj no Bankietowej -1.02A spełniaj ące 

specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. 
Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

3.1.0       Źródła sygnału     

3.1.1 MB45, MB46 AUDIO-TECHNICA AT892cW-TH Mikrofon nagłowny 2 szt. 

3.1.2 NB41, NB42 AUDIO-TECHNICA AEWT1000 
Nadajnik typu bodypack do mikrofonu 

nagłownego 
2 szt. 

3.1.3 OB09 AUDIO-TECHNICA ATW-R5200 Odbiornik do mikrofonów bezprzewodowych 1 szt. 

3.1.4 
MB17+NB17, 

MB18+NB18 
AUDIO-TECHNICA AEWT4100 

Nadajnik systemu bezprzewodowego z 

mikrofonem do ręki 
2 szt. 

3.1.5 M05, M06 AKG 
GN50CS+ 

H500 
mikrofon elektretowy na gęsiej szyi 2 szt. 

3.2.0       Procesor audio, wzmacniacze     

3.2.1 S09, S10 RADIAL ProD2 symetryzator sygnałów audio 2 kanałowy 2 szt. 

3.2.2 PW03-K01 YAMAHA MY8ADDA karta 8 wejść, 8wyjść analogowzch 1 szt. 

3.2.3 PW03 YAMAHA DME24 procesor wielozadaniowy 1 szt. 

3.2.4 WM01 YAMAHA P5000S wzmacniacz mocy 1 szt. 

3.2.5 WM02 ELEKTRONIKA W505 wzmacniacz mocy 1 szt. 

3.2.6 ZG37, ZG38 RENKUS-HEINZ PNX 82/12 zestaw głośnikowy główny 2 szt. 

3.2.7 G01 - G25 APART CM20T zestaw głośnikowy sufitowy 25 szt. 

3.2.8 ES01 SABINE FBX2400 cyfrowy eliminator sprzęŜeń 2 x 12 filtrów 1 szt. 
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3.2.9 MST05 YAMAHA MSP5S 
zestaw głośnikowy aktywny, monitor 

odsłuchowy 
1 szt. 

3.3.0       Matriały, kable, akcesoria     

3.3.1 PC03 DELL Latitude E-630 Notebook z oprogramowaniem Office 1 szt. 

3.3.2 KD03 EMU 0404USB Interface USB 1 szt. 

3.3.3   RENKUS-HEINZ - rama montaŜowa stalowa do zestawów 2 szt. 

3.3.4   K&M 210/6 statyw mikrofonowy sceniczny 2 szt. 

3.3.5   WIDLICKI 4000SM statyw mikfonowy stołowy 2 szt. 

3.3.6   
Neutrik, Nakamichi, 

Harting, Proel 
  Złącza, materiały 1 szt. 

3.3.7 ST12 ZPAS SZB 19"45U 

Szafa sprzętowa na procersor 

wielozadaniowy, wzmacniacze mocy i inne 

urządzenia AV 

1 szt. 

3.3.8   Wykonanie stolarskie - Mównica 1 szt. 

3.3.9   

Klotz, Cordial, 

Technokabel, 

Pinanson 

- Przewody sygnałowe 1 szt. 

3.3.10   AUDIO-TECHNICA ATHM40fs słuchawki zamknięte 1 szt. 

3.3.11 ST11 BARCZAK CASES 1250ROL 
Szafa sprzetowa jezdna na źródła sygnałów z 

przyłaczem sygnałowym i zasilaniem 
1 szt. 
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Tab. 6.6 Urządzenia systemu elektroakustycznego Sali Konferencyj no Bankietowej -1.02B spełniaj ące 

specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. 
Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

4.1.0       Źródła sygnału     

4.1.1 MB47, MB48 AUDIO-TECHNICA AT892cW-TH Mikrofon nagłowny 2 szt. 

4.1.2 NB43, NB44 AUDIO-TECHNICA AEWT1000 
Nadajnik typu bodypack do mikrofonu 

nagłownego 
2 szt. 

4.1.3 OB10 AUDIO-TECHNICA ATW-R5200 Odbiornik do mikrofonów bezprzewodowych 1 szt. 

4.1.4 
MB19+NB19, 

MB20+NB20 
AUDIO-TECHNICA AEWT4100 

Nadajnik systemu bezprzewodowego z 

mikrofonem do ręki 
2 szt. 

4.1.5 M07, M08 AKG 
GN50CS+ 

H500 
mikrofon elektretowy na gęsiej szyi 2 szt. 

4.2.0       Procesor audio, wzmacniacze     

4.2.1 S11, S12 RADIAL ProD2 symetryzator sygnałów audio 2 kanałowy 2 szt. 

4.2.2 PW04-K01 YAMAHA MY8ADDA karta 8 wejść, 8wyjść analogowzch 1 szt. 

4.2.3 PW04 YAMAHA DME24 procesor wielozadaniowy 1 szt. 

4.2.4 WM03 YAMAHA P5000S wzmacniacz mocy 1 szt. 

4.2.5 WM04 ELEKTRONIKA W505 wzmacniacz mocy 1 szt. 

4.2.6 ZG39, ZG40 RENKUS-HEINZ PNX 82/12 zestaw głośnikowy główny 2 szt. 

4.2.7 G26 - G50 APART CM20T zestaw głośnikowy sufitowy 25 szt. 

4.2.8 ES02 SABINE FBX2400 cyfrowy eliminator sprzęŜeń 2 x 12 filtrów 1 szt. 
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4.3.0       Matriały, kable, akcesoria     

4.3.1 PC04 DELL Latitude E-630 Notebook z oprogramowaniem Office 1 szt. 

4.3.2 KD04 EMU 0404USB Interface USB 1 szt. 

4.3.3   RENKUS-HEINZ - rama montaŜowa stalowa do zestawów 2 szt. 

4.3.4   K&M 210/6 statyw mikrofonowy sceniczny 2 szt. 

4.3.5   WIDLICKI 4000SM statyw mikfonowy stołowy 2 szt. 

4.3.6   
Neutrik, Nakamichi, 

Harting, Proel 
  Złącza, materiały 1 szt. 

4.3.7   Wykonanie stolarskie - Mównica 1 szt. 

4.3.8   

Klotz, Cordial, 

Technokabel, 

Pinanson 

- Przewody sygnałowe 1 szt. 

4.3.9   AUDIO-TECHNICA ATHM40fs słuchawki zamknięte 1 szt. 

4.3.10 ST13 BARCZAK CASES 1250ROL 
Szafa sprzetowa jezdna na źródła sygnałów z 

przyłaczem sygnałowym i zasilaniem 
1 szt. 

 

Tab. 6.7 Urządzenia systemu elektroakustycznego Sali Konferencyj no Bankietowej -1.49A spełniaj ące 

specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. 
Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

5.1.1 MB49, MB50 AUDIO-TECHNICA AT892cW-TH Mikrofon nagłowny 2 szt. 

5.1.2 NB45, NB46 AUDIO-TECHNICA AEWT1000 
Nadajnik typu bodypack do mikrofonu 

nagłownego 
2 szt. 
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5.1.3 OB11 AUDIO-TECHNICA ATW-R5200 Odbiornik do mikrofonów bezprzewodowych 1 szt. 

5.1.4 
MB21+NB21, 

MB22+NB22 
AUDIO-TECHNICA AEWT4100 

Nadajnik systemu bezprzewodowego z 

mikrofonem do ręki 
2 szt. 

5.1.5 M09, M10 AKG 
GN50CS+ 

H500 
mikrofon elektretowy na gęsiej szyi 2 szt. 

5.2.0       Procesor audio, wzmacniacze     

5.2.1 S13, S14 RADIAL ProD2 symetryzator sygnałów audio 2 kanałowy 2 szt. 

5.2.2 PW05-K01 YAMAHA MY8ADDA karta 8 wejść, 8wyjść analogowzch 1 szt. 

5.2.3 PW05 YAMAHA DME24 procesor wielozadaniowy 1 szt. 

5.2.4 WM05 YAMAHA P5000S wzmacniacz mocy 1 szt. 

5.2.5 WM06 ELEKTRONIKA W505 wzmacniacz mocy 1 szt. 

5.2.6 ZG41, ZG42 RENKUS-HEINZ PNX 82/12 zestaw głośnikowy główny 2 szt. 

5.2.7 G51 - G75 APART CM20T zestaw głośnikowy sufitowy 25 szt. 

5.2.8 ES03 SABINE FBX2400 cyfrowy eliminator sprzęŜeń 2 x 12 filtrów 1 szt. 

5.2.9 MST06 YAMAHA MSP5S 
zestaw głośnikowy aktywny, monitor 

odsłuchowy 
1 szt. 

5.3.0       Matriały, kable, akcesoria     

5.3.1 PC05 DELL Latitude E-630 Notebook z oprogramowaniem Office 1 szt. 

5.3.2 KD05 EMU 0404USB Interface USB 1 szt. 
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5.3.3   RENKUS-HEINZ - rama montaŜowa stalowa do zestawów 2 szt. 

5.3.4   K&M 210/6 statyw mikrofonowy sceniczny 2 szt. 

5.3.5   WIDLICKI 4000SM statyw mikfonowy stołowy 2 szt. 

5.3.6   
Neutrik, Nakamichi, 

Harting, Proel 
  Złącza, materiały 1 szt. 

5.3.7 ST15 ZPAS SZB 19"45U 

Szafa sprzętowa na procersor 

wielozadaniowy, wzmacniacze mocy i inne 

urządzenia AV 

1 szt. 

5.3.8   Wykonanie stolarskie - Mównica 1 szt. 

5.3.9   

Klotz, Cordial, 

Technokabel, 

Pinanson 

- Przewody sygnałowe 1 szt. 

5.3.10   AUDIO-TECHNICA ATHM40fs słuchawki zamknięte 1 szt. 

5.3.11 ST14 BARCZAK CASES 1250ROL 
Szafa sprzetowa jezdna na źródła sygnałów z 

przyłaczem sygnałowym i zasilaniem 
1 szt. 

 

Tab. 6.8 Urządzenia systemu elektroakustycznego Sali Konferencyj no Bankietowej -1.49B spełniaj ące 

specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. 
Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

6.1.0       Źródła sygnału     

6.1.1 MB51, MB52 AUDIO-TECHNICA AT892cW-TH Mikrofon nagłowny 2 szt. 

6.1.2 NB47, NB48 AUDIO-TECHNICA AEWT1000 
Nadajnik typu bodypack do mikrofonu 

nagłownego 
2 szt. 

6.1.3 OB12 AUDIO-TECHNICA ATW-R5200 Odbiornik do mikrofonów bezprzewodowych 1 szt. 
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6.1.4 
MB23+NB23, 

MB24+NB24 
AUDIO-TECHNICA AEWT4100 

Nadajnik systemu bezprzewodowego z 

mikrofonem do ręki 
2 szt. 

6.1.5 M11, M12 AKG 
GN50CS+ 

H500 
mikrofon elektretowy na gęsiej szyi 2 szt. 

6.2.0       Procesor audio, wzmacniacze     

6.2.1 S15, S16 RADIAL ProD2 symetryzator sygnałów audio 2 kanałowy 2 szt. 

6.2.2 PW06-K01 YAMAHA MY8ADDA karta 8 wejść, 8wyjść analogowzch 1 szt. 

6.2.3 PW06 YAMAHA DME24 procesor wielozadaniowy 1 szt. 

6.2.4 WM07 YAMAHA P5000S wzmacniacz mocy 1 szt. 

6.2.5 WM08 ELEKTRONIKA W505 wzmacniacz mocy 1 szt. 

6.2.6 ZG43, ZG44 RENKUS-HEINZ PNX 82/12 zestaw głośnikowy główny 2 szt. 

6.2.7 G76 - G100 APART CM20T zestaw głośnikowy sufitowy 25 szt. 

6.2.8 ES04 SABINE FBX2400 cyfrowy eliminator sprzęŜeń 2 x 12 filtrów 1 szt. 

6.3.0       Matriały, kable, akcesoria     

6.3.1 PC06 DELL Latitude E-630 Notebook z oprogramowaniem Office 1 szt. 

6.3.2 KD06 EMU 0404USB Interface USB 1 szt. 

6.3.3   RENKUS-HEINZ - rama montaŜowa stalowa do zestawów 2 szt. 

6.3.4   K&M 210/6 statyw mikrofonowy sceniczny 2 szt. 
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6.3.5   WIDLICKI 4000SM statyw mikfonowy stołowy 2 szt. 

