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PROJEKT MODERNIZACJI W ZAKRESIE
TECHNOLOGII WIDOWISKOWEJ
dotyczy : Centrum Sztuki

GALERIA EL

l. Przedmiot opracowania

w Elblągu.

:

Przedmiotem opracowania jest modernizacjaurządzen technologii widowiskowej dawnego
kościołaNMP - obecnie Galerii EL w Elblągu, w następującym zakresie
1. Modernizacja ramp, wciągarek, wymiana okablowania zasilającego i sterującego.
2. Zaciemnianie okien w nawie głównej i prezbiterium.
3. Oświetlenie robocze z oprawamitypu LED,
4. Oświetlenieekspozycyjne - profilowe.
5. Oświetleniewielofunkcyjne typu ,,ruchome głowy".
6. System nagłośnieniakonferencyjno-prezentacyjnego na rampach.
7. System wizyjny synchroniczny - cztery projektory 7.000 ANS| pracujące równolegle.
8. Monitoring wizyjny - podgląd akcji scenicznej i ochrona obiektu.
:

ll. Opis Techniczny

:

1. Modernizacja ramp, wciągarek, wymiana okablowania zasilającego i sterującego.
Poniewaz istniejący systeĘ wyciągarek ramp oświetleniowych opańy jest o silniki z
motoreduktorami i instalacje elektryczne z 1977 roku, a stan urządzeń posiada warunkowe
dopuszczenie do uzytkowania przez UDT ze względu na zagrożenie pozarowe
projektuje się .
;

a) Wymianę olinowania mostów:

Należy zamontować liny stalowe 6 mm o konstrukcji 6 x 37 z minimalną siłą zrywającą
- 22 kN.
b)Wymianę koł przewojowych
Nalezy zamontować w miejscach obecnie istniejących kół nowe koła przewojowe o średnicy
min. 150 mm zzabezpieczeniem pzed wypadnięciem liny , poliamidowe w koloze'żółtym.

c)Wymianę mocowań lin do mostów:
Połączenie lin z belką mostu zrealizowane będzie za pomocą uchwytów mostu, połączonych
karabińczykami, śrubamirzymskimi izaciskami klinowymi (zgodnie z DlN 56950-1 ( pkt.
5.2.3,2) i 13411-6 . Śruba żymska umożliwia poziomowanie mostu. Sruby regulacyjne śrub
rzym s kich zabezpieczyć n akrętkam i ko ntruj ącym i i zawleczka m i.
d)Wymianę konstrukcji mostów
Nalezy zamontować belkę nośnąmostu w postaci aluminiowej kratownicy systemowej typu
quadro 390, wykonanej z rur nośnycha 48,3 x 3 mm , o długości12 m,lakierowanej
proszkowo na kolor czarny mat.
:

e)Wymianę okablowania sterująco-zasilającego
Należy wymienić instalację zasilającą dla wciągarek mostów oświetleniowych , wrazz
instalacją korytek kablowych pomiędzy pomieszczeniem rozdzielni a napędami.

f)Wym ianę wyłączników krańcowych

Należy zainstalowaó nowe podwojne wzecionowe wyłączniki krańcowe.

g)Wymianę silnikow
Nalezy zamontować nowe silniki o mocy 0,55 kW wrazz zespołami podwojnych hamulców
elektromagnetycznych.
h)lnstalację czujników luźnej liny
Nalezy zamontować do mostów czujniki lużnej liny sygnalizujące zluzowanie liny w
pzypadku nierównomiernego obciązenia mostu , lub zenłania pojedynczej liny
.

