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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

L.p. 
Elementy składowe 

przedmiotu zamówienia 
Minimalne 

wymagania techniczne 
Liczba 
sztuk 

1 2 3 4 

1. 
CYFROWA 

KONSOLETA 
FONICZNA 

 Ilość kanałów miksowania nie mniej niż 64 mono oraz 8 stereo 

 Obsługa nie mniej niż 16 szyn wyjściowych mono oraz 1 stereo 

 Nie mniej niż 32 lokalne wejścia analogowe mikrofonowo-liniowe 

 Nie mniej niż 16 lokalnych wyjść analogowych 

 Wyjście słuchawkowe z przodu urządzenia 

 Minimum 1 wejście w formacie AES/EBU 

 Wbudowany interfejs MIDI 

 Możliwość zapamiętania nie mniej niż 300 scen 

 Minimum 16 wyjść DCA 

 Minimum 8 grup mutowania na kanałach wejściowych 

 Wbudowany procesor dynamiki (bramka, ducker, kompresor expander) na kanałach wejściowych 

 Wbudowany korektor parametryczny na kanałach wejściowych, 

 Minimum 8 grup mutowania na kanałach wyjściowych 

 Wbudowany procesor dynamiki (kompresor, expander, kompander) na kanałach wyjściowych 

 Wbudowany korektor parametryczny na kanałach wyjściowych 

 Minimum 2 inserty na kanałach wyjściowych 

 Funkcja miksowania 5.1 

 Minimum 1 ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 10” 

 Nie mniej niż 34 zmotoryzowane tłumiki 

 Cyfrowa transmisja sygnału oparta o sieć Ethernet i złącza RJ45 w metalowej obudowie 
(2 nadmiarowe złącza pracujące w trybie redundancji) 
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 Możliwość wyposażenia konsolety w dodatkowe wejścia wyjścia w formacie cyfrowym 
lub analogowym za pomocą kart rozszerzeń (możliwość zaimplementowania minimum 2 różnych 
kart rozszerzeń o minimum 16 kanałach wejściowych oraz 16 kanałach wyjściowych) 

 Opóźnienie wejścia do wyjścia sygnału (lokalne wejścia – wyjścia analogowe) mniejsze niż 2,5 ms 

 Wymagane oprogramowanie typu „offline" dedykowane do programowania konsolety z poziomu 
komputera PC 

 Możliwość sterowania konsoletą za pomocą tabletu lub komputera PC 

 Skrzynia transportowa typu „flight-case” 

 Wymiary urządzenia nie większe niż 300 mm x 900 mm x 600 mm. (wys. x szer. x gł.) 

 Waga urządzenia nie większa niż 25 kg 

2. 

MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ 
CYFROWEJ 

KONSOLETY 
FONICZNEJ 

typ 1 

 Nie mniej niż 32 wejścia analogowe mikrofonowo-liniowe na złączach XLR 

 Każde wejście wyposażone w indywidualnie załączane napięcie Phantom +48V 

 Maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż +30 dBu 

 Nie mniej niż 16 wyjść analogowych na złączach XLR 

 Maksymalny poziom wyjściowy nie mniejszy niż +24 dBu 

 Nie mniej niż 4 wyjścia cyfrowe w formacie AES/EBU na złączach XLR 

 Cyfrowa transmisja sygnału oparta o sieć Ethernet i złącza RJ45 w metalowej obudowie 
(2 nadmiarowe złącza pracujące w trybie redundancji) 

 Urządzenie kompatybilne z zastosowaną cyfrową konsoletą foniczną; możliwość sterowania wyste-
rowaniem przedwzmacniaczy, włącznie filtru górnoprzepustowego, włączenie zasilania Phantom +48V 

 Wyświetlacz na przednim panelu urządzenia 

 Enkoder na przednim panelu urządzenia umożliwiający sterowaniem wysterowania, włączenia filtru 
górnoprzepustowego, włączenie zasilania Phantom +48V 

 Możliwość sterowania za pomocą komputera PC 

 Redundantne zasilanie 

 Obudowa rack 19” 

 Wysokość urządzenia nie większa niż 5U 

 Waga urządzenia nie większa niż 15 kg 
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3. 