6.3.6   
Neutrik, Nakamichi, 

Harting, Proel 
  Złącza, materiały 1 szt. 

6.3.7   Wykonanie stolarskie - Mównica 1 szt. 

6.3.8   

Klotz, Cordial, 

Technokabel, 

Pinanson 

- Przewody sygnałowe 1 szt. 

6.3.9   AUDIO-TECHNICA ATHM40fs słuchawki zamknięte 1 szt. 

6.3.10 ST16 BARCZAK CASES 1250ROL 
Szafa sprzetowa jezdna na źródła sygnałów z 

przyłaczem sygnałowym i zasilaniem 
1 szt. 

 

6.3. Dźwiękowy System Ostrzegawczy 
Tab. 6.9 Urządzenia d źwiękowego systemu ostrzegawczego spełniaj ące specyfikacje techniczn ą 

Lp. 
Ozn. w 

projekcie 
Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1.0       CENTRALA SYSTEMU DSO     

1.1   G+M Elektronik FRS 00 Panel front 14 szt. 

1.2   G+M Elektronik RWS 00 Panel tył 18 szt. 

1.3   G+M Elektronik MC-42 adapter do racka 19", 2 HU 30 szt. 

1.4   G+M Elektronik MC-43 adapter do racka 19", 3 HU 5 szt. 

1.5   G+M Elektronik MC-03 Rama montaŜowa modułów APS 5 szt. 

1.6   G+M Elektronik BO-250ev Wzmacniacz mocy 250 W / 100 V, ewakuacyjny 18 szt. 
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1.7   G+M Elektronik APS-150ev 
Bateria + kontrolowana procesorem ładowarka; 

24 VDC / 24 Ah wersja EV 
9 szt. 

1.8   G+M Elektronik 2334 kabel taśmowy 2U 18 szt. 

1.9   G+M Elektronik 2335 kabel taśmowy 3U 5 szt. 

1.10   G+M Elektronik APS-01ev Moduł wejściowy; mikrofon, AUX wersja EV 1 szt. 

1.11   G+M Elektronik APS-01(12) 
Moduł wejściowy; mikrofon, AUX;/transformator 

sep 
1 szt. 

1.12   G+M Elektronik APS-16.1 Moduł wejścia dla pulpitów mikrofonowych 1 szt. 

1.13   G+M Elektronik APS-19.2 EV Moduł syren i gongów, pamięć komunikatów 2 szt. 

1.14   G+M Elektronik APS-50 Moduł programowalny, 8 przycisków 1 szt. 

1.15   G+M Elektronik APS-56-NL 
Moduł połączenia z SAP 8 wejść 

monitorowanych 
2 szt. 

1.16   G+M Elektronik APS-74 

Moduł wyjściowy linii głośnikowych 100 V, 

programowalny, 4 przekaźniki, obejście dla 

zewnętrznych regulatorów głośności 

5 szt. 

1.17   G+M Elektronik APS-75 Moduł 4 przekaźników bezpotencjałowych 1 szt. 

1.18   G+M Elektronik APS-77ev 

Moduł bazowy dla cyfrowej kontroli linii 

głośnikowych 100 V (APS-78ev) i wzmacniaczy 

mocy (APS-79ev) 

3 szt. 

1.19   G+M Elektronik APS-78ev Moduł cyfrowej kontroli linii głośnikowych 100 V 5 szt. 

1.20   G+M Elektronik APS-79ev 

Moduł cyfrowej kontroli wzmacniaczy mocy 

wraz z przełączaniem na wzmacniacz 

rezerwowy 

9 szt. 

1.21   G+M Elektronik APS-177.2 Moduł głównego procesora systemu 1 szt. 

1.22   G+M Elektronik APS-990 Moduł głównego kontrolera systemu APS 1 szt. 
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1.23   G+M Elektronik EV-NL 314.1 Panel ewakuacyjny 14 stref 1 szt. 

1.24   G+M Elektronik M 411 PT Mikrofon straŜaka 1 szt. 

2.0       GŁOŚNIKI SYSTEMU DSO     

2.1   DNH VES 561 T 

Głośnik sufitowy, poŜarowy, 6/3/1,5 W - 100 V, 

kostka ceramiczna, bezpiecznik 

linii,certyfikowany 

116 szt. 

2.2   DNH SAFE 561 T 

Głośnik ścienny, poŜarowy, 6/3/1,5 W - 100 V, 

kostka ceramiczna, bezpiecznik linii, 

certyfikowany 

99 szt. 

2.3   PARTNER DAW 130/20 PP 
Głośnik typu " projektor dźwięku" 10 W/5/ 100 V 

certyfikowany 
103 szt. 

2.4   BOSCH LBC 3482/00 Głośnik tubowy 25/12,5 W/ 100 V certyfikowany 32 szt. 

2.5   BOSCH LBC 3200/00 Kolumna głośnikowa 20 szt. 

3.0       OSPRZĘT DSO     

3.1   ZPAS SZB 
Szafa teletechniczna 19" 42HU z osprzętem 

(Cert.CNBOP) 
3 szt. 

3.2   G+M Elektronik PS1 Obudowa dla mikrofonu straŜaka 1 szt. 

3.3   G+M Elektronik GM7130 Regulator głośnikowy 14 szt. 

3.4   BITNER B50410 Kabel HLGs 4x2,5 6000 mb 

3.5   BAKS 
E-90 

KCOP100H60 
Koryta kablowe 500 mb 

3.6   BAKS E-90 Akcesoria montaŜowe 1 kpl. 
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6.4. System wideo i sterowania 

6.4.1. Sala Audytoryjna 

Tab. 6.10 Urządzenia systemu wideo i sterowania Sali Audytoryjnej  spełniaj ące specyfikacj ę 

techniczn ą 

Lp. Ozn. w projekcie Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1.1   Sony EVI-D70P Kamera na głowicy obrotowej 3 szt. 

1.2   Bosch LTC0495/51 Kamera dualna 1 szt. 

1.3   Bosch LTC3674/20 Obiektyw do kamery 1 szt. 

1.4   HP   Komputer katedry 1 szt. 

1.5   Marian Trace Alpha Karta dźwiękowa do komputera 1 szt. 

1.6   Element One Modis 170-3 
Serwomechanizm elektryczny windy wraz z 

monitorem i klawiaturą dla katedry 
1 szt. 

1.7   Extron 
Cable Cubby 

600 
Przyłącze sygnałowe do katedry 2 szt. 

1.8   Extron 

MAAP202EU + 

70-300-21 + 

70-433-22 

Przyłacze ścienne do podłączenia sygnałów: 

audio wideo, DVI, oraz VGA i audio 
1 szt. 

1.9   Wolfvision VZ-9plus Wizualizer 1 szt. 

1.10   LG 17LS5R Monitor podglądowy wideo dla tłumacza 4 szt. 

1.11   LG 17LS5R Monitor podglądowy wideo dla technika 1 szt. 

1.12   JVC SR-DVM700 Nagrywarka DVD z twardym dyskiem 1 szt. 

1.13   Panasonic DMP-BD55 Odtwarzacz Blu-ray 1 szt. 

1.14   Extron DVS304 Skaler sygnałowy 2 szt. 
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1.15   Extron 
FOX 500 Tx 

SM 
Nadajnik optyczny (światłowowdowy) 2 szt. 

1.16   Extron 
FOX 500 Rx 

SM 
Odbiornik optyczny (światłowodowy) 2 szt. 

1.17   Extron GSS100 Repozytorium tła dla prezentacji 1 szt. 

1.18   ProjectionDesign F32 1080 Projektor DLP z obiektywem 2 szt. 

1.19   Extron 

PMK350 + 

PMK300+FCM

P1010+PMP18

+UPB25 

Zawieszenie do projektora z mocowaniem na 

odbiorniki 
2 szt. 

1.20   Extron IN3252HR Wzmacniacz dystrybucyjny RGB/ component 2 szt. 

1.21   Extron MDA 3SV Wzmacniacz dystrybucyjny s-video 1 szt. 

1.22   Analog Way DVX8022 Procesor obrazu z funkcja edge blending 2 szt. 

1.23   Analog Way TRC8022 Konsola do procesora obrazu 1 szt. 

1.24   Analog Way Cross Blender 
Oprogramowanie do łączenia procesorów 

obrazu 
1 szt. 

1.25   Goo Systems   Ekran malowany na ścianie około 400x1150cm 1 szt. 

1.26   Extron DVI 104 Tx/Rx System transmisji sygnału DVI 2 szt. 

1.27   Extron DVI 201 Tx/Rx System transmisji sygnału DVI 2 szt. 

1.28   Extron DVI DA2 Wzmacniacz dystrybucyjny DVI 1 szt. 

1.29   Extron SW DVI A Przełacznik DVI 1 szt. 

1.30   HP 
xw4600 

Workstation 
Stacja graficzna technika FOH 1 szt. 
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1.31   HP 

NVIDIA Quadro 

FX1700 512MB 

PXCIe Card 

Specjalizowana karta graficzna do stacji 

graficznej 
1 szt. 

1.32   HP LP2465 Monitor stacji graficznej 24'' 2 szt. 

1.33   Microsoft 
Office 2007 

Professional 

Pakiet oprogramowania biurowego stacji 

graficznej 
1 szt. 

1.34   Adobe/Macromedia 
Photoshop CS3 

PL Win RET 

Pakiet oprogramowania graficznego stacji 

graficznej  
1 szt. 

1.35   Samsung   Monitor podglądowy obrazu z Sali 2 szt. 

1.36   Chief MTRU Zawieszenie naścienne monitora  2 szt. 

1.37   Crestron QM-MD16x16 Przełącznik sygnałowy główny 1 szt. 

1.38   Crestron QM-MD7x2 Przełącznik sygnałowy 1 szt. 

1.39   Crestron MPS-300 Sterownik/przełącznik 1 szt. 

1.40   Crestron QM-TX Transmiter 8 szt. 

1.41   Crestron QM-RX Odbiornik 10 szt. 

1.42   Crestron 
QM-RMCRX-

BA 
Odbiornik/sterownik 4 szt. 

1.43   Crestron QM-AE Odbiornik audio 1 szt. 

1.44   Crestron QM-DA-4 Dystrybutor sygnałowy 1 szt. 

1.45   Crestron TPS-12 
Panel dotykowy przewodowy prelegenta z 

podgladem sygnału wideo 
1 szt. 

1.46   Crestron TPS15-G-QM 
Panel dotykowy technika z podglądem wideo i 

RGBHV 
1 szt. 
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1.47   Crestron C2N-DAP8 Procesor audio 1 szt. 

1.48   Crestron PRO2 Sterownik centralny 1 szt. 

1.49   Crestron C2ENET-1 Karta ethernet do sterownika 1 szt. 

1.50   Crestron C2COM-3 Karta RS 1 szt. 

1.51   Crestron QMI-RMC Moduł RS 2 szt. 

1.52   Crestron IRP2 Nadajnik IR 1 szt. 

1.53   Crestron CGDMX-512BI Interfejs DMX512 1 szt. 

1.54   Crestron C2N-SPWS300 Zasilacz systemowy 2 szt. 

1.55   Crestron C2N-RMAK Zestaw montaŜowy do zasilacza 1 szt. 

1.56   Crestron CNPWSI-75 Zasilacz systemowy 2 szt. 

1.57   Crestron C2NI-CB Klawiatura sterownicza ścienna 4 szt. 

1.58   Crestron PAC2 Centralny sterownik oświetlenia 1 szt. 

1.59   Crestron DIN-4DIMFLV4 Ściemniacz świetlówkowy 6 szt. 

1.60   Crestron DIN-8SW8 Moduł przekaźnikowy 1 szt. 

1.61   Crestron CAEN-4x2 Obudowa na sterownik oświetlenia i zasilacz 1 szt. 

1.62   ARES ARES300 Zasilacz UPS dla projektora 2 szt. 
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6.4.2.  Sala Wielofunkcyjna 

Tab. 6.11 Urządzenia systemu wideo i sterowania Sali Wielofunkcyj nej spełniaj ące specyfikacj ę 

techniczn ą 

Lp. Ozn. w projekcie Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

2.1   Sony EVI-D70P Kamera na głowicy obrotowej 3 szt. 

2.2   Bosch LTC0495/51 Kamera dualna 1 szt. 

2.3   Bosch LTC3674/20 Obiektyw do kamery 1 szt. 

2.4   HP   Komputer katedry 1 szt. 

2.5   Marian Trace Alpha Karta dźwiękowa do komputera 1 szt. 

2.6   Element One Modis 170-3 
Serwomechanizm elektryczny windy wraz z 

monitorem i klawiaturą dla katedry 
1 szt. 