Parametry uzytkowe mostów
udźwig uzytkowy . 500 kg,
skok roboczy. 10 m,
prędkoścmostu: stała 0,25 m/s, ilośćlin: 4,
średnica liny. 6 mm.
Obciązenie wcią9arki mon itorowane elektroniczn ie
Most wyposażyó w kosz kablowy dopasowany do pasa kablowego i pas kablowy.
Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DlN 56950, BGV D8+.
Dopuszcza się instalację uządzen jedynie przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie
Konsenłacji Urządzen Transpońu Bliskiego w kategorii Ell + Mll.
Po instalacji wymaga się pzeprowadzenia prob obciązeniowych zgodnie z
Rozpoządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października
2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych uządzen transpońu bliskiego. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia
urządzeń pod dozor UDT.
Dodatkowo projektuje się wykonanie dwoch nowych mostów oświetleniowychmocowanych
do konstrukcji stalowych wleńców zelbetowych na ścianach szczytowych galerii w tym
:

a)Wykonan ie wieszaków wspornikowych d la podwieszen ia wciągarek
Wsporniki stalowe o długości80 cm montowane do wieńca zelbetowego zgodnie z
opracowaniem konstruktora,
b)Wciągarki łańcuchowe elektryczne
Należy zainstalowaó po dwie wciągarki łańcuchowe elektryczne o udźwigu 250 kg kazda ( w
standardzie BGV D8+) dla kazdego mostu . Długośółańcucha - 20 m . Waga wciągarki z
łańcuchem - nie więcej niż20 kg . Wciągarka wyposażona w podwójne wyłączniki krańcowe
i dwa hamulce elektromagnetyczne
c)Most oświetleniowy
Nalezy zamontować belkę nośnąmostu w postaci aluminiowej kratownicy systemowej typu
quadro 390, wykonanej z rur nośnycha 48,3 x 3 mm , o długości12 m,lakierowanej
proszkowo na kolor czarny mat.

Obciązenie wciągarek mon itorowane elektron icznie
Most wyposażyó w kosz kablowy z pasem kablowym , Pas kablowy musi zawierać
następujące okablowanie
12

x3 x2.5

:

mm2

2x2x0.22mm2
1 x FTP kat.S

System sterowania dla mostów oświetleniowych wraz z szafąsterowniczą.
Należy zainstalowacbezprzewodowy system sterowania ńodernizowanymi i nowymi
mostami oświetleniowymi realizowany za pomocą panela dotykowego 12' .

Zakłada się iz w osi kaźdego z mostow na ścianiezostanie zamontowany wyłącznik
awaryjny w postaci zbijaka połączonego kablowo zszafąsterowniczą .
Urządzenia należy wykonać zgodnie ze standardem DlN 56950, BGV D8+.
Dopuszcza się instalację uuądzenjedynie pżez osoby posiadające uprawnienia w zakresie
Konsenłacji Uządzeń Transpońu Bliskiego w kategorii Ell + Mll.
Po instalacji wymaga się przeprowadzenia prób obciązeniowych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 pażdziernika
2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urządzen transpońu bliskiego. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia
urządzen pod dozor UDT,
2, Zaciemnianie okien w nawie głownej i prezbiterium.
Z uwagi na programy edukacyjne w postaci multimedialnych projekcji wielkoformatowych
oraz spektakle z zakresu światło-dźwięk,aby dać mozliwośc prowadzenia działan
edukacyjnych w oparciu o nowe technologie dla grup szko|nych - mozliwe tylko w czasie
godzin lekcyjnych
projektuje się
;

:

a ) 4 rolety zaciemniające z napędem rurowym
Należy zamontować rolety materiałowe rolowane elektrycznie na rurę aluminiową
zabudowaną w kasecie z blachy .
Materiał rolety - 100o/o Polyester , 100 o/o nieprzepuszczalny dla światła, gramatura min.
300 g/m', szerokość materiału min. 300 cm . Materiał trudnozapalny zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie
Roletę należy wyposazyć w dwie prowadnice zapewniające szczelnośćzaciemnienia
Szerokośćprowadnic min. 10 cm kazda,
.

b) 1 roleta zaciemniającaz napędem śrubowym
Należy zamontować jedną roletę nad oknem w prezbiterium . Ze względu na kształt okna i
brak możliwośćzamontowania kasety rolety nad oknem nalezy wykonać i zamontowaó roletę
z napędem Śrubowym . Zakłada się , iz ze względu na kształt okna częśćgórna pozostanie
niezasłonięta.
Materiał rolety - 100o/o Polyester , 1Q0 o/o nieprzepuszczalny dla światła, gramatura min.
300 g/m', szerokość materiału min. 300 cm . Materiał trudnozapalny zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie
Napędy rolet muszą byc wyposaźone w programowalne wyłączniki krańcowe dla pozycji
górnej i dolnej .
Sterowanie rolet zaciemniających
Należy dostarczyó dwa piloty zdalnego sterowania roletami.
:

