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Słupki akustyczne PET



 Opis systemu elektroakustycznego Parku Staromiejskiego.

Nagłośnienie w Parku Staromiejskim obejmuje dwie instalacje:
- stacjonarny system radiowęzłowy (100V) z głośnikami zawieszonymi na latarniach, tworzącymi „tło muzyczne” ,
- nagłośnienie typu estradowego montowanego na potrzeby konkretnych wydarzeń artystycznych przy scenie letniej oraz na polankach (kino letnie).

System radiowęzłowy
 System składa się z:
- 64 szt. Kolumn radiowęzłowych Dexon 30W, umieszczonych na latarniach,
- 5 szt. wzmacniaczy radiowęzłowych Elektronika 500W 

Nagłośnienie estradowe
Nagłośnie estradowe składa się z:
- 4 szt. subwoofera Meyersound 650P,
- 2 szt kolumn szerokopasmowych Montarbo W24As,
- 4 szt kolumn szerokopasmowych UPSmart,
- miksera Midas Venice 320
- stageboxa (ruchomej szafki z gniazdami mikrofonowymi) umieszczanego na scenie letniej,
- stageboxa „stacjonarnego” umieszczonego przy procesorze w piwnicy,
- procesora Elektro-Voice N8000 (8 wejść mic/line, 16 wyjść) umieszczonego w piwnicy. 
- okablowania multicore 4ch. oraz ethernet łączącego procesor z PET, PET2, PET3 oraz PET4 (szafki przyłączeniowe na polanach)
- okablowania multicore 2 x 32ch. łączącego scenę z mikserem (za fontanną) oraz scenę z piwnicą, całkowita długość przewodu to 180m,
- okablowania BNC i Ethernet do połączeń cyfrowych mikser (za fontanną) sceny i piwnicy,
- 4 szt. szafek typu PET, umieszczonych na polanach. W każdej szafce znajduje się po 4 gniazda we/wy XLR 2 gniazda Ethernet, 3 gniazda 220V oraz jedno gniazdo 3v32A,
- 1 szt. szafki przyłączeniowej z prawej strony sceny, zawierającej po 4 gniazda we/wy XLR oraz 3 gniazda prądowe 230V i gniazdo 230V 32 A,
- 1 szt. szafki przyłączeniowej z lewej strony sceny zawierającej po 8 gniazd we/wy XLR, dwa przyłącza Harting (wielowtyk) oraz 3 gniazda 230V i gniazdo 230V 32 A,
- 1 szt. szafki przyłączeniowej za fontanną zawierającej po 8 gniazd we/wy XLR, dwa przyłącza Harting (wielowtyk) oraz 3 gniazda 230V i gniazdo 230V 32 A,

OŚWIETLENIE

Scena letnia to 42 pary 64 , 10szerokich i 32standartowe , 
                   48 dimmerów do 2kw 
                   spark 4d lub dlite (jeśli nie używany na małej scenie)
                   gniazda 1x63A , 1x32A , 1x16A
 Park 4x gniazdo 63A 