2.7   Extron 
Cable Cubby 

600 
Przyłącze sygnałowe do katedry 2 szt. 

2.8   Extron 

MAAP202EU + 

70-300-21 + 

70-433-22 

Przyłacze ścienne do podłączenia sygnałów: 

audio wideo, DVI, oraz VGA i audio 
1 szt. 

2.9   Wolvision VZ-9plus Wizualizer 1 szt. 

2.10   LG 17LS5R Monitor podglądowy wideo dla tłumacza, 17" 3 szt. 

2.11   LG 17LS5R Monitor podglądowy wideo dla technika, 17" 1 szt. 

2.12   JVC SR-DVM700 Nagrywarka DVD z twardym dyskiem 2 szt. 

2.13   Panasonic DMP-BD55 Odtwarzacz Blu-ray 1 szt. 

2.14   Extron DVS304 Skaler sygnałowy 2 szt. 

2.15   Extron 
FOX 500 Tx 

SM 
Nadajnik optyczny (światłowowdowy) 2 szt. 
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2.16   Extron 
FOX 500 Rx 

SM 
Odbiornik optyczny (światłowodowy) 2 szt. 

2.17   Extron GSS100 Repozytorium tła dla prezentacji 1 szt. 

2.18   ProjectionDesign F32 1080 Projektor DLP z obiektywem 2 szt. 

2.19   Extron 

PMK350 + 

PMK300+FCM

P1010+PMP18

+UPB25 

Zawieszenie do projektora z mocowaniem na 

odbiorniki 
2 szt. 

2.20   Goo Systems   Ekran malowany na ścianie około 310x550cm 2 szt. 

2.21   Extron DVI 104 Tx/Rx System transmisji sygnału DVI 2 szt. 

2.22   Extron DVI 201 Tx/Rx System transmisji sygnału DVI 2 szt. 

2.23   Extron SW DVI A Przełacznik DVI 1 szt. 

2.24   Extron DVI DA2 Wzmacniacz dystrybucyjny DVI 1 szt. 

2.25   Samsung   Monitor podglądowy obrazu z Sali 1 szt. 

2.26   Chief MTRU Zawieszenie naścienne monitora  1 szt. 

2.27   Crestron QM-MD16x16 Przełącznik sygnałowy główny 1 szt. 

2.28   Crestron QM-MD7x2 Przełącznik sygnałowy 1 szt. 

2.29   Crestron MPS-300 Sterownik/przełącznik 1 szt. 

2.30   Crestron QM-TX Transmiter 8 szt. 

2.31   Crestron QM-RX Odbiornik 11 szt. 
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2.32   Crestron 
QM-RMCRX-

BA 
Odbiornik/sterownik 3 szt. 

2.33   Crestron QM-AE Odbiornik audio 1 szt. 

2.34   Crestron QM-DA-4 Dystrybutor sygnałowy 1 szt. 

2.35   Crestron TPS-12 
Panel dotykowy przewodowy prelegenta 

z podgladem sygnału wideo 
1 szt. 

2.36   Crestron TPS15-G-QM 
Panel dotykowy technika z podglądem wideo 

i RGBHV 
1 szt. 

2.37   Crestron DVPHD-QUAD Procesor obrazu 1 szt. 

2.38   Crestron PRO2 Sterownik centralny 1 szt. 

2.39   Crestron C2COM-3 Karta RS 2 szt. 

2.40   Crestron C2ENET-1 Karta ethernet do sterownika 1 szt. 

2.41   Crestron IRP2 Nadajnik IR 1 szt. 

2.42   Crestron CGDMX-512BI Interfejs DMX512 1 szt. 

2.43   Crestron C2N-SPWS300 Zasilacz systemowy 2 szt. 

2.44   Crestron C2N-RMAK Zestaw montaŜowy do zasilacza 1 szt. 

2.45   Crestron CNPWSI-75 Zasilacz systemowy 2 szt. 

2.46   Crestron C2NI-CB Klawiatura sterownicza ścienna 4 szt. 

2.47   Crestron PAC2 Centralny sterownik oświetlenia 1 szt. 
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2.48   Crestron DIN-4DIMFLV4 Ściemniacz świetłówkowy 7 szt. 

2.49   Crestron DIN-8SW8 Moduł przekaźnikowy 1 szt. 

2.50   Crestron CAEN-4x2 Obudowa na sterownik oświetlenia i zasilacz 1 szt. 

2.51   ARES ARES300 Zasilacz UPS dla projektora 2 szt. 

6.4.3.  Sale Konferencyjno – Bankietowe 

Tab. 6.12 Urządzenia systemu wideo i sterowania Sal Konferencyjno -Bankietowych -1.02A,-1.02B 

spełniaj ące specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. Ozn. w projekcie Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

3.1   Sony EVI-D70P Kamera na głowicy obrotowej 2 szt. 

3.2   HP   Komputer z monitorem i akcesoriami 1 szt. 

3.3   Marian Trace Alpha Karta dźwiękowa do komputera 1 szt. 

3.4   Wolfvision VZ-8plus Wizualizer 1 szt. 

3.5   Extron 
Cable Cubby 

600 
Przyłącze sygnałowe stołowe 2 szt. 

3.6   Extron 

MAAP200EU + 

70-300-21 + 

70-433-22 

Przyłacze ścienne do podłączenia sygnałów: 

audio wideo oraz VGA i audio 
1 szt. 

3.7   Extron DVI 201 Tx/Rx System transmisji DVI 1 szt. 

3.8   JVC SR-DVM700 Nagrywarka DVD z twardym dyskiem 1 szt. 

3.9   Panasonic DMP-BD55 Odtwarzacz Blu-ray 1 szt. 
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3.10   LG 17LS5R Monitor podglądowy wideo dla technika 1 szt. 

3.11   ProjectionDesign F12 SX+ Projektor DLP z obiektywem 1 szt. 

3.12   Extron 

PMK350 + 

PMK300+FCM

P1010+PMP18

+UPB25 

Zawieszenie do projektora z mocowaniem na 

odbiorniki 
1 szt. 

3.13   Projecta 

Elpro Electrol, 

240x240, Matte 

White 

Ekran elektryczny  1 szt. 

3.14   Samsung   Monitor podglądowy obrazu z sali  1 szt. 

3.15   Chief MTRU Zawieszenie naścienne monitora  1 szt. 

3.16   Crestron QM-MD16x16 Przełącznik sygnałowy główny 1 szt. 

3.17   Crestron QM-MD7x2 Przełącznik sygnałowy 1 szt. 

3.18   Crestron QM-TX2-CC Transmiter 1 szt. 

3.19   Crestron QM-TX2-MC Transmiter 1 szt. 

3.20   Crestron QM-TX Transmiter 2 szt. 

3.21   Crestron QM-RX Odbiornik 5 szt. 

3.22   Crestron 
QM-RMCRX-

BA 
Odbiornik/sterownik 1 szt. 

3.23   Crestron QM-AE Odbiornik audio 1 szt. 

3.24   Crestron TPMC-8T Panel dotykowy przewodowy prelegenta 1 szt. 
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3.25   Crestron TPS-12-G-QM 
Panel dotykowy technika z podglądem wideo i 

RGBHV 
1 szt. 

3.26   Crestron AV2 Sterownik centralny 1 szt. 

3.27   Crestron C2ENET-1 Karta sieciowa do sterownika 1 szt. 

3.28   Crestron C2N-SPWS300 Zasilacz systemowy 2 szt. 

3.29   Crestron C2N-RMAK Zestaw montaŜowy do zasilacza 1 szt. 

3.30   Crestron DIN-2MC2 Moduł przekaźnikowy 1 szt. 

3.31   Crestron IRP2 Nadajnik IR 1 szt. 

3.32   Crestron C2NI-CB Klawiatura sterownicza ścienna 3 szt. 

3.33   Crestron PAC2M Centralny sterownik oświetlenia 1 szt. 

3.34   Crestron DIN-4DIMFLV4 Ściemniacz świetłówkowy 2 szt. 

3.35   Crestron DIN-8SW8 Moduł przekaźnikowy 1 szt. 

3.36   ARES ARES300 Zasilacz UPS dla projektorów 1 szt. 

3.37   Sony EVI-D70P Kamera na głowicy obrotowej 2 szt. 

3.38   HP   Komputer z monitorem i akcesoriami 1 szt. 

3.39   Marian Trace Alpha Karta dźwiękowa do komputera 1 szt. 

3.40   Extron 
Cable Cubby 

600 
Przyłącze sygnałowe stołowe 2 szt. 
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3.41   Extron 

MAAP200EU + 

70-300-21 + 

70-433-22 

Przyłacze ścienne do podłączenia sygnałów: 

audio wideo oraz VGA i audio 
1 szt. 

3.42   Extron DVI 201 Tx/Rx System transmisji DVI 1 szt. 

3.43   JVC SR-DVM700 Nagrywarka DVD z twardym dyskiem 1 szt. 

3.44   Panasonic DMP-BD55 Odtwarzacz Blu-ray 1 szt. 

3.45   LG 17LS5R Monitor podglądowy wideo dla technika 1 szt. 

3.46   ProjectionDesign F12 SX+ Projektor DLP z obiektywem 1 szt. 

3.47   Extron 

PMK350 + 

PMK300+FCM

P1010+PMP18

+UPB25 

Zawieszenie do projektora z mocowaniem na 

odbiorniki 
1 szt. 

3.48   Projecta 

Elpro Electrol, 

240x240, Matte 

White 

Ekran elektryczny  1 szt. 

3.49   Samsung   Monitor podglądowy obrazu z Sali 1 szt. 

3.50   Chief MTRU Zawieszenie naścienne monitora  1 szt. 

3.51   Crestron QM-MD16x16 Przełącznik sygnałowy główny 1 szt. 

3.52   Crestron QM-MD7x2 Przełącznik sygnałowy 1 szt. 

3.53   Crestron QM-TX2-CC Transmiter 1 szt. 

3.54   Crestron QM-TX2-MC Transmiter 1 szt. 

3.55   Crestron QM-TX Transmiter 2 szt. 
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3.56   Crestron QM-RX Odbiornik 5 szt. 

3.57   Crestron 
QM-RMCRX-

BA 
Odbiornik/sterownik 1 szt. 

3.58   Crestron QM-AE Odbiornik audio 1 szt. 

3.59   Crestron TPMC-8T Panel dotykowy przewodowy prelegenta 1 szt. 

3.60   Crestron TPS-12-G-QM 
Panel dotykowy technika z podglądem wideo i 

RGBHV 
1 szt. 

3.61   Crestron AV2 Sterownik centralny 1 szt. 

3.62   Crestron C2ENET-1 Karta sieciowa do sterownika 1 szt. 

3.63   Crestron C2N-SPWS300 Zasilacz systemowy 2 szt. 

3.64   Crestron C2N-RMAK Zestaw montaŜowy do zasilacza 1 szt. 

3.65   Crestron DIN-2MC2 Moduł przekaźnikowy 1 szt. 

3.66   Crestron IRP2 Nadajnik IR 1 szt. 

3.67   Crestron C2NI-CB Klawiatura sterownicza ścienna 3 szt. 

3.68   Crestron PAC2M Centralny sterownik oświetlenia 1 szt. 

3.69   Crestron DIN-4DIMFLV4 Ściemniacz świetłówkowy 2 szt. 

3.70   Crestron DIN-8SW8 Moduł przekaźnikowy 1 szt. 
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4.1   Sony EVI-D70P Kamera na głowicy obrotowej 2 szt. 

