Zakres rzeczowy do zadania pt.:
Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS WAWEL - Tablica wyników wraz
konstrukcją przenośną

1. Wymagania techniczne
Parametr

Wartość

Wymiary ekranu

8,0 m– 8,5 m x 6,0 m. – 6,5m

Rozdzielczość fizyczna
Raster fizyczny
Budowa
Jasność

Minimum 800 x 600
10 mm
modułowa
Nie mniej niŜ 6 000 nit ( Cd/m2)

Kąt widzenia poziomego

Nie mniej niŜ 120 stopni

Kąt widzenia pionowego

Nie mniej niŜ 100 stopni

Regulacja jasności
Typ diody
Liczba kolorów
Częstotliwość odświeŜania
Max. pobór mocy
śywotnosć diod LED
MTBF
Stopień ochrony obudowy, przód
Stopień