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Opis przedmiotu zamówienia do Cz ęści 2  
 

Dostawa dwóch konsolet fonicznych Du żej Sceny . 
 
Dostawa powinna objąć instalacje cyfrowych konsolet fonicznych oraz stagebox'a wraz ze skrzyniami 
transportowymi w wyznaczonym miejscu na widowni, programowanie kart MY16 YG2 i YS2, tak aby konsoleta 
współpracowała z istniejącą już instalacją elektroakustyczną nie pomniejszając możliwości systemu, oraz 
szkolenie pracowników z obsługi konsolety. 
 
 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość 

1 Cyfrowa Konsoleta Foniczna 
 
Opis urządzenia: 
 
Konsoleta powinna zostać dostarczona wraz z zestawem lampek LED dedykowanych 
do konkretnego modelu, z pokrowcem przeciwkurzowym, oprogramowaniem do 
zarządzania konsoletą w trybie on-line, oraz możliwością konfiguracji konsolety w 
trybie off-line. 
 
Konsoleta powinna współpracować z posiadanymi przez Teatr Rozrywki w Chorzowie 
kartami rozszerzeń MY16 YG2 + YS2 w ilości 3 szt. na konsoletę, dzięki czemu 
dostarczone konsolety powinny współpracować z istniejącą instalacją 
elektroakustyczną, bez konieczności dokonywania zmian i ingerencji w instalację. 
 

Parametr urządzenia Wartość 

Wewnętrzna częstotliwość próbkowania 44,1 kHz, 48 kHz 

Zewnętrzne wejściowe/wyjściowe 
częstotliwości próbkowania 

44,1 kHz (±200 ppm), 
48 kHz (±200 ppm) 

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

≤2,5 ms 

Liczba zmotoryzowanych regulatorów 
suwakowych 

≥34 

Ilość kanałów miksowania ≥72 mono, 8 stereo 

Ilość szyn wyjściowych ≥24 + 8 

Liczba slotów na karty rozszerzeń 3 

Wskaźnik poziomu sygnału dla szyn 
wyjściowych 

TAK 

Ekran dotykowy Tak, kolorowy, dotykowy o przekątnej 
≥10" 

Transmisja DANTE 

Tak, primary, secondary, rozdzielczość 
24 i 32 bit, 

64 kanały wejściowe, 64 kanały 
wyjściowe 

Funkcjonalność kanałów wejściowych 
Gain cyfrowy, HPF, PEQ (4 pasmowy), 

procesor dynamiki × 2, delay, grupa DCA, 
grupa Mute,  insert 

Funkcjonalność kanałów wyjściowych PEQ (4 pasmowy), procesor dynamiki, 
grupa mutowania,  insert 

sztuka 2 



Oznaczenie sprawy ZP/04/16                                                                         Załącznik B do SIWZ 

2/4 

Ilość przycisków definiowalnych przez 
użytkownika ≥ 16 

Ilość enkoderów definiowalnych przez 
użytkownika 

≥ 4 

DSP 

• 8 slotów na efekty do wyboru z 50 
wbudowanych efektów lub zewnętrze 
urządzenie DSP podłączone cyfrowo 

o takiej samej funkcjonalności 
• 16 tercjowych korektorów 

graficznych GEQ (31 pasmowy) lub 
zewnętrzne urządzenie/urządzenia 
cyfrowe umożliwiające insertowaie 
tercjowych korektorów graficznych 
do dowolnej szyny wyjściowej w 

ilości 16 szt. 

Nagrywanie 

• Rejestrator stereo na pamięć flash 
podłączonej do lokalnego portu USB 

lub zewnetrzny rejestrator stero 
podłączany cyfrowo 

• Licencja na oprogramowanie 
komputerowe do nagrywania 

wielośladowego przy wykorzystaniu 
sieci Dante 

Możliwość konfiguracji wejść, wyjść przy 
pomocy kart rozszerzeń 

Wymagane 

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  ≥ 112dB dla konwersji C/A, ≥ 108dB dla 
konwersji A/C - C/A 

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

≥ 100 dB 

Grupy DCA ≥9 

Zasilanie „phantom” sterowane 
programowo 

TAK 

Synchronizacja sygnałów cyfrowych 
wejście, wyjście 

BNC-F, BNC-F 

Sieć 10BASE-T/100Base-TX 

USB USB A 2.0  

MIDI wejście, wyjście DIN 5pin, DIN 5pin 

Możliwość podłączenia zasilacza 
redundantnego 

TAK 
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2 Stagebox – Przetwornik AC-CA zapewniający wejścia i wyjścia foniczne dla 
dostarczanych konsolet fonicznych. 
 
Opis urządzenia: 
 
Wraz z konsoletami fonicznymi powinien zostać dostarczony cyfrowy stagebox 
zapewniający analogowo-cyfrową konwersje sygnału fonicznego dla minimum 32 
wejść mikrofonowych z regulacją Gain poprzez protokół DANTE, oraz minimum 24 
wyjścia foniczne. W zestawie powinny się znajdować dwa przewody mobilne UTP 
łączące konsoletę z stagebox'em minimum kategorii CAT5e o długości nie mniejszej 
niż 10m, ze złączami EtherCon. 
 