4.2   HP   Komputer z monitorem i akcesoriami 1 szt. 

4.3   Marian Trace Alpha Karta dźwiękowa do komputera 1 szt. 

4.4   Extron 
Cable Cubby 

600 
Przyłącze sygnałowe stołowe 2 szt. 

4.5   Extron 

MAAP200EU + 

70-300-21 + 

70-433-22 

Przyłacze ścienne do podłączenia sygnałów: 

audio wideo oraz VGA i audio 
1 szt. 

4.6   Extron DVI 201 Tx/Rx System transmisji DVI 1 szt. 

4.7   JVC SR-DVM700 Nagrywarka DVD z twardym dyskiem 1 szt. 

4.8   Panasonic DMP-BD55 Odtwarzacz Blu-ray 1 szt. 

4.9   LG 17LS5R Monitor podglądowy wideo dla technika 1 szt. 

4.10   ProjectionDesign F12 SX+ Projektor DLP z obiektywem 1 szt. 

4.11   Extron 

PMK350 + 

PMK300+FCM

P1010+PMP18

+UPB25 

Zawieszenie do projektora z mocowaniem na 

odbiorniki 
1 szt. 

4.12   Projecta 

Elpro Electrol, 

240x240, Matte 

White 

Ekran elektryczny  1 szt. 

4.13   Samsung   Monitor podglądowy obrazu z Sali 1 szt. 

4.14   Chief MTRU Zawieszenie naścienne monitora  1 szt. 
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4.15   Crestron QM-MD16x16 Przełącznik sygnałowy główny 1 szt. 

4.16   Crestron QM-MD7x2 Przełącznik sygnałowy 1 szt. 

4.17   Crestron QM-TX2-CC Transmiter 1 szt. 

4.18   Crestron QM-TX2-MC Transmiter 1 szt. 

4.19   Crestron QM-TX Transmiter 2 szt. 

4.20   Crestron QM-RX Odbiornik 5 szt. 

4.21   Crestron 
QM-RMCRX-

BA 
Odbiornik/sterownik 1 szt. 

4.22   Crestron QM-AE Odbiornik audio 1 szt. 

4.23   Crestron TPMC-8T Panel dotykowy przewodowy prelegenta 1 szt. 

4.24   Crestron TPS-12-G-QM 
Panel dotykowy technika z podglądem wideo i 

RGBHV 
1 szt. 

4.25   Crestron AV2 Sterownik centralny 1 szt. 

4.26   Crestron C2ENET-1 Karta sieciowa do sterownika 1 szt. 

4.27   Crestron C2N-SPWS300 Zasilacz systemowy 2 szt. 

4.28   Crestron C2N-RMAK Zestaw montaŜowy do zasilacza 1 szt. 

4.29   Crestron DIN-2MC2 Moduł przekaźnikowy 1 szt. 

4.30   Crestron IRP2 Nadajnik IR 1 szt. 
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4.31   Crestron C2NI-CB Klawiatura sterownicza ścienna 3 szt. 

4.32   Crestron PAC2M Centralny sterownik oświetlenia 1 szt. 

4.33   Crestron DIN-4DIMFLV4 Ściemniacz świetłówkowy 2 szt. 

4.34   Crestron DIN-8SW8 Moduł przekaźnikowy 1 szt. 

4.35   ARES ARES300 Zasilacz UPS dla projektorów 1 szt. 

4.36   Sony EVI-D70P Kamera na głowicy obrotowej 2 szt. 

4.37   HP   Komputer z monitorem i akcesoriami 1 szt. 

4.38   Marian Trace Alpha Karta dźwiękowa do komputera 1 szt. 

4.39   Extron 
Cable Cubby 

600 
Przyłącze sygnałowe stołowe 2 szt. 

4.40   Extron 

MAAP200EU + 

70-300-21 + 

70-433-22 

Przyłacze ścienne do podłączenia sygnałów: 

audio wideo oraz VGA i audio 
1 szt. 

4.41   Extron DVI 201 Tx/Rx System transmisji DVI 1 szt. 

4.42   JVC SR-DVM700 Nagrywarka DVD z twardym dyskiem 1 szt. 

4.43   Panasonic DMP-BD55 Odtwarzacz Blu-ray 1 szt. 

4.44   LG 17LS5R Monitor podglądowy wideo dla technika 1 szt. 

4.45   ProjectionDesign F12 SX+ Projektor DLP z obiektywem 1 szt. 

4.46   Extron 
PMK350 + 

PMK300+FCM

P1010+PMP18

Zawieszenie do projektora z mocowaniem na 

odbiorniki 
1 szt. 
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+UPB25 

4.47   Projecta 

Elpro Electrol, 

240x240, Matte 

White 

Ekran elektryczny  1 szt. 

4.48   Samsung   Monitor podglądowy obrazu z Sali 1 szt. 

4.49   Chief MTRU Zawieszenie naścienne monitora  1 szt. 

4.50   Crestron QM-MD16x16 Przełącznik sygnałowy główny 1 szt. 

4.51   Crestron QM-MD7x2 Przełącznik sygnałowy 1 szt. 

4.52   Crestron QM-TX2-CC Transmiter 1 szt. 

4.53   Crestron QM-TX2-MC Transmiter 1 szt. 

4.54   Crestron QM-TX Transmiter 2 szt. 

4.55   Crestron QM-RX Odbiornik 5 szt. 

4.56   Crestron 
QM-RMCRX-

BA 
Odbiornik/sterownik 1 szt. 

4.57   Crestron QM-AE Odbiornik audio 1 szt. 

4.58   Crestron TPMC-8T Panel dotykowy przewodowy prelegenta 1 szt. 

4.59   Crestron TPS-12-G-QM 
Panel dotykowy technika z podglądem wideo i 

RGBHV 
1 szt. 

4.60   Crestron AV2 Sterownik centralny 1 szt. 

4.61   Crestron C2ENET-1 Karta sieciowa do sterownika 1 szt. 
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4.62   Crestron C2N-SPWS300 Zasilacz systemowy 2 szt. 

4.63   Crestron C2N-RMAK Zestaw montaŜowy do zasilacza 1 szt. 

4.64   Crestron DIN-2MC2 Moduł przekaźnikowy 1 szt. 

4.65   Crestron IRP2 Nadajnik IR 1 szt. 

4.66   Crestron C2NI-CB Klawiatura sterownicza ścienna 3 szt. 

4.67   Crestron PAC2M Centralny sterownik oświetlenia 1 szt. 

4.68   Crestron DIN-4DIMFLV4 Ściemniacz świetłówkowy 2 szt. 

4.69   Crestron DIN-8SW8 Moduł przekaźnikowy 1 szt. 

 

6.4.4. Sale konferencyjne zarz ądu 

Tab. 6.14 Urządzenia systemu wideo i sterowania Sal Konferencyjny ch zarz ądu 1.06,1.14 spełniaj ące 

specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. Ozn. w projekcie Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

5.1   Sony FWDS47H1 Monitor LCD 1 szt. 

5.2   Sony BKMFW21 Karta RS do monitora 1 szt. 

5.3   Chief PFCU Mobilny stojak na urządzenia 1 szt. 

5.4   Chief PAC710 Półka do stojaka 3 szt. 

5.5   Panasonic DMP-BD55 Odtwarzacz Blu-ray 1 szt. 
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5.6   Extron XPA 1002 Wzmacniacz mocy 1 szt. 

5.7   Tannoy CVS6 Zestaw głośnikowy sufitowy 2 szt. 

5.8   Crestron IM-WCCV-S-M Przyłącze sygnałowe 1 szt. 

5.9   Crestron IMI-FTCCV-B Przyłącze stołowe 2 szt. 

5.10   Crestron IM-RXV3-M Odbiornik/sterownik 1 szt. 

5.11   Crestron IRP2 Nadajnik IR 1 szt. 

5.12   Sony FWDS47H1 Monitor LCD 1 szt. 

5.13   Sony BKMFW21 Karta RS do monitora 1 szt. 

5.14   Chief PFCU Mobilny stojak na urządzenia 1 szt. 

5.15   Chief PAC710 Półka do stojaka 3 szt. 

5.16   Panasonic DMP-BD55 Odtwarzacz Blu-ray 1 szt. 

5.17   Extron XPA 1002 Wzmacniacz mocy 1 szt. 

5.18   Tannoy CVS6 Zestaw głośnikowy sufitowy 2 szt. 

5.19   Crestron IM-WCCV-S-M Przyłącze sygnałowe 1 szt. 

5.20   Crestron IMI-FTCCV-B Przyłącze stołowe 2 szt. 

5.21   Crestron IM-RXV3-M Odbiornik/sterownik 1 szt. 
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5.22   Crestron IRP2 Nadajnik IR 1 szt. 

6.4.5. Pomieszczenie Press-Room 

Tab. 6.15 Urządzenia systemu wideo i sterowania pomieszczenia Pre ss-room spełniaj ące 

specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. Ozn. w projekcie Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

6.1   Sony FWD-32LX2F Monitor podglądowy LCD 7 szt. 

6.2   Sony SSSP32FW Zestaw głośnikowy do monitora 7 szt. 

6.3   Sony WBPM1 Zawieszenie ścienne do monitora 7 szt. 

6.4   Extron MDA 3SV Wzmacniacz dystrybucyjny s-video 6 szt. 

6.5   Extron YCV 100 Konwerter s-video/video 6 szt. 

6.6   Extron MDA 5V Wzmacniacz dystrybucyjny wideo 6 szt. 

6.7   Extron AAP302 Ramka montaŜowa do przyłącza 6 szt. 

6.8   Extron AAP Komplet płytek z gniazdami sygnałowymi 6 szt. 

6.9   Crestron 
QM-RMCRX-

BA 
Odbiornik/sterownik 6 szt. 

6.10   Extron SW 6AV Przełącznik audio wideo 1 szt. 
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6.4.6. Elementy wspólne 

Tab. 6.16 Elementy wspólne systemu wideo i sterowan ia spełniaj ące specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. Ozn. w projekcie Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

7.1   Tandberg 

Portable 3000 

MXP + Natural 

Presenter 

Package (NPP) 

+ MXP 

MultiSite (MS) 

+ MXP 512 

kbps ISDN/2 

Mbps IP Option 

+ Core 

Advanced 

Service 

Przenośny system wideokonferencyjny 1 szt. 

7.2   Crestron RoomView 7.0 
Licencja orpgramowania do zdalnego 

zarządzania salami. Wersja serwerowa 
1 szt. 

6.4.7. System informacyjny 

Tab. 6.17 Urządzenia systemu wideo i sterowania systemu informacy jnego spełniaj ące specyfikacj ę 

techniczn ą 

Lp. Ozn. w projekcie Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

8.1   Samsung HDTVMF46AMD 

Terminal 46''. Monitor + obudowa ze stali 

szlachetnej RAL + szkło hartowane + komputer 

PC 

6 szt. 

8.2   Samsung HDTVMF40AMD 

Terminal 40''. Monitor + obudowa ze stali 

szlachetnej RAL + szkło hartowane + komputer 

PC 

10 szt. 

8.3   Samsung HDMF32AMD 

Terminal 32''. Monitor + obudowa ze stali 

szlachetnej RAL +szkło hartowane + komputer 

PC 

7 szt. 

8.4   Chief   
Zawieszenie sufitowe monitora systemu 

informacyjnego 
2 szt. 

8.5   Chief MTRU Zawieszenie naścienne monitora  21 szt. 

8.6   HP 
xw4600 

Workstation 

Stacja graficzna - serwer aplikacji systemu 

informacyjnego 
1 szt. 
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8.7   HP 

NVIDIA Quadro 

FX1700 512MB 

PXCIe Card 

Specjalizowana karta graficzna do stacji 

graficznej 
1 szt. 

8.8   HP LP2465 Monitor stacji graficznej 24'' 2 szt. 

8.9   Microsoft 
Office 2007 

Professional 

Pakiet oprogramowania biurowego stacji 

graficznej 
1 szt. 

8.10   Adobe/Macromedia 

Photoshop CS3 

Extended PL 

Win RET 

Pakiet oprogramowania graficznego stacji 

graficznej Photoshop. Wersja rozszerzona. 
1 szt. 

