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Załącznik nr 2 do SIWZ   

 

 

Zestawienie sprzętu oświetleniowego i aparatów sterowniczych w ramach zamówienia: 

Dostawa i montaż systemu oświetlenia w sali Powstania Styczniowego 

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 

 

 

Poniższe zestawienie zawiera charakterystykę, parametry techniczne i minimalne wymagane przez 

Zamawiającego ilości sprzętu, który ma zostać dostarczony i zamontowany w ramach Zamówienia. 

Opis podaje minimalne parametry, jakie muszą spełniać oprawy i aparaty sterujące. Zamienniki 

sprzętu opisanego są dopuszczalne pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów od 

podanych. 

 

UWAGA 

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe wszystkich oferowanych aparatów i sprzętu 

oświetleniowego. 

 

Szynoprzewód z przewodem sterującym – system EURO z dodatkową szyną sterowniczą 

DALI/DMX, z akcesoriami (uchwyty, łączniki) – np. Global Track Control 

Ilość wymagana – 100m 

 

Oprawa ekspozycyjna – Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO z dodatkowym 

przewodem sterowniczym.  

Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie mniejszym niż 2700-4500K.  

Moc oprawy max. 25W 

Strumień świetlny nie mniejszy niż 1000lm 

Zerowa emisja IR i UVA 

Współczynnik oddawania barw  CRI >/=90 

Kąt rozsyłu światła 10
º
 (+/-1

º
), 20

º
 (+/-2

º
), 30

º
 (+/-3

º
), lub płynnie regulowany w zakresie 10º – 30º; 

 
  

   
 

charakterystyka obrotowo-symetryczna 

Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa 

Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 2700-4900K i strumienia 

świetlnego  w zakresie nie mniejszym niż 20%-100% 

Możliwość zaprogramowania parametrów świetlnych (barwa, strumień świetlny) bez sterowania 

zewnętrznego 

Chłodzenie pasywne 

Kolor biały 

Ilość wymagana – 65 szt.  

Uwaga 

Podane kąty rozsyłu określają minimalny typoszereg opraw, jakie mogą być oferowane. Dobór 

odpowiednich do aranżacji oświetlenia wystawy ilości opraw  o określonym kącie rozsyłu należy 

do Wykonawcy. Nie jest wymogiem stosowanie wszystkich wymienionych typów opraw. 

Określenie minimalnego typoszeregu ma na celu zagwarantowanie, że dobór opraw wynika z 

potrzeb aranżacji a nie ograniczeń oferowanego sprzętu. 

 

Oprawa awaryjna – oprawa awaryjna dwu-systemowa (do pracy „na jasno”) wyposażona w 

źródło LED min. 2,3W i własny układ podtrzymania zasilania na czas min. 1 godzin. 

Charakterystyka rozsyłu szeroka obrotowo-symetryczna, 120-140º . 

Montaż nastropowy 

Kolor biały 

Ilość wymagana – 8 szt. 
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Oprawa oświetlenia roboczego – Oprawa do szynoprzewodu 3-fazowego EURO. Źródło światła – 

CDM-TD 70/830 (lub odpowiednik). Rozsył światła szeroki symetryczny eliptyczny -  

2x50(+/-3º)/2x35(+/-3)º 

Kolor biały 

Ilość wymagana – 8 szt. 

 

 

Czujnik ruchu 

Typ czujnika – PIR 

Zasilanie – 12V DC 

Wyjście sterujące – NO lub NC 

Zasięg minimalny – 10m x 10m 

Kąt detekcji minimalny – 110º 

Ilość wymagana – 6 szt. 

 

 

Sterownik DMX 

Obudowa do montażu szynowego. 

Programowalny sterownik oświetlenia do rozbudowanych instalacji. Programowanie z 

komputera PC za pośrednictwem złącza USB lub LAN. Sterowanie zewnętrzne 

przyciskami, czujnikami ruchu, wyłącznikami zmierzchowymi.  Możliwość płynnej zmiany 

parametrów światła w zależności od warunków zewnętrznych (po dołączeniu np. czujnika 

natężenia światła) – sterowanie maskami z wejścia DMX  

Zasilanie 12V DC 

Max. pobór prądu 400mA 

kanały wyjściowe DMX 512 

kanały wejściowe DMX 512 

Wejścia sterujące on/off Min. 12 

Zegar czasu rzeczywistego wbudowany 

Sceny Min. 600 

Programy Min. 100 

Timery Min. 100 

Sekwencje Min. 100 

Opóźnienia Min. 100 

Maski Min. 100 

Ilość wymagana – 1 szt. 

 

 

 

Splitter,  
Rozdzielacz sygnału DMX 

Galwaniczna i optyczna separacja wyjść 

Obudowa do montażu szynowego 

kanały DMX 512 

ilość wejść DMX 1 

ilość wyjść DMX Min. 4 
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napięcie przebicia izolacji WE/WY > 1000 V 

złącza wejścia / wyjścia DMX zaciski śrubowe 

zasilanie 12 V DC 

pobór prądu 500 mA max. 

Ilość wymagana – 1 szt. 