3. Oświetlenie robocze z oprawamitypu LED.
Aby obnizyó koszty zużycia energii elektrycznej podczas codziennej eksploatacji budynku
projektuję się
Wymianę oprawżarowych, oświetlenia roboczego, zainstalowanych na rampach, na 15
opraw oŚwietleniowych LED typu Brooklyn 100W wrazz niezbędnym okablowaniem
zasilającym iwielopunktowym systemem sterowania (załączania-wyłączania).

;

:

4. Oświetlenieekspozycyjne - profilowe.
Aby dostosować wnętrza do współczesnych wymagań wystawienniczych i konceńowych,
nalezy zastąpić istniejące, wysłuzone i energochłonne oświetlenie teatralne na rampach,
produkcji dawnej NRD, na współczesne oprawy profilowe
projektuje się
wykonanie stałego systemu oświetleniowego w oparciu o następujące elementy funkcjonalne
;

:

i

uządzenia:

V

a) 8 szt. energooszczędnych projektorów profilowych 750W o zmiennym kącie świecenia

15'-30'w komplecie z pzesłoną lris, uchwytem do gobo, linkązabezpieczającą, uchwytem
montazowym orazżarowką HPL 750, w obudowie z aluminiowego odlewu, z mozliwością
wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50 stopni oraz stałych:
5l10l19126136150170190", oraz soczewki do projekcji gobo. Lampa typu HPL z mozliwością
wymiany lampy na 575W i 375 W. Ostrośćplamy świetlnejorazrozsył kątowy regulowany
jednym pokrętłem ze skalą. Łatwa adjustacja lampy przy pomocy jednego pokrętła oraz
mozliwoścobrotu tubusa +l- 25 stopni. w komplecie cztery ramki profilowe oraz ramka na
filtr koloru i slot do gobo szklanego lub metalowego. Zasuwany drugi slot na przesłonę lris
lub inne efekt zmotoryzowane, izolowany termicznie tylny uchwyt ułatwiający ustawienie
reflektora, odbłyśnikpochłaniający g0o/o promieniowania lR i zapewniający dłuższą
zywotnoŚć filtrów banłnych, asferyczne soczewki z powłoką antyrefleksyjną zapewniające
lepszą transmisję światła,poziom oświetlenia z 9 metrów nie mniejszy niz 3500 lux, łatwy
dostęp do wnętza tubusa przez uchylną klapę, odbłyśnikoraz soczewki zamontowane na
specjalnych uchwytach minimalizujących wibracje. Waga maksymalna 1 Okg.
b) 8 szt. Reflektorow PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optyką9" - 54".
Soczewka końcowa o średnicy@ 200 mm, zabezpieczona dodatkową siatką. Wyposazona w
wysokiejjakościodbłyśnikz polerowanego aluminium i specjalny system chłodzenia
zabezpieczĄący przed niekontrolowanym wymykiem światła.Regulacja zoom przy pomocy
śrubyślimakowej iwózka gniazda żarowki opańego na podwójnej prowadnicy. Wymiary
maksymalne: 470x3O0x300 mm. Komplet z markową żarowką2000w (PHlLlPS. OSRAM lub
GE) o temperaturze banłowej 3200'K, obrotowymi skrzydełkami czterolistnymi, ramką na
filtr, linką zabezpieczaiącą, hakiem do zawieszania na rurze Q 50mm. i Myczką uniwersalną

typu euro-schuko.

c) kompletne, stałe okablowanie zasilająco-sterujące , rozszyte na poszczególne rampy
skrosowane na stanowisku realizatora świateł.