8.11   HP DC7800 Terminal testowy systemu informacyjnego 1 szt. 

8.12   HP LP2465 Monitor terminala testowego 24'' 1 szt. 

8.13   JVC 
TVTools NT-

SET-A 

Licencja oprogramowania do zarzadzania 

systemem informacyjnym 
1 szt. 

8.14   JVC 
TVTools NT-

Player 
Licencja dla terminala systemu informacyjnego 23 szt. 

8.15       Licencja Windows XP dla terminali 23 szt. 

6.4.8. Instalacja 

Tab. 6.18 Elementy instalacji systemu wideo i stero wania spełniaj ące specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. Ozn. w projekcie Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

9.1   Extron UTP23SF-4   

Przewód do transmisji sygnałów audio-wideo o 

niskiej wartości parametru "skew delay" (szpula 

300m) 

2 kpl. 

9.2   Extron MHR-5/500 Przewód RGBHV (szpula 150m) 5 kpl. 

9.3   Extron MHR-2/500 Przewód s-video (szpula 150m) 6 kpl. 

9.4   Extron STP20/1000 Przewód audio (szpula 300m) 3 kpl. 
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9.5   Extron CTL/1000 Przewód sterowniczy (szpula 300m) 2 kpl. 

9.6     1310nm Przewód światłowodowy 6000 kpl. 

9.7   Crestron 
CRESNET-NP-

TL-SP1000 

Przewód komunikacyjno-sterowniczy (szpula 

300m) 
3 kpl. 

9.8   Crestron 
CRESCAT-QM-

NP.-SP500  

Przewód komunikacyjny i transmisyjny audio 

wideo (szpula 150m) 
20 kpl. 

9.9   Crestron CRESCAT-IM 
Przewód komunikacyjny i transmisyjny audio 

wideo (szpula 50m) 
1 kpl. 

6.5. System transmisji danych 
Tab. 6.19 Urządzenia systemu transmisji danych spełniaj ące specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1 HIRSCHMANN MACH4002-48G+3X-L2P SWITCH 
3 

 
szt. 

2 HIRSCHMANN MACH4002-48+4G-L2P SWITCH 
6 

 
szt. 

3 HIRSCHMANN M-XFP-SR/LC MODUŁ 
6 

 
szt. 

4 HIRSCHMANN M4-FAST 8TP-RJ45-PoE MODUŁ 
18 

 
szt. 

5 HIRSCHMANN M4-8TP-RJ45 MODUŁ 
18 

 
szt. 

6 HIRSCHMANN M4-S-AC/DC 300W ZASILACZ 9 szt. 

7 HIRSCHMANN BAT54-F +ANTENY ACCESS POINT + ANTENY 10 szt. 

8 HP SERWER  1 szt. 

9 ZPAS SZB 19" 45U SZAFA TELEINFORMATYCZNA z 

Patch Panelami - kompletne 
4 szt. 



6. Przykłady urz ądzeń spełniaj ących specyfikacj ę techniczn ą  

 

str. 298 PRACOWNIA AKUSTYCZNA       www.akustyczna.pl      pracownia@akustyczna.p l  

Lp. Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

10 R&M Kat. 6. Instalacja logiczna, kat 6 - 204 moduły 

RJ45 (102 gniazda podwójne) 
1 Kpl. 

11   Projekt wykonawczy i dokumentacja 

powykonawcza systemu  
1 kpl 

12   Szkolenie uŜytkownika 1 kpl 

6.6. Centralny system sterowania (BMS techniczny) 
Tab. 6.20 Urządzenia systemu BMSa spełniaj ące specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

Centrale wentylacyjne Sal Konferencyjno-Bankietowych ( 2 kpl) 

1.0   
Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RWxx 
2 pkt. 

Centrala wentylacyjna Sali Wielofunkcyjnej (1 kpl) 

1.1   
Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RWxx 
1 pkt. 

Centrala wentylacyjna Sali Audytoryjnej (1 kpl) 

1.2   
Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RWxx 
1 pkt. 

Centrala wentylacyjna Holu Głównego (1 kpl) 

1.3   
Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RWxx 
1 pkt. 

Centrala wentylacyjna Restauracji (2 x 1 kpl) 

1.4   Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RWxx 
2 pkt. 

Centrala wentylacyjna pomieszczeń biurowych (2 x 1 kpl) 

1.5   
Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RWxx 
2 pkt. 

Centrala wentylacyjna kuchnia prawa (1 kpl) 

1.6   
Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RWxx 
1 pkt. 

Centrala wentylacyjna kuchnia lewa (1 kpl) 
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1.7   
Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RWxx 
1 pkt. 

Centrala wentylacyjna zaplecze (1 kpl) 

1.8   
Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RWxx 
1 pkt. 

Wentylatory wyciągowe zaplecze i pomieszczeń tech. 

1.9   
Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RWxx 
1 pkt. 

Wentylokonwektory 

2.0   
Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RWxx 
29 pkt. 

Instalacja wody lodowej 

2.1   
Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RCH1 i RCH2 
2 pkt. 

Węzły cieplne – 2 szt. 

2.2 TAC  
Sterownik b3608 2 szt. 

2.3   
Szafka RBMSxx 2 kpl 

2.4   Okablowanie sterownicze do 

rozdzielni RWC1 i RWC2 2 kpl 

2.5   Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RBMSxx 2 pkt 

2.6   Oprogramowanie sterownika 

BACnet 2 kpl 

Zestaw hydroforowy 1szt., pompownie ścieków 1szt. i wody deszczowej 1szt. 

2.7 TAC  
Sterownik b3608 1 szt. 

2.8   
Szafka RBMSxx 1 kpl 

2.9   
Okablowanie sterownicze do 

rozdzielni RHD i PSx 3 kpl 
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3.0   Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RBMSxx 1 pkt 

3.1   Oprogramowanie sterownika 

BACnet 1 kpl 

Rozdzielnia SN, transformatory, agregat prądotwórczy, rozdzielnie RGnn 

3.2 TAC  
Sterownik b3624 1 szt. 

3.3   
Szafka RBMSxx 1 kpl 

3.4   

Okablowanie sterownicze do 

rozdzielni SN, RGnn1, RGnn2, 

RAG 4 kpl 

3.5   Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RBMSxx 1 pkt 

3.6   Oprogramowanie sterownika 

BACnet 1 kpl 

Rozdzielnice lokalne – 30 szt. 

3.7 TAC  
Sterownik b3608 3 szt. 

3.8 TAC  
Sterownik b3624 1 szt. 

3.9   
Szafka RBMSxx 4 kpl. 

4.1   Okablowanie sterownicze do 

rozdzielnic RSxx, RTxx, ROxx 30 kpl. 

4.2   Okablowanie sieci BACnet do 

rozdzielni RBMSxx 4 kpl. 

4.3   Oprogramowanie sterownika 

BACnet 4 kpl. 

Liczniki ciepła 26szt. i chłodu 20szt., wodomierze 16szt. 

4.4 TAC  Sterownik sieciowy bCX1-CR-0-

INF-X2 1 szt. 
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4.5 
 

 Koncentrator sieci M-bus dla 60 

urzadzeń 1 szt. 

4.6   
Szafka RBMSxx 1 kpl 

4.7   Okablowanie sieci M-bus do 

liczników ciepła  26 pkt 

4.8   
Okablowanie sieci M-bus do 

liczników chłodu 20 pkt 

4.9   Okablowanie od wodmierzy do 

przeliczników do liczników ciepła 16 pkt 

5.0   Oprogramowanie sterownika 

sieciowego dla sieci M-bus 1 kpl 

5.1   Oprogramowanie koncentratora M-

bus 1 kpl 

5.2   
Uruchomienie sieci M-bus 48 pkt 

Liczniki energii elektrycznej, analizatory parametrów sieci elektroenergetycznej 

5.3 TAC  
Sterownik sieciowy bCX1-CR-0-

INF-X2 1 szt 

5.4   
Szafka RBMSxx 1 kpl 

5.5   

Okablowanie sieci M-bus do 

liczników energii elektrycznej w 

rozdzielniach RGnn1, RGnn2, TLW 28 pkt 

5.6   

Okablowanie sieci M-bus do 

analizatorów sieci w rozdzielniach 

RGnn1, RGnn2, RGR, RpoŜ 4 pkt 

5.7   Oprogramowanie sterownika 

sieciowego dla sieci Modbus 1 kpl 

5.8   
Uruchomienie sieci Modbus 33 pkt 

Sieć BACnet 
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5.9 TAC  
Sterownik sieciowy BACnet bCX1-

R-64 1 szt. 

6.0   
Repeater B-LINK-AC-OP; bez 

obudowy 1 szt. 

6.1   
Szafka RBMSxx 1 kpl 

6.2   
Oprogramowanie sterownika 

sieciowego dla routera 1 kpl 

6.3   
Uruchomienie sieci BACnet 52 pkt 

Serwer i stacja robocza BMS 

6.4 

TAC 

 

Licencja Continuum Cyberstation, 

sieciowa, dla jednej stacji roboczej, 

instalacje automatyki (HVAC), bez 

limitu punktów, LAN-HV-U-P-

USBLAN-INT-U-P-USB 1 kpl 

6.5 
HP 

 
Komputer serwera systemu BMS, 

SQL Serwer 1 kpl 

6.6 

HP 

 

Komputer, monitor, drukarka dla 

stacji roboczej BMS, Windows XP 

Prof.. 1 kpl 

6.7   Oprogramowanie i uruchomienie 

stacji roboczej 1 kpl 

 System Zarządzania Bezpieczeństwem 

6.8 IFTER InPro BMS 
Zintegrowany system zarządzania 

systemami bezpieczeństwa  
1 kpl. 

Dokumentacja, szkolenie 

6.9   
Projekt wykonawczy systemu BMS 

1 
kpl 

7.0   
Dokumentacja powykonawcza 

systemu BMS 
1 

kpl 

7.1   
Szkolenie uŜytkownika 

1 
kpl 
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6.7. System telewizji przemysłowej CCTV 
Tab. 6.21 Urządzenia systemu CCTV spełniaj ące specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1 Bosch NWC-0900 Kamera MegaPikselowa, Dualna 8 szt. 

2 Bosch VLM-3V1228-MP 
Obiektyw zmienno ogniskowy do 

kamer Mpix 8 szt. 

3 Bosch MTC-S1001 Wysięgnik do kamer 44 szt. 

4 Bosch NWC-0495-10P Kamera stała IP, Dualna  55 szt. 

5 Bosch LTC3364/50 Obiektyw zmienno ogniskowy do 

kamer stałych 
55 szt. 

6 Bosch HAC-IPCCC Radiator do kamer IP  19 szt. 

7 Bosch UHO-HBGS-10 Obudowa zewnętrzna z grzałką 19 szt. 

8 Bosch LTC9215/01 Wysięgnik do obudów z przepustem 

na kable 
19 szt. 

9 Bosch VG4-313-CCE + VG4-A-PSU2 
Kamera szybko obrotowa IP, 26X 

Dzień\Noc, wewnętrzna, sufitowa + 

zasilacz 

6 szt. 

10 Bosch VG4-313-ECE2C Kamera szybko obrotowa IP, 26X 

Dzień\Noc, zewnętrzna 
4 szt. 

11 Bosch MBV-BPRO-20 

Oprogramowanie zarządzające IP, 

licencja 8 kamer, 2 stanowiska 

operatora, 1 DVR, 1 klawiatura, wersja 

rozszerzalna 

1 szt. 

12 Bosch MBV-XCAM-20 Rozszerzenie licencji o 1 kamerę 57 kpl. 

13 Bosch MBV-XDVR-1A Rozszerzenie licencji o 1 rejestrator 

cyfrowy 
1 szt. 

14 Bosch KBD-DIGITAL Klawiatura sterująca z ekranem LCD 1 szt. 
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15 Bosch DBSR162 Licencja programu do obsługi zdalnej i 

zapis kamer Mpix 
2 szt. 

16 Bosch DBSR322 Licencja programu do obsługi zdalnej i 

zapis kamer Mpix 
1 szt. 