Stagebox powinien być w pełni kompatybilny z konsoletami fonicznymi (wymagany 
produkt tego samego producenta), powinien zapewniać możliwość sterowania z 
poziomu dostarczanych konsolet niezależnie dla każdego z wejść: 
 - wzmocnieniem wzmacniacza wejściowego 
 - załączaniem i zmianą częstotliwości granicznej filtra górnoprzepustowego 
 - załączaniem zasilania „phantom”. 
 
Stagebox powinien dać możliwość monitorowania z poziomu dostarczanych konsolet 
poziomu sygnału dla każdego z wejść, oraz funkcje kompensacji wzmocnienia stopnia 
wejściowego – tzw. 'Gain Compensation”. 
 

Wejścia analogowe zainstalowane  

Liczba i rodzaj ≥32 symetryczne, ze złączami XLR 

Regulacja wzmocnienia ≥ -6 - 60 dB 

Zasilanie „phantom” +48 V załączane niezależnie dla każdego 
z kanałów 

Wyjścia analogowe zainstalowane  

Liczba i rodzaj  ≥16 symetrycznych, ze złączami XLR 

Maksymalny poziom wyjściowy 
ograniczony zniekształceniami 

+24 dB u 

Parametr Warto ść 

Liczba kanałów i rodzaj wbudowanych 
fonicznych wejść cyfrowych 

≥ 24 kanały Dante @ fs = 48 kHz 

Liczba kanałów i rodzaj wbudowanych 
fonicznych wyjść cyfrowych 

≥ 32 kanały Dante @ fs = 48 kHz 
≥ 8 kanałów AES/EBU 

Wewnętrzna częstotliwość próbkowania 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz 

Zewnętrzna częstotliwość próbkowania 44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz ±4% 

Opóźnienie sygnału między wejściem a 
wyjściem 

< 3 ms @ fs = 48 kHz 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne < 0,05 % 

Zakres dynamiki (między wejściem i 
wyjściem analogowym) 

> 105 dB (z ważeniem A) 

Zastępcza SEM źródła szumu (EIN) ≤ -128 dB u 

Szum szczątkowy  < -85 dB u 

Tłumienie przesłuchu 100 dB 

Zasilanie (napięcie / częstotliwość / pobór 
mocy) 

230 V / 50 Hz / ≤ 150 W 
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Wymiary (szerokość x wysokość x 
głębokość) 

Dostosowany do montażu w szafie 
standardu 19”, wysokość ≤ 5U, 
głębokość < 380 mm 

Masa netto < 15 kg 

Zakres temperatur środowiska w czasie 
pracy 

≥ 5 - 40°C 

Zakres temperatur środowiska w czasie 
przechowywania 

> -10 - 50°C 

 

3 Case – Skrzynia transportowa dla dostarczanej konsolety fonicznej. 
 
Opis przedmiotu: 
 
Skrzynia transportowa powinna zapewnić jak największe bezpieczeństwo konsoletą 
podczas transportu, powinna zostać dopasowana do wymiarów dostarczanej 
konsolety, posiadać możliwość odłączenia od skrzyni deski z kołami, za konsoletą 
powinna znajdować się zabudowa tzw. „dock house” o wysokości pozwalającej 
podłączyć wszystkie przewody wraz z przyłączami optycznymi posiadanymi przez 
teatr. Wnętrze „dock house'a” powinno zostać wyposażone w możliwość przykręcenia 
poziomo dwóch paneli 19” wysokości 2U z lewej i prawej strony, pod tylną ścianką 
„dock house'a”. Powinna być też możliwość montażu zewnętrznego urządzenia rack 
19” 1U pod konsoletą, powinna tam się znajdować szyna rack do przykręcenia tego 
urządzenia. 
 

parametr warto ść 

typ konstrukcji flight case, trójdzielny 

koła  4 szt. łożyskowane; ø 100 mm 

uchwyty transportowe, wpuszczane 10 sztuk 

zamki motylkowe, 10 sztuk 

materiał sklejka obustronnie foliowana, czarna; 9,5 mm 

akcesoria profile kątowe aluminiowe, stalowe narożniki, 
szyna rack 19”.  
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4 Case – Skrzynia transportowa dla dostarczanego stagebox'a. 
 
Opis przedmiotu: 
 
Skrzynia transportowa powinna być dopasowana rozmiarem do dostarczanego 
urządzenia, zabierać jak najmniej miejsca, lecz zapewniać jak najlepszą ochronę 
podczas transportu, powinna posiadać szufladę 2U pod urządzeniem. 
 

parametr warto ść 

typ konstrukcji Case ze zdejmowalnymi pokrywami przód, tył. 

koła 4 szt. łożyskowane; ø 80 mm 

uchwyty transportowe, wpuszczane 4 sztuk (po 2 szt. na stronę) 

zamki motylkowe, 8 sztuk 

materiał sklejka obustronnie foliowana, czarna; 6,5 mm 

akcesoria profile kątowe aluminiowe, stalowe narożniki, 
szyna rack, szuflada 2U.  
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