i

5, Oświetleniewielofunkcyjne typu ,,ruchome głowy".
W celu lozszerzenia mozliwościobsługi wydarzeń estradowych i spektakli typu światłodzwięk, należy uzupełnić park oświetleniowy o riderowe oprawy typu ,,ruchome głowy"
projektuje się
wykonanie stałego systemu oświetleniowego w oparciu o następujące elementy funkcjonalne
i urządzenia
;

:

.

a) 1 szt. konsoleta oświetleniowa o parametrach nie gorszych niz:
- obsługa opraw konwencjonalnych, ruchomych, LED oraz media senłerów
- programowa mozliwoŚĆ pracy równoczesnej w min. 24 środowiskach DMX jednocześnie,
łącznie 12 288 kanałów DMX
- moz|iwośćzapisania min. 5000 CUE, 4000 palet, 5000 grup
- nieograniczona iloścshow
- wbudowane min. 8 enkoderów
- wbudowane min. 13 faderow
- wbudowane min. ,10 suwaków odtwarzania (playback), zapis na 200 stronach
- wbudowany ciekłokrystaliczny, kolorowy monitor dotykowy
- wbudowane min. 4 złącza DMX typu XLR 5 pin
- wbudowane min. 4 żącza sieciowe RJ -45 (Ethernet)
- wbudowane min. 6 pońow USB
- w komplecie dodatkowy monitor dotykowy o rozdzielczości Full HD (1920x1200) min.19"
- wbudowane złącze RJ -45 (Ethernet)
- wejście/ wyjścieMlDl
- wejście AUD|O
- wbudowany system awaryjnego podtrzymania zasilania UPS ok. 15 minut
- mozliwośćdołączenia dodatkowych pol manualnych z suwakami (fader wing)
- mozliwośćzdalnego sterowania
- w komplecie dwukolorowa lampka LED

V

-w

komplecie pokrowiec ochronny

- aplikacja do wizualizacji
- aplikacja do odtwarzania multimediow
-

waga maksymalna konsolety 8 kg

- kompaktowe wymiary maksymalne 570x4O5x110 mm
-

W komplecie obudowa transpońowa typu case

b) 4 szt. urządzenie automatyczne typu ruchoma głowica spot na lampie wyładowczej (w
zestawie) o parametrach minimalnych:
- lampa wyładowcza minimum. 1500W , CRl min. 90
- płynnie regulowany zakres zoom 11-1
- system zmiany kolorow CMY
- Protokół: US|TT DMX-5,12, RDM, AńNet, MA Net, MA Net2, sACN
- 12 wymiennych gobo (min. 6 obrotowych) , 2 tarcze kolorów ( min. 6 wymiennych )
- 2 sterowane tarcze animacyjne
- ze względu na charakterystykę źrodłaświatławymagane płynne ściemnianie realizowane
poprzez zmianę natęzenia lampy iwspołpracujący system filtrow
- sterowany płynnie filtr Frost , zmotoryzowany zoom i focus
- waga nie przekraczająca 38 kg
c) 4 szt. urządzenie automatyczne typu ruchoma głowica wash/beam na lampie wyładowczej
(w zestawie) o parametrach minimalnych:

- lampa wyładowcza minimum. 1500W ,
- płynnie regulowany zakres zoom 9-1
- system zmiany kolorow

CRl min.90

CMY/CTO

- Protokół: US|TT DMX-512, RDM, AńNet, MA Net, MA Net2, sACN
- 6 wymiennych obrotowych gobo
- system 4 ramek profilowych, dowolnie sterowanych

z moz|iwością obrotu całego systemu
90,
- ze względu na charakterystykę źrodłaświatławymagane płynne ściemnianie realizowane
poprzez zmianę natęzenia lampy iwspołpracujący system filtrów
- min. 2 filtry Frost
- waga nie przekraczająca 40 kg
+/-

d) Kompletne, stałe okablowanie zasilająco-sterujące, rozszyte na poszczegolne rampy
skrosowane na stanowisku realizatora świateł.

