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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

Dostawa i montaż systemu oświetlenia w sali Powstania Styczniowego w obiekcie 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

 

 

Zamówienie obejmuje: 

 

 dostawę sprzętu oświetleniowego, wyszczególnionego w  zestawieniu sprzętu – Załącznik 

nr 2 do SIWZ  

 demontaż istniejącego oświetlenia 

 demontaż istniejącej rozdzielnicy sterowania oświetleniem 

 montaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej w nowej lokalizacji 

 montaż dostarczonego sprzętu w Sali Wystawowej 

 ustawienie kierunków strumieni opraw 

 regulacja natężenia światła i temperatury barwowej opraw 

 ustawienie „scen świetlnych” 

 ustawienie czujników ruchu 

 dobór czasu reakcji czujników i czasu podtrzymania „scen świetlnych” 

 zaprogramowanie sterowników 

 przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanego sprzętu 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej 

 

System oświetlenia 

W sali ekspozycyjnej należy zamontować system szynoprzewodów 3-obwodowych „EURO” z 

dodatkową szyną sterowniczą – np. Global Track Control. Szynoprzewody montować do stropu na 

uchwytach systemowych. Rozmieszczenie szynoprzewodów należy dobrać do aranżacji wystawy 

(projekt aranżacji – załącznik nr 3 do wniosku) 

 W szynoprzewodach zainstalować oprawy: 

 oświetlenia ekspozycyjnego w technologii LED, z cyfrowym sterowaniem strumienia 

świetlnego i temperatury barwowej 

 oświetlenia roboczego ze źródłem metal – halogenowym 70W 

Ilości opraw i ich parametry zostały określone w zestawieniu sprzętu – Załącznik nr 2 do wniosku.  

Kąty rozsyłu opraw ekspozycyjnych i ich lokalizację na szynoprzewodach  należy dobrać do 

aranżacji wystawy. Powyższe należy skonsultować z autorem aranżacji. 

Na konstrukcji szynoprzewodów, z niezależnym zasilaniem, zainstalować oprawy oświetlenia 

dozorowego, pełniące również rolę oświetlenia awaryjnego (antypanicznego) ze źródłem światła 

LED i własnym źródłem podtrzymania zasilania w czasie min. 1 h. Rozmieszczenie opraw musi 

zapewnić poziom oświetlenia 3 lx na poziomie podłogi. 

 Do konstrukcji szynoprzewodów należy również zamontować czujniki ruchu (obecności). Czujniki 

rozmieścić w miejscach zapewniających pełne pokrycie sali zakresem działania czujników, 

uwzględniając rozmieszczenie elementów wystawy. 

 

Zasilanie instalacji oświetlenia 

 

W sali znajduje się rozdzielnica zasilania oświetlenia ciągu sal wystawienniczych. Rozdzielnicę 

należy zdemontować, istniejący WLZ oraz obwody oświetlenia pozostałych sal przenieść na ścianę 

prostopadłą (ok. 5m), gdzie należy zainstalować nową rozdzielnicę podtynkową. W rozdzielnicy 

zainstalować: 
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 zabezpieczenia obwodów oświetlenia sali  Powstania Styczniowego i pozostałych sal (12 

szt.) oraz zasilaczy sterowników i czujników 

 styczniki sterujące trzema sekcjami oświetlenia sali Powstania Styczniowego i pozostałych 

sal (łącznie 12) 

 sterownik DMX 

 splitter DMX 

 zasilacze do sterowników i czujników ruchu 

W miejscu zdemontowanej rozdzielnicy (lub w innej uzgodnionej na etapie prac lokalizacji) 

zainstalować kasetę sterowniczą oświetlenia. 

Z rozdzielnicy wyprowadzić: 

 zasilanie szynoprzewodów (YDY5x1,5) 

 zasilanie opraw awaryjnych (YDY4x1,5) 

 zasilanie gablot (4 szt. gablot wysokich wg projektu aranżacji) 

 magistrale DMX do szynoprzewodów i gablot (UNITRONIC LiYCY 2x0,34 lub 

odpowiednik) 

 przewody zasilająco – sygnałowe czujników ruchu (np. UTP 4x2x0,5) 

Rozdzielnica według opracowania Wykonawcy 

 

Sterowanie. 

Oświetlenie sali ekspozycyjnej podzielone będzie na funkcje: 

 oświetlenie ekspozycyjne 

 oświetlenie robocze (do prac gospodarczych, napraw etc) 

 oświetlenie dozorowe (nocne)  i awaryjne – antypaniczne  

Wybór trybu oświetlenia odbywać się będzie ręcznie przełącznikami sterującymi stycznikami. 

Lokalizację przełączników ustalić na etapie wykonawstwa, z zapewnieniem wygodnego dostępu dla 

obsługi Muzeum i poza dostępem zwiedzających. Załączenie trybu oświetlenia roboczego 

powoduje podanie napięcia na wydzielony obwód szynoprzewodów i uruchomienie opraw 

metalhalogenowych. Oświetlenie dozorowe, w natężeniu niezbędnym dla prawidłowego 

funkcjonowania monitoringu, realizowane jest przez załączenie do pracy „na jasno” opraw LED z 

modułem awaryjnym; te same oprawy służą do oświetlenia awaryjnego przy zaniku zasilania.  

Załączenie trybu oświetlenia ekspozycyjnego powoduje podanie napięcia na dwie linie zasilające 

szynoprzewodów i na zasilanie sterownika. Od tego momentu praca oświetlenia odbywa się 

automatycznie. Początkowo uruchamiana jest scena świetlna „spoczynkowa”. Sterowniki 

zaprogramować tak, aby w tej scenie natężenie światła na eksponatach wynosiło około 50% 

wartości normatywnych, a w każdym punkcie sali nie było niższe niż 20-30 lx. W momencie 

wykrycia obecności zwiedzających przez czujniki ruchu natężenie oświetlenia na eksponatach 

wzrasta do wartości maksymalnych  i utrzymuje się przez czas niezbędny do zwiedzenia.  

Naruszenie strefy działania każdego z czujników przedłuża czas działania pełnego oświetlenia. 

Czasy podtrzymania sceny „zwiedzania” należy dobrać w uzgodnieniu z Kuratorem. 

System sterowania, poza oprawami ekspozycyjnymi, obejmuje również sterowanie natężeniem i 

barwą światła w gablotach. 

 

UWAGA – dostawa oświetlenia gablot nie jest przedmiotem zamówienia. Gabloty wraz z 

oświetleniem pracującym w protokole DMX512 dostarcza Zamawiający. W ramach prac 

montażowych należy wykonać instalację zasilającą i sterowniczą do gablot oraz uwzględnić w 

programie sterowników ich wysterowanie w „scenach świetlnych”. 


