
Załącznik nr 2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Par ledowy: 
 
-moc diód min. 40w 
-waga do 3kg 
-diody RGBW 
-złącza DMX In/Out 3pin(opcjonalnie 5pin) 
-komplet powinien się składac z: case, linka zabezpieczająca, uchwyt do wieszania na 
sztankietach, komplet DMX in/out 
 
Naświetlacz ledowy: 
 
-moc diód min. 100w 
-waga do 10kg 
-diody RGBW 
-złącza DMX In/Out 3pin(opcjonalnie 5pin) 
-komplet powinien się składac z: case, linka zabezpieczająca, uchwyt do wieszania na 
sztankietach, komplet DMX in/out 
 
Reflektor prowadzący typu Follow Spot + zasilacz 
 
-moc 1800w 
-kąt 7-14,5 stopnia 
-zmieniacz kolorów na 6 ramek 
-waga nie większa niż 35kg 
-iris umożliwiający pełne zamknięcie wiązki światła 
-dimmer miechaniczny umożliwiający pełne zamknięcie 
-komplet powinien się składać z: case, linki zabezpieczające, statyw umożliwiający 
zamontowanie reflektora o dużej wadze i stabilności, 
 
Maszyna do ciężkiego dymu CO2: 
 
-moc maszyny: nie większa niż 2500w 
-waga nie większa niż 30kg 
-kontrola protokołem DMX 
-złącza DMX 3pin (opcjonalnie 5pin) 
-czas grzanie nie dłuższy niż 10minut 
-zużycie płynu nie większa niż 150ml/min przy 100% mocy 
-zużycie C02 nie większe niż 2kg/min przy 100% mocy 
--komplet powinien się składac z: case, komplet DMX in/out 
 
Zestaw intercom do follow spot: 
 
-stacja master 
-3 bodypacki 
-4x słuchawki 
-możliwość połączenie poprzez protokół DMX 
-case 
 
Dysk przenośny: 
 
-1TB 
-złącze 3.0 USB 
 
 
Ruchoma głowica typu led spot 
-moc źródła nie większa niż 500w 



-trwałość źródła nie mniejsza niż 20000h 
-strumień lumenów wychodzących z urządzenia nie mniejszy niż 9000lum 
-wbudowany dimmer 16bit 
-funkcja strobo 
-ruch pan 530 tilt 230 
-musi posiadać system mieszania kolorami CMY 
-musi posiadać tarcze CTO 
-posiadać min. 1 tarcze kolorów z 6 pozycjami + open 
-posiadać min. 1 tarcze gobo z 6 pozycjami + open z funkcją rotacji, indeksowania 
-musi posiadać funkcję Frost 
-musi posiadać Prizmat 
-zoom nie gorszy niż 12-36 stopni 
-waga nie większa niż 30kg 
-posiadać wejścia DMX 3 lub 5 pin In/out 
--komplet powinien się składac z: case, linka zabezpieczająca, uchwyt do wieszania na 
sztankietach, komplet DMX in/out 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