i

6. System nagłośnieniakonferencyjno-prezentacyjnego na rampach.
W związku z brakiem mozliwości nagłośnienianawy głownejw celach konferencyjnoprezentacyjnych, bez każdorazowego budowania system u nagłośnieniowego
projektuje się
wykonanie stałego systemu nagłośnieniowego, konferencyjno-prezentacyjnego
podwieszonego na rampach, z mozliwościąnagłaśnianiamałych form teatralno-muzycznych
w oparciu o następujące elementy funkcjonalne i urządzenia
;

:

:

a) 6 szt. szerokopasmowych aktywnych zestawów głośnikowychwyposazonych w
przetwornik wysokotonowy o średnicynie mniejszej niż 1,5" oraz w przetwornik

szerokopasmowy o Średnicy nie mniejszej niż 12", Każde urządzenie wyposazone w
procesor DSP, z mozliwościązmianyustawienia z wykorzystaniem wyświetlacza LCD na
tylnym panelu. Dedykowany preset do wspołpracy z zestawem niskotonowym tego samego
producenta co zestaw szerokopasmowy. Kąt propagacji poziomej nie mniejszy niz 90' i nie
większy niż 95', kąt propagacji pionowej nie mniejszy niz 60" i nie większy 65". pasmo
przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz -20kHz (-10 dB), Maksymalny poziom ciśnienia
akustycznego nie mniejszy niż 126 dB SPL. Moc nie mniejsza niż 1000W, Nie mniej niz 2
złącza wejŚciowe mikrofonowo-|iniowe combo XLR/TRS. Nie mniej niż 1 złącze TRS 3,Smm.
Nie mniej niż 1 złącze wyjściowe XLR. Wymiary nie większe niz:

wysokość/szerokość/głębokośc
620x360x360mm. Waga nie większa niż 16 kg.\Nrazz
zestawem montażowym do ramp.
b) 3 szt. niskotonowych aktywnych zestawów głośnikowychwyposażonych w pzetwornik o
średnicynie mniejszej niż 18". Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 42 Hz - 100 Hz (-3dB),
oraz nie mniejsze niż 32 Hz - 130 Hz (-1OdB). Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego
nie mniejszy niż 134 dB SPL. Moc nie mniejsza niz 700W. Nie mniej niż2złącza XLR, jedno
wejścietypu combo oraz jedno wyjście. Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej. Wymiary
nie większe niz (wysokość/szerokośc/głębokośc)
670x5l0x580mm. Waga nie większa niż32
kg. Wraz z zestawem montazowym do ramp.

c) 1 szt. cyfrowa konsoleta audio, posiadająca nie mniej niż 40 kanałów wejściowych, z
czego 32 wyposaźone w wysokiej klasy preampy mikrofonowe z przetwornikami nie
gorszymi niż24bitl192kHz,114dB dynamiki, Opańy na otwańej architekturze system
mogący pracowaó z szybkością probkowania do 96 kHz. Mozliwośc integracji z systemem
osobistego odsłuchu dla muzykow pracującego na zasadzie osobistych mikserow
odsłuchowych. Nie mniej niz 25 szyn miksujących. Nad kazdym suwakiem wskaźniki
poziomu sygnału oraz diody informujące o zadziałaniu kompresora oraz bramki. Kanał musi
posiadać dedykowany wyświetlacz, ktory moze zawierac nazwę oraz mozliwośćzmiany
koloru podświetlenia.EQ parametryczny z podwójnym filtrem półkowym. Nie mniej niż25
zmotoryzowanych tłumików suwakowych o długości100 mm. Funkcja solo. Funkcja mute.
Wbudowane procesory (Dynamic , Compresor, Gate) dostępne dla kazdego kanału i Mix,
BUS, wskaźniki na diodach przy bloku dynamiki i kompresora. Wbudowane co najmniej4
niezalezne procesory efektowe. 100 pasmowy RTA do kazdego kanału. 31 punktowy EQ
główny z mozliwościąobsługi z poziomu tłumików kanałowych. Cyfrowo regulowany trim
niezależnie od ustawienia wzmocnienia przedwzmacniacza. 8 fizycznych grup DCA. Ekran
LCD min 7 cali na którym można edytować poszczególne sekcje miksera, oraz ustawienia
parametrów miksera. Wyposazona w inteńejs USB umożliwiający jednoczesne przesłanie
co najmniej 32 sygnałow fonicznych wejściowych oraz co najmniej 32 sygnałów fonicznych
wyjściowych. Wyposażonaw moduł cyfrowejtransmisji wielokanałowej DANTE. Transmisja
cyfrowa co najmniej 32 x 32 kanały przy częstotliwości próbkowania 48 kHz. Moduł DANTE
wyposażony w dwa pońy Ethernet dla zachowania redundancji sygnału. Mozliwośczdalnej
kontroli zurządzeń Mac, Os, PC, Android. Dostępnośćprzynajmniej 32 kanałów
wejściowych , 16 szyn miksujących , wyjściamaster L, R Gniazd Ethernet orazgniazd midiz
tylnego panelu miksera, Podświetlane potencjometry , suwaki i przyciski. Powierzchnia
robocza konsolety powinna posiadac dwie nachylone względem siebie płaszczyzny (co
najmniej 130 stopni) na ktorych umiejscowione będą suwaki oraz potencjometry i ekran
kontrolny,
d) kompletne, stałe okablowanie zasilająco-sterujące, rozszyte na poszczególne rampy
s krosowa ne n a sta nowis ku r ealizator a dźwięku,