17 HP  Stanowisko komputerowe - platforma 

stacji roboczej i rejestratorów 
7 szt. 

18 Bosch DVA-08E-08050RA 
Macierz wyposaŜona w 8 dysków po 

500GB, efektywna pojemność w 

Raid5: 3,5 TB 

7 szt. 

19 HP  Stanowisko komputerowe - platforma 

serwera  
1 szt. 

20 Bosch DVA-16K-16050RA 
Macierz 16 dysków po 500GB, 

efektywna pojemność w RAID5: 7,5 

TB 

1 szt. 

21 Bosch MBV-XFONVR-1A Rozszerzenie licencji o 1 rejestrator 

awaryjny 
1 szt. 

22 Bosch UML-202-90 Monitory LCD 20" 3 szt. 

23 PULSAR 13,8V/2A Zasilacze 13,8V+akumulator 19 szt. 

24 EATON PW9140 UPS Szafy PD-03, 10kVA, Rack 6U, 

10min. podtrzymanie 
1 szt. 

25 EATON PW9125 
UPS Szafy PD-01, PD-02, centrum 

monitoringu - 3kVA, Rack 2U, 10min. 

podtrzymanie 

3 szt. 

26  FTP 4x2x0,5  +  YDY 3x1,5 Okablowanie: wideo + zasilanie 1 kpl. 

27   Projekt wykonawczy i dokumentacja 

powykonawcza systemu  
1 kpl 

28   Szkolenie uŜytkownika 1 kpl 
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6.8. System kontroli dost ępu 
Tab. 6.22 Urządzenia systemu KD spełniaj ące specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1 Chomtech Awanguard 108 
Sterownik kontroli dostępu z obsługą 

do 8 czytników 
2 szt. 

2 Chomtech I/O Moduł I/O 14 szt. 

3 HID iCLASS R10 Czytnik kart zbliŜeniowych 14 szt. 

4 HID iCLASS ISO-2kb Karta zbliŜeniowa 100 szt. 

5     Etui 100 szt. 

6 PULSAR   
Zasilacz 12VDC/3,6A 17Ah z 

akumulatorem 
10 kpl. 

7 BeFo 1211 Rygiel elektromagnetyczny 12 szt. 

8     Kontaktron 12 szt. 

9 CQR FP2GR Przycisk ewakuacyjny 2 szt. 

10 URMET   Wideodomofon jednostanowiskowy 1 kpl. 

11 Chomtech Chomguard Secutity 

Oprogramowanie KD z wizualizacją do 

20 czytników, 500 pracowników, 4 

stanowiska. 

1 kpl. 

12   
Przewody, materiały instalacyjne, 

korytka kablowe 
1 kpl. 

13   
Projekt wykonawczy i dokumentacja 

powykonawcza systemu  
1 kpl 

14   Szkolenie uŜytkownika 1 kpl 

 

Tab. 6.23 Urządzenia systemu obsługi konferencji spełniaj ące specyfikacj ę techniczn ą 
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1 Chomtech Rekreacja 

Program wersja 20 stanowisk MS SQL 

do zarządzania bezpieczeństwem 

konferencji z modułami dodatkowymi 

1 kpl. 

2 Chomtech Awanguard 108 
Sterownik kontroli dostępu z obsługą 

do 8 czytników 
1 szt. 

3 Chomtech I/O Moduł I/O 6 szt. 

4 Chomtech Awanguard Czytnik zbliŜeniowy przenośny 6 szt. 

5 HP    
Terminal z oprogramowaniem do 

weryfikacji osób 
6 szt. 

6 PULSAR   
Zasilacz 12VDC/3,6A 17Ah z 

akumulatorem 
6 kpl. 

7 HID iCLASS ISO-2kb Karta identyfikacyjna 1000 szt. 

8 FARGO PERSONA C30 Drukarka do personalizacji kart 5 szt. 

9     
Folia kolorowa do drukarki (250 sztuk 

nadruku) 
15 szt. 

10  HP   
Stanowisko komputerowe z 

monitorem LCD 
10 kpl. 

11 NOVITUS DELIO PRIME Drukarka fiskalna 5 szt. 

12   
Przewody, materiały instalacyjne, 

korytka kablowe 
1 kpl. 

13   
Projekt wykonawczy i dokumentacja 

powykonawcza systemu  
1 kpl 

14   Szkolenie uŜytkownika 1 kpl 
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6.9. System sygnalizacji włamania i napadu 
Tab. 6.24 Urządzenia systemu SWIN spełniaj ące specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1 Honeywell G3-520 Centrala alarmowa 1 kpl. 

2 Honeywell C072 Rozszerzenie linii 9 szt. 

3 Honeywell A180 Rozszerzenie linii z zasilaniem  7 szt. 

4 Honeywell CP027 Klawiatura LCD 6 szt. 

5 Honeywell E055 Interfejs RS232  1 szt. 

6 Honeywell E080 Moduł Ethernet 1 szt. 

7 Honeywell  Oprogramowanie Galaxy Gold 1 kpl. 

8 Honeywell  Oprogramowanie zarządzające 1 kpl. 

9 Honeywell OBC1 Obudowa aku 27Ah 1 szt. 

10 Honeywell OBC Obudowa aku 17Ah 7 szt. 

11 Honeywell ObKz Obudowa klawiatury 6 szt. 

12 Rokonet iWISE RK800 AM  Czujka PIR  54 szt. 

13 Elkron IM 915LX Czujka dualna 10 szt. 

14 Rokonet RG71FM Czujka zbiciowa mikrofonowa 5 szt. 

15 Alarmtech MC 370-S48 Kontaktron aluminiowy 51 szt. 
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16 CQR PASP 1 SS Przycisk napadowy ręczny 5 szt. 

17 Satel PL2010 Sygnalizator zewnętrzny opt/ak 3 szt. 

18 Satel SPW210 Sygnalizator wewnętrzny opt-ak 5 szt. 

19 Europower  Akumulator 18 Ah 7 szt. 

20 Europower  Akumulator 28 Ah 1 szt. 

21 MEFA  Drukarka kafka 1 szt. 

22  YTDY 6x0,5  +  magistrala + zasilanie Przewody, materiały instalacyjne, 

korytka kablowe 
1 kpl. 

23   Projekt wykonawczy i dokumentacja 

powykonawcza systemu  
1 Kpl 

24   Szkolenie uŜytkownika 1 Kpl 

6.10. System telefonii wewn ętrznej 
Tab. 6.25 Urządzenia systemu telefonii wewn ętrznej spełniaj ące specyfikacj ę techniczn ą 

Lp. Firma Model Rodzaj urządzenia Ilość Jm 

1 SLICAN MAC-6400 

Centrala telefoniczna do 100 nr 

z portami ISDN z Patch Panelami 

Telefonicznymi (moŜliwość rozbudowy 

do 600 nr) 

1 kpl. 

2 SLICAN CTS-202 +konsola Aparaty cyfrowe z konsolą 4 szt. 

3 Panasonic   Aparat bezprzewodowy 20 szt. 

4   

Przewody wieloparowe pomiędzy 

szafami,patch panele 

telefoniczne,materiały instalacyjne, 

korytka kablowe 

1 kpl. 
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5   
Projekt wykonawczy i dokumentacja 

powykonawcza systemu  
1 kpl 

6   Szkolenie uŜytkownika 1 kpl 
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7. Uwagi instalacyjne, wytyczne do wykonania 

W rozdziale tym zamieszczono wytyczne dotyczące sposobu instalacji urządzeń oraz tras 
kablowych zaprojektowanych systemów. 

7.1. System efektowego o świetlenia kongresowego 

7.1.1. Sala Audytoryjna 

Zasilanie urządzeń systemu oświetlenia efektowego powinno odbywać się zgodnie z zapisami 
projektu branŜowego dotyczącego instalacji elektrycznych. 

7.1.1.1 Obwody regulowane, regulator mocy RM01 

Zasilanie trójfazowego naściennego regulatora mocy Rm01, umieszczonego z tyłu szachtu 
kablowego za ekranem projekcyjnym, odbywało się będzie z rozdzielnicy RS14.3 umieszczonej 
w kabinie realizatorów 0.14. Następnie z Rm01 wyprowadzonych będzie 6 obwodów regulowanych 
na konstrukcje wsporczą stropu, do której będzie mocowana krata systemu trass, przy uŜyciu 
wyciągarek punktowych. Przewody będą zakończone pojedynczym gniazdem naściennym 230 V 
równomiernie rozłoŜonymi na całej długości konstrukcji wsporczej stropu. 

7.1.1.2 Obwody nieregulowane pod urządzenia inteligentne 

Zasilanie obwodów jednofazowych 230 V odbywało się będzie z rozdzielnicy RS14.3 umieszczonej 
w kabinie realizatorów 0.14. Łączna liczba obwodów nieregulowanych Sali Audytoryjnej to 
12 sztuk. 6 obwodów umieszczonych zostanie na konstrukcji wsporczej stropu i będą zakończone 
pojedynczymi gniazdami naściennymi 230 V równomiernie rozłoŜonymi na całej jej długości. 
6 kolejnych obwodów nieregulowanych będzie umieszczonych nad belką wsporczą konstrukcji 
stałej, umieszczonej powyŜej ekranu projekcyjnego. Gniazda będą równomiernie rozłoŜone 
na całej długości belki.  

7.1.1.3 Obwody nieregulowane pod konsoletę  

Obwody nieregulowane 230 V dla konsolety i ewentualnych urządzeń peryferyjnych będą 
zlokalizowane na stanowisku FOH w Sali Audytoryjnej. 2 podwójne gniazda 230 V zostaną 
zasilone z rozdzielnicy RS14.3 umieszczonej w pomieszczeniu 0.14. 

7.1.1.4 Obwody sterujące DMX 

Pierwsza linia obwodu sterującego DMX będzie poprowadzona ze stanowiska FOH w Sali 
Audytoryjnej bezpośrednio do naściennego regulatora mocy Rm01, umieszczonego z tyłu szachtu 
kablowego za ekranem projekcyjnym. Druga linia DMX będzie poprowadzona do gniazda 
rozdzielacza sygnału Op01 a następnie na kolejny rozdzielacz sygnału Op02 poprze złącze Thru 
w rozdzielaczu Op01. Rozdzielacze Op01-0p02 umieszczone zostaną na stropie technicznym Sali 
Amfiteatralnej. Z kaŜdego z rozdzielaczy będą wyprowadzone 4 pojedyncze linie DMX, które 
zostaną zakończone pojedynczymi gniazdami sygnałowymi XLR 3PIN/F umieszczonymi na belce 
stropowej, oraz na ścianie szachtu elektrycznego powyŜej poziomu ekranu projekcyjnego. Łączna 
ilość gniazd sygnałowych w puszkach naściennych wyniesie 8 sztuk. 
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7.1.1.5 Linie kablowe 

Tab.8.1 Zestawienie cyfrowych linii kablowych DMX, systemu o świetlenia efektowego dla Sali 

Audytoryjnej 

Lp. Oznacz. linii Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Dokąd Rodzaj złącza 
Typ 
linii 

1 LCD01 Ko01 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  Op01 XLR 3PIN/F S 

2 LCD02 Op01 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  Op02 XLR 3PIN/F S 

3 LCD03 Op01 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX01 XLR 3PIN/F S 

4 LCD04 Op01 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX02 XLR 3PIN/F S 

5 LCD05 Op01 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX03 XLR 3PIN/F S 

6 LCD06 Op01 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX04 XLR 3PIN/F S 

7 LCD07 Op02 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX05 XLR 3PIN/F S 

8 LCD08 Op02 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX06 XLR 3PIN/F S 

9 LCD09 Op02 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX07 XLR 3PIN/F S 

10 LCD10 Op02 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX08 XLR 3PIN/F S 

11 LCD10 Ko01 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  Rm01 XLR 3PIN/F S 

7.1.2. Sala Wielofunkcyjna 

7.1.2.1 Obwody regulowane, regulator mocy RM02 

Zasilanie trójfazowego naściennego regulatora mocy Rm01, umieszczonego w reŜyserni odbywało 
się będzie z rozdzielnicy RS11.3 umieszczonej w kabinie realizatorów 0.06. Następnie z Rm01 
wyprowadzonych będzie 12 obwodów regulowanych na konstrukcje wsporczą stropu do której 
będzie mocowana krata systemu trass, przy uŜyciu wyciągarek punktowych. Przewody będą 
zakończone pojedynczym gniazdem naściennym 230 V równomiernie rozłoŜonymi na całej 
długości konstrukcji wsporczej stropu. 