SKRZYNIA 
TRANSPORTOWA 

NA MODUŁ WEJŚĆ/ WYJŚĆ 
CYFROWEJ 

KONSOLETY 
FONICZNEJ 

typ 1 

 Skrzynia transportowa typu „flight-case” 

 Otwierana z przodu i z tyłu 

 Sklejka 

 Okucia metalowe 
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4. 

MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ 
CYFROWEJ 

KONSOLETY 
FONICZNEJ 

typ 2 

 Nie mniej niż 16 wejść analogowe mikrofonowo-liniowe na złączach XLR 

 Każde wejście wyposażone w indywidualnie załączane napięcie Phantom +48V 

 Maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż +30 dBu 

 Nie mniej niż 16 wyjść analogowych na złączach XLR 

 Maksymalny poziom wyjściowy nie mniejszy niż +24 dBu 

 Cyfrowa transmisja sygnału oparta o sieć Ethernet i złącza RJ45w metalowej obudowie 
(2 nadmiarowe złącza pracujące w trybie redundancji), 

 Urządzenie kompatybilne z zastosowaną cyfrową konsoletą foniczną; możliwość sterowania 
wysterowaniem przedwzmacniaczy, włącznie filtru górnoprzepustowego, włączenie zasilania 
Phantom +48V 

 Wyświetlacz na przednim panelu urządzenia 

 Enkoder na przednim panelu urządzenia umożliwiający sterowaniem wysterowania, włączenia 
filtru górnoprzepustowego, włączenie zasilania Phantom +48V 

 Możliwość sterowania za pomocą komputera PC 

 Redundantne zasilanie 

 Obudowa rack 19” 

 Wysokość nie większa niż 3U 

 Waga urządzenia nie większa niż 10 kg 
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5. 

SKRZYNIA 
TRANSPORTOWA 

NA MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ 
CYFROWEJ 

KONSOLETY 
FONICZNEJ 

typ 2 

 Skrzynia transportowa typu „flight-case” 

 Otwierana z przodu i z tyłu 

 Sklejka 

 Okucia metalowe 

1 

6. 

LAMPKA 
DO CYFROWEJ 
KONSOLETY 
FONICZNEJ 

 Lampka na gęsiej szyi dedykowana do cyfrowej konsolety fonicznej 

 Możliwość regulacji natężenia światła z poziomu konsolety 

 Technologia LED 

4 

7. 

KABEL 

PODŁĄCZENIOWY 

KONSOLETY 

3m 

 Kabel podłączeniowy do cyfrowej konsolety fonicznej 

 Długość co najmniej 3 m 

 Kategoria co najmniej 5e 

 Kabel zakończony złączami RJ45 cat5e w metalowej obudowie (kompatybilne ze złączami 

zastosowanymi w cyfrowej konsolecie fonicznej) 

2 

8. 

KABEL 

PODŁĄCZENIOWY 
KONSOLETY 

50m 

 Kabel podłączeniowy do cyfrowej konsolety fonicznej 

 Długość co najmniej 50 m, 

 Kategoria co najmniej 5e, 

 Kabel zakończony złączami RJ45 cat5e w metalowej obudowie (kompatybilne ze złączami 

zastosowanymi w cyfrowej konsolecie fonicznej). 

2 

9. TABLET 

 Tablet do kontroli cyfrowych konsolet fonicznych 

 Minimum 32 GB pamięci wewnętrznej 

 Wbudowany moduł Wi-fi 

 Wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 9,7" 

 Wyświetlacz z podświetleniem LED w technologii IPS 

 Dostępność aplikacji do sterowania cyfrową konsoletą foniczną 

 Dostarczyć wraz z dedykowaną obudową ochronną oraz szkłem ochronnym na ekran 
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10. 