i

- cztery projektory 7.000 ANS| pracujące rownolegle.
Przewidywana realizacja fabularyzowanych spektakli tematycznych gatunku światło-dzwięk,
oraz pro9ramy edukacyjne w postaci multimedialnych projekcji wielkoformatowych,
wymagają synchronicznej pracy uządzen projekcyjnych, celem uzyskania obrazu
wielkoformatowego, projektowanego na ścianach budynku (mapping), Aby zapewnic
powyzsze założenia,projektuje się
dostawę, montaz i uruchomienie 4 szt. projektorów 7kANSl, wyposazonych w standardowe
obiektywy umozliwiające pracę równoległą, 2 dodatkowych obiektywow - 1 szerokokątny i 1
telezoom, komputer macbook pro + kańa matrox + soft madmapper, jako żrodło sygnału z
oprogramowaniem do mappingu, komputer PC+ kańa Matrox jako żrodłosygnału z
oprogramowaniem - EdgeBlending, transmitery sygnału video w standardzie HDBAseT do
100m oraz transmiter sygnału video Kramer TP-580Txr do 160m. Komplet elementów
montazowych do pracy na rampach i pracy rownoległej, kompletne okablowanie mobilne
oraz kompletne okablowanie stałe, zasilająco-sterujące, roższyte na poszczególne rampy i
skrosowane na stanowisku realizatora światełi dźwięku. Szkolenie osób obsługiwe
7. System wizyjny synchroniczny

:

wspołpracy ztirmąprzygotowującąrealizację fabularyzowanych spektaklitematycznych.
8. Monitoring wizyjny - podgląd akcji scenicznej i ochrona obiektu,
Aby zapewnić stały podgląd akcji scenicznej na stanowisku realizatorów światełi dzwięku
orazzapewniĆ monitorowanie wnętrza obiektu przez słuzby ochrony na pońierni
projektuje się
wykonanie stałego systemu monitoringu w oparciu o następujące elementy funkcjonalne i
urządzenia:
;

:

lP PTZ min. 2Mpix Full HD z min.2O-krotnym zoomem,
oświetlaczem podczenłieni do min. 50m ifunkcją parking action.
a) 2 szt. kamer obrotowych

b) 2 szt. kamer stacjonarnych lP PTZ min. 2Mpix Full HD z oświetlaczem podczenłieni do
min.50m.

c) 1 szt rejestratora obrazu do 4 kamer, z multiplekserem i monitorem 24" na stanowisku
ochrony na portierni.
d) 1 szt laptop do sterowania i podglądu obrazu zkamer obrotowych na stanowisku
realizatorów światełi dzwięku z dodatkowym monitorem 24".
e) kompletne, stałe okablowanie zasilająco-sterujące, rozszyte na poszczegolne rampy

skrosowane na stanowisku realizatora dzwięku orazna pońierni.
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