7.1.2.2 Obwody nieregulowane pod urządzenia inteligentne 

Zasilanie obwodów jednofazowych 230 V, odbywało się będzie z rozdzielnicy RS11.3 
umieszczonej w kabinie realizatorów 0.06. Łączna liczba obwodów nieregulowanych Sali 
Audytoryjnej to 24 sztuki. Obwody zostaną podzielone na 4 równe sekcje po 6 obwodów kaŜda. 
Umieszczone zostaną na 4 konstrukcjach wsporczych stropu i będą zakończone pojedynczymi 
gniazdami naściennymi  230 V równomiernie rozłoŜonymi na całej długości.  

7.1.2.3 Obwody nieregulowane pod konsoletę  

Obwody nieregulowane 230 V dla konsolety i ewentualnych urządzeń peryferyjnych będą 
zlokalizowane na stanowisku FOH w Sali Wielofunkcyjnej oraz w kabinie realizatorów 0.06. 
2 podwójne gniazda 230 V zostaną zasilone z rozdzielnicy RS11.3 umieszczonej w pomieszczeniu 
0.06. 
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7.1.2.4 Obwody sterujące DMX 

Pierwsza linia obwodu sterującego DMX będzie poprowadzona ze stanowiska FOH z konsolety 
Ko02 w Sali Wielofunkcyjnej bezpośrednio do naściennego regulatora mocy Rm02, 
umieszczonego w reŜyserni w pomieszczenie 0,06.  

Druga linia DMX będzie poprowadzona z konsolety oświetleniowej Ko02 do gniazda rozdzielacza 
sygnału Op03 a następnie na kolejny rozdzielacz sygnału Op04 poprze złącze Thru w rozdzielaczu 
Op03. Dalej prowadzenie kabla analogicznie aŜ do rozdzielacza sygnału Op06. Rozdzielacze 
Op03-0p06 umieszczone zostaną na stropie technicznym Sali Wielofunkcyjnej. 

7.1.2.1 Linie kablowe 

Tab.8.2 Zestawienie cyfrowych linii kablowych DMX, systemu o świetlenia efektowego dla Sali 

Wielofunkcyjnej 

Lp. Oznacz. linii Skąd Rodzaj złącza Rodzaj kabla Dokąd Rodzaj złącza 
Typ 
linii 

1 LCD11 Ko02 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  Op03 XLR 3PIN/F S 

2 LCD12 Op03 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  Op04 XLR 3PIN/F S 

3 LCD13 Op04 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  Op05 XLR 3PIN/F S 

4 LCD14 Op05 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  Op06 XLR 3PIN/F S 

5 LCD15 Op03 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX09 XLR 3PIN/F S 

6 LCD16 Op03 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX10 XLR 3PIN/F S 

7 LCD17 Op03 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX11 XLR 3PIN/F S 

8 LCD18 Op03 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX12 XLR 3PIN/F S 

9 LCD19 Op04 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX13 XLR 3PIN/F S 

10 LCD20 Op04 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX14 XLR 3PIN/F S 

11 LCD21 Op04 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX15 XLR 3PIN/F S 

12 LCD22 Op04 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX16 XLR 3PIN/F S 

13 LCD23 Op05 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX17 XLR 3PIN/F S 

14 LCD24 Op05 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX18 XLR 3PIN/F S 

15 LCD25 Op05 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX19 XLR 3PIN/F S 

16 LCD26 Op05 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX20 XLR 3PIN/F S 

17 LCD27 Op06 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX21 XLR 3PIN/F S 

18 LCD28 Op06 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX22 XLR 3PIN/F S 

19 LCD29 Op06 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX23 XLR 3PIN/F S 

20 LCD30 Op06 XLR 3PIN/M Kabel sygnałowy DMX  obwDMX24 XLR 3PIN/F S 
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7.2. System elektroakustyczny 

7.2.1. Przył ącza sygnałowe 

1. Wszystkie złącza wykorzystywane w przyłączach sygnałowych powinny pochodzić 
od renomowanego producenta np.: NEUTRIK, SWITCHCRAFT, AMPHENOL, CANON, 
HARTING, VEAM. 

2. Wszystkie złącza montowane śrubami z łbem imbusowym i przykręcane nakrętką 
samohamowną. 

3. Minimalna ilość cykli złączenie-rozłączenie dla kaŜdego złącza ≥1000. 

4. Wszystkie złącza numerowane i opisane. 

7.2.2. Kable sygnałowe 

1. Wszystkie kable sygnałowe wykorzystywane do transmisji sygnałów fonicznych powinny 
pochodzić od renomowanego producenta np.: BELDEN, CORDIAL, PINANSON, KLOTZ. 

2. Kable sygnałowe wieloparowe powinny być następującej konstrukcji: para Ŝył miedzianych 
wielodrutowych skręconych o przekroju 2×0,22 mm2 w izolacji, Ŝyła ekranu wielodrutowa 
cynowana o przekroju 2×0,22 mm2, ekran z folii aluminiowej, izolacja z PCV 
z nadrukowanymi numerami dla kaŜdej pary. 

7.2.3. Koryta kablowe 

1. Koryta kablowe podłogowe wykonane z koryt stalowych cynkowanych pełnych z pokrywami 
przykręcanymi np.: BAKS. 

2. Koryta kablowe ścienne oraz sufitowe z koryt stalowych cynkowanych perforowanych 
o grubości minimum 0,7 mm np.: BAKS. Koryta pionowe z przykręcanymi pokrywami. 

3. Wszystkie koryta połączone przewodem PE typu LYŜoz o przekroju min. 1×10 mm2 
do głównej szyny uziemiającej. 

7.3. Dźwiękowy System Ostrzegawczy 
Wszystkie elementy systemu DSO muszą być urządzeniami certyfikowanymi, dopuszczonymi 
do uŜytkowania w systemach dźwiękowego systemu ostrzegawczego. 

7.3.1. Układanie kabli 

Kable naleŜy układać w certyfikowanych korytach stalowych np. BAKS o szerokości min. 100 mm 
mocowanych stalowymi kotwami, łączonych stalowymi łącznikami lub prowadzić podtynkowo 
i mocować do ściany/sufitu certyfikowanymi kotwami stalowymi. Dopuszczalny jest równieŜ montaŜ 
w strefie sufitów podwieszanych za pomocą certyfikowanych kotew stalowych do sufitu 
właściwego. Niedopuszczalny jest montaŜ do elementów niebędących elementami 
konstrukcyjnymi budynku np. sufit podwieszany z płyt kartonowo gipsowych. Przepusty kablowe 
w ścianach oddzielających strefy poŜarowe naleŜy uzupełniać ognioodpornym certyfikowanym 
materiałem.  
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7.3.2. Połączenia urz ądzeń głośnikowych 

Urządzenia głośnikowe naleŜy podłączać do linii głośnikowych poprzez odpowiednie odczepy, 
którym odpowiadają poszczególne moce. Podłączenia urządzeń głośnikowych naleŜy wykonywać 
w ich obudowie za pomocą ceramicznych kostek. MontaŜ  na przybliŜonej określonej wysokości 
wyznaczonej do jego środka geometrycznego. Urządzenia głośnikowe naleŜy skierować zgodnie 
z rysunkami DP01 – DP04. Urządzenia głośnikowe i regulatory oznaczone są symbolami zgodnie 
ze schematem: 

G(rodzaj głośnika)(numer pomieszczenia)/(numer głośnika w pomieszczeniu)  

L(numer linii)/(odczep)W 

Rodzaje oznaczeń głośników: 

N – naścienny 

T – tubowy 

S – sufitowy 

P – projektorowy 

K - kolumnowy 

7.4. System wideo i sterowania 

7.4.1. Sala Audytoryjna 

Głównymi urządzeniami systemu prezentacji obrazu w Sali Audytoryjnej będą dwa profesjonalne 
projektory, które zostaną podwieszone na stałe pod sufitem podwieszanym. Nad sufitem zostaną 
teŜ zamontowane odbiorniki sygnałowe dostarczające sygnały do projektorów. Zostaną one 
przymocowane do zawieszeń projektorów. Zawieszenia te będą miały specjalnie do tego 
przygotowane konstrukcje. Projektory będą rzutować obraz na stały (namalowany na ścianie) 
panoramiczny ekran o wymiarach około 11,5×4 m wykończony czarną ramką.  

Urządzenia systemu zostaną rozmieszczone w pomieszczeniu technicznym, na stanowisku FOH 
oraz w mobilnej katedrze. Kamery podglądowe zostaną umieszczone na ścianach frontowej 
i tylnej. Niektóre urządzenia będą urządzeniami mobilnymi lub podłączanymi czasowo 
(np. odbiorniki sygnałowe dla mobilnych kabin tłumaczy). Monitory podglądowe zostaną 
umieszczone na ścianach przed wejściami do Sali Audytoryjnej.  

W katedrze zostaną umieszczone przyłącza sygnałowe i zasilające umoŜliwiające łatwe 
podłączanie zewnętrznych źródeł (komputer, wizualizer, itp.) do systemu. Przyłącza sygnałowe 
w katedrze będą umoŜliwiały magazynowanie i wyciąganie przewodów sygnałowych w celu 
podłączania źródeł. Ze względu na fakt, Ŝe konstrukcja przyłączy wymaga przystosowania do niej 
konstrukcji katedry, powinna ona zostać skonsultowana z wykonawcą systemu. Dodatkowo 
w katedrze zostanie umieszczony specjalny serwomechanizmem do chowania monitora 
i klawiatury lokalnego komputera w momencie, gdy nie jest on uŜywany.  

System wideo i sterowania będzie zintegrowany z systemem nagłośnienia (elektroakustycznym) 
sali. Dodatkowo system sterowania będzie zarządzał pracą kurtyn zaciemniających 
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oraz komunikował się z systemem sterowania oświetlenia konferencyjnego (obwody oświetleniowe 
na sali będą podłączone do ściemniaczy systemu) i oświetlenia efektowego (magistrala DMX). 

Trasy kablowe systemu wideo będą takie same jak trasy sygnałów niskoprądowych systemu 
nagłośnienia.  

Urządzenia systemu powinny być zasilane z rozdzielnicy elektrycznej dla multimediów RS14.2.  
Istotnym jest, aby urządzenia systemu audiowizualnego zasilać prądem „czystym” – z oddzielnej 
fazy niŜ zasilanie oświetlenia, rolet, silników elektrycznych, itp. (podobnie jak urządzenia systemu 
audio). W rozdzielni elektrycznej naleŜy umieścić zabezpieczenia dla obwodów urządzeń systemu. 
Zasilanie projektorów zostanie zabezpieczone zasilaczami UPS. 

Urządzenia systemu sterowania oświetleniem będą zasilane z rozdzielnicy oświetleniowej RS14.1.  

7.4.2. Sala Wielofunkcyjna 

Głównymi urządzeniami systemu prezentacji obrazu w Sali Wielofunkcyjnej będą dwa 
profesjonalne projektory, które zostaną podwieszone na stałe pod sufitem podwieszanym. 
Nad sufitem zostaną teŜ zamontowane odbiorniki sygnałowe dostarczające sygnały 
do projektorów. Zostaną one przymocowane do zawieszeń projektorów. Zawieszenia te będą miały 
specjalnie do tego przygotowane konstrukcje. Projektory będą rzutować obraz na dwa stałe 
(namalowane na ścianie) ekrany o wymiarach około 5,5×3,1 m wykończone czarną ramką.  

Urządzenia systemu zostaną rozmieszczone w pomieszczeniu technicznym, na stanowisku FOH 
oraz w mobilnej katedrze. Kamery podglądowe zostaną umieszczone na ścianach frontowej 
i tylnej. Niektóre urządzenia będą urządzeniami mobilnymi lub podłączanymi czasowo 
(np. odbiorniki sygnałowe dla mobilnych kabin tłumaczy). Monitor podglądowy zostanie 
umieszczony na ścianie przed wejściem do Sali Wielofunkcyjnej.  