URZĄDZENIE 

MONITORUJĄCE 

CYFROWEJ 

KONSOLETY 

FONICZNEJ 

NA STANOWISKU 

MONITOROWYM 

 Konstrukcja pasywna, współosiowa 

 Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż w zakresie 95 Hz – 20 kHz (-10dB) 

 Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 118 dB SPL (peak, mierzone w polu 

swobodnym w odległości 1m za pomocą szumu różowego przy współczynniku szczytu 4) 

 Kąt propagacji w poziomie w zakresie 100° – 110° 

 Kąt propagacji w pionie w zakresie 100° – 110° 

 Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 5” 

 Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1” 

 Impedancja nominalna nie mniejsza niż 16 Ω  

 Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe 

 Wymiary nie większe niż 240 x 170 x 170 mm (wysokość x szerokość x głębokość), 

 Waga nie większa niż 3,5 kg 

2 

11. 

URZĄDZENIE 

MONITORUJĄCE 

CYFROWEJ 

KONSOLETY 

FONICZNEJ 

NA STANOWISKU FOH 

 

 Konstrukcja pasywna, współosiowa 

 Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż w zakresie 70 Hz – 20 kHz (-10dB) 

 Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 127 dB SPL (peak, mierzone w polu 

swobodnym w odległości 1m za pomocą szumu różowego przy współczynniku szczytu 4) 

 Kąt propagacji w poziomie w zakresie 100° – 110° 

 Kąt propagacji w pionie w zakresie 100° – 110° 

 Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 8” 

 Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1” 

 Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ω  

 Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe 

 Wymiary nie większe niż 430 x 250 x 270 mm (wysokość x szerokość x głębokość) 

 Kabel 5 m 

 Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej 

 Waga nie większa niż 12 kg 
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12. 
 

MODUŁ WZMACNIAJĄCY 

Z DSP URZĄDZEŃ 

MONITORUJĄCYCH 

CYFROWEJ KONSOLETY 

FONICZNEJ 

 

 Urządzenie tego samego producenta co urządzenia monitorujące cyfrowej konsolety fonicznej 

na stanowisku monitorowym typ A, typ B, oraz urządzenia monitorujące cyfrowej konsolety 

fonicznej na stanowisku FOH 

 Co najmniej cztery wejścia analogowe oraz co najmniej dwa wejścia cyfrowe AES/EBU 

(4 sygnały foniczne w AES/EBU) – złącza XLR 

 Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +22 dBu 

 Możliwość przetwarzania A/C z rozdzielczością nie mniejszą niż 24 bit i zakresem dynamiki 

co najmniej 110dB 

 Wbudowany lub zewnętrzny interfejs protokołu wielokanałowej cyfrowej transmisji danych fo-

nicznych AVB lub DANTE w ilości co najmniej 4 kanałów fonicznych dla wzmacniacza i co naj-

mniej 8 kanałów w strumieniu 

 Zintegrowany procesor DSP wyposażony w filtry IIR, oraz FIR 

 Układ monitorujący impedancję obciążenia wzmacniacza 

 Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi zastosowanych systemów głośnikowych, 

 Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych w celu osiągnięcia założonych 

poziomów ciśnienia akustycznego 

 Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1000W każdy przy obciążeniu 4Ω 

oraz 8Ω (@ 1% THD) 

 Co najmniej 4 złącza wyjściowe typu SpeakON 

 Wyposażenie w co najmniej 2 złącza Ethernet umożliwiające sterowanie za pomocą komputera PC 

 Wyświetlacz na przednim panelu urządzenia 

 Chłodzenie aktywne, za pomocą wiatraków 

 Złącze zasilające blokowane typu PowerCon 

 Obudowa rack 19” 

 Skrzynia transportowa typu „flight-case” 

 Wysokość urządzenia nie większa niż 3U 
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13. Uruchomienie wraz z konfiguracją. 
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