W katedrze zostaną umieszczone przyłącza sygnałowe i zasilające umoŜliwiające łatwe 
podłączanie zewnętrznych źródeł (komputer, wizualizer itp.) do systemu. Przyłącza sygnałowe 
w katedrze będą umoŜliwiały magazynowanie i wyciąganie przewodów sygnałowych w celu 
podłączania źródeł. Ze względu na fakt, Ŝe konstrukcja przyłączy wymaga przystosowania do niej 
konstrukcji katedry, powinna ona zostać skonsultowana z wykonawcą systemu. Dodatkowo 
w katedrze zostanie umieszczony specjalny serwomechanizmem do chowania monitora 
i klawiatury lokalnego komputera w momencie, gdy nie jest on uŜywany.  

System wideo i sterowania będzie zintegrowany z systemem nagłośnienia (elektroakustycznym) 
sali. Dodatkowo system sterowania będzie zarządzał pracą kurtyn zaciemniających 
oraz komunikował się z systemem sterowania oświetlenia konferencyjnego (obwody oświetleniowe 
na sali będą podłączone do ściemniaczy systemu) i oświetlenia efektowego (magistrala DMX). 

Trasy kablowe systemu wideo będą takie same jak trasy sygnałów niskoprądowych systemu 
nagłośnienia.  

Urządzenia systemu powinny być zasilane z rozdzielnicy elektrycznej dla multimediów RS11.2.  
Istotnym jest, aby urządzenia systemu audiowizualnego zasilać prądem „czystym” – z oddzielnej 
fazy niŜ zasilanie oświetlenia, rolet, silników elektrycznych itp. (podobnie jak urządzenia systemu 
audio). W rozdzielni elektrycznej naleŜy umieścić zabezpieczenia dla obwodów urządzeń systemu. 
Zasilanie projektorów zostanie zabezpieczone zasilaczami UPS. 

Urządzenia systemu sterowania oświetleniem będą zasilane z rozdzielnicy oświetleniowej RS11.1.  
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7.4.3. Sale Konferencyjno-Bankietowe 

Głównym urządzeniami systemu prezentacji obrazu w kaŜdej sali konferencyjno bankietowej 
będzie profesjonalny projektor, który zostanie podwieszony na stałe pod sufitem podwieszanym. 
Nad sufitem zostaną teŜ zamontowane odbiorniki sygnałowe dostarczające sygnał do projektora. 
Zostaną one przymocowane do zawieszenia kaŜdego projektora. Zawieszenia te będą miały 
specjalnie do tego przygotowane konstrukcje. KaŜdy projektor będzie rzutować obraz 
na elektrycznie rozwijany ekran o szerokości podstawy 2,4 m.  

Urządzenia systemu dla kaŜdej z sal zostaną rozmieszczone w pomieszczeniu technicznym (jedno 
pomieszczenie na dwie sale A i B), na stanowisku FOH oraz w mobilnej katedrze. Kamery 
podglądowe zostaną umieszczone na ścianach frontowej i tylnej. Niektóre urządzenia będą 
urządzeniami mobilnymi lub podłączanymi czasowo. Monitory podglądowe zostaną umieszczone 
na ścianie przed wejściem do kaŜdej z sal.  

W kaŜdej katedrze zostaną umieszczone przyłącza sygnałowe i zasilające umoŜliwiające łatwe 
podłączanie zewnętrznych źródeł (komputer, wizualizer, itp.) do systemu. Przyłącza sygnałowe 
w katedrze będą umoŜliwiały magazynowanie i wyciąganie przewodów sygnałowych w celu 
podłączania źródeł. Ze względu na fakt, Ŝe konstrukcja przyłączy wymaga przystosowania do niej 
konstrukcji katedry, powinna ona zostać skonsultowana z wykonawcą systemu.  

System wideo i sterowania będzie zintegrowany z systemem nagłośnienia (elektroakustycznym) 
sali. Dodatkowo system sterowania będzie zarządzał pracą kurtyn zaciemniających 
oraz komunikował się z systemem sterowania oświetlenia konferencyjnego (obwody oświetleniowe 
na sali będą podłączone do ściemniaczy systemu). 

Trasy kablowe systemu wideo będą takie same jak trasy sygnałów niskoprądowych systemu 
nagłośnienia.  

Urządzenia systemu powinny być zasilane z rozdzielnic elektrycznych dla multimediów RS01.2 
(dla sal -1.02A i -1.02B) i RS02.2 (dla sal -1.49A i -1.49B).  Istotnym jest, aby urządzenia systemu 
audiowizualnego zasilać prądem „czystym” – z oddzielnej fazy niŜ zasilanie oświetlenia, rolet, 
silników elektrycznych, itp. (podobnie jak urządzenia systemu audio). W rozdzielni elektrycznej 
naleŜy umieścić zabezpieczenia dla obwodów urządzeń systemu. Zasilanie projektorów zostanie 
zabezpieczone zasilaczami UPS. 

Urządzenia systemu sterowania oświetleniem będą zasilane z rozdzielnicy oświetleniowej RS01.1 
(dla sal -1.02A i -1.02B) i RS02.1 (dla sal -1.49A i -1.49B).   

7.4.4. Sale Konferencyjne Zarz ądu 

W stole konferencyjnym zostaną osadzone wygodne w uŜytkowaniu przyłącza stołowe. PoniewaŜ 
konstrukcja przyłączy wymaga przystosowania do niej konstrukcji stołu, powinna ona zostać 
skonsultowana z wykonawcą systemu. 

Większość urządzeń systemu zostanie zamontowana na mobilnym stojaku. Wyjątkiem są tu 
wspomniane wcześniej przyłącza oraz głośniki sufitowe. 

Instalacja zostanie poprowadzona w podłodze oraz z podłogi nad sufit i nad sufitem.  

Urządzenia systemu powinny być zasilane z rozdzielnicy elektrycznej piętrowej RO21. Istotnym 
jest, aby urządzenia systemu audiowizualnego zasilać prądem „czystym” – z oddzielnej fazy niŜ 
zasilanie oświetlenia, rolet, silników elektrycznych itp. (podobnie jak urządzenia systemu audio). 
W rozdzielni elektrycznej naleŜy umieścić zabezpieczenia dla obwodów urządzeń systemu. 
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7.4.5. Pomieszczenie Press 

Monitory podglądowe zostaną zamontowane na ścianach. Pod monitorami zostaną ulokowane 
przyłączą dostarczające sygnał audio wideo prezentowany  na monitorach. 

Dodatkowo sygnał będzie doprowadzany do przełącznika audio wideo i wyświetlany na monitorze 
ściennym zlokalizowanym w pomieszczeniu sąsiadującym. 

Urządzenia systemu powinny być zasilane z rozdzielnicy elektrycznej piętrowej RO02. Istotnym 
jest aby urządzenia systemu audiowizualnego zasilać prądem „czystym” – z oddzielnej fazy niŜ 
zasilanie oświetlenia, rolet, silników elektrycznych, itp. (podobnie jak urządzenia systemu audio). 
W rozdzielni elektrycznej naleŜy umieścić zabezpieczenia dla obwodów urządzeń systemu. 

7.4.6. System Informacyjny 

Na terenie całego obiektu zostaną rozmieszczone monitory Systemu Informacyjnego. Będą one 
zasilane z lokalnych rozdzielni piętrowych. Istotne jest, aby do kaŜdego monitora został 
doprowadzony przewód sieci strukturalnej. 

7.4.7. System Wideokonferencyjny 

System wideokonferencyjny będzie systemem przenośnym do zastosowania w dowolnej sali 
konferencyjnej, wielofunkcyjnej czy teŜ audytoryjnej. W kaŜdej sali będą znajdować się 
odpowiednie przyłącza do podłączenia tego systemu 

7.5. System transmisji danych 
Opracowanie dotyczące zasilania znajduje się w części elektrycznej. 

Okablowanie naleŜy prowadzić tam, gdzie to moŜliwe, pod tynkiem w rurach peschla 
oraz w przestrzeni sufitowej w korytkach i rurach pcv i peschla. 

NaleŜy przewidzieć okablowanie strukturalne dla bankomatu. 

Przed instalacją urządzeń bezprzewodowych w danej lokalizacji naleŜy sprawdzić zasięg 
i prawidłowy odbiór sygnału. W razie konieczności i za zgodą projektanta wprowadzić zmiany. 

7.6. Centralny system sterowania (BMS techniczny) 
Opracowanie dotyczące zasilania znajduje się w części elektrycznej. 

Okablowanie naleŜy prowadzić tam, gdzie to moŜliwe, pod tynkiem w rurach peschla 
oraz w przestrzeni sufitowej w korytkach i rurach pcv i peschla. 

7.7. System telewizji przemysłowej CCTV 
Opracowanie dotyczące zasilania znajduje się w części elektrycznej. 

Okablowanie naleŜy prowadzić tam, gdzie to moŜliwe, pod tynkiem w rurach peschla 
oraz w przestrzeni sufitowej w korytkach i rurach pcv i peschla. 

NaleŜy przewidzieć okablowanie dla bankomatu. 

NaleŜy przewidzieć ewentualne wyjścia i przyłącza do integracji systemu Hali Stulecia 
oraz instalacji CCTV wokół pergoli. 

7.8. System kontroli dost ępu 
Opracowanie dotyczące zasilania znajduje się w części elektrycznej. 



7. Uwagi instalacyjne, wytyczne do wykonania 
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Okablowanie naleŜy prowadzić tam, gdzie to moŜliwe, pod tynkiem w rurach peschla 
oraz w przestrzeni sufitowej w korytkach i rurach pcv i peschla. 

Czytniki zbliŜeniowe instalować 120–130 cm od podłogi. 

7.9. System sygnalizacji włamania i napadu 
Opracowanie dotyczące zasilania znajduje się w części elektrycznej. 

NaleŜy przewidzieć okablowanie dla bankomatu. 

Okablowanie naleŜy prowadzić tam, gdzie to moŜliwe, pod tynkiem w rurach peschla 
oraz w przestrzeni sufitowej w korytkach i rurach pcv i peschla. 

7.10. System telefonii wewn ętrznej 
Opracowanie dotyczące zasilania znajduje się w części elektrycznej. 

Okablowanie naleŜy prowadzić tam, gdzie to moŜliwe, pod tynkiem w rurach peschla 
oraz w przestrzeni sufitowej w korytkach i rurach pcv i peschla. 





8. Podsumowanie 
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8. Podsumowanie 

W niniejszym opracowaniu zawarto opisy wszystkich zaprojektowanych systemów 
niskoprądowych, przewidzianych dla Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu. 

Wszystkie systemy zaprojektowano zgodnie z załoŜeniami projektowymi oraz ustaleniami 
szczegółowymi z Inwestorem. Na etapie projektowania postawiono na nowoczesne, 
ale i sprawdzone rozwiązania, uwzględniono współczesne tendencje w zakresie rozwiązań 
technologicznych dla tego typu obiektów oraz moŜliwość współpracy z obiektami sąsiadującymi 
takimi jak Fontanna Multimedialna czy Hala Stulecia. 

W dokumentacji zaproponowano systemy, które swym stopniem rozbudowania, jakością 
wykorzystywanych komponentów odpowiadają randze Obiektu oraz środkom posiadanym 
przez Inwestora na zrealizowanie tych systemów. 

Z uwagi na skoordynowanie niniejszego projektu z projektami wykonawczymi innych branŜ 
(architektura, instalacje sanitarne, wentylacja i klimatyzacja, instalacja elektryczna), wszelkie 
zmiany w zakresie: lokalizacji, wymiarów, doboru klasy i jakości urządzeń, nie są moŜliwe. 
Wszystkie rozwiązania zaproponowane w ostatecznym projekcie wykonawczym oraz dostarczone 
i uruchomione w obiekcie muszą być zgodne z projektem budowlanym. Ewentualne odstępstwa 
wynikające np. z reakcji na sytuację, której nie moŜna było przewidzieć w trakcie opracowywania 
dokumentacji budowlanej, wymagają zatwierdzenia przez autorów niniejszego projektu. 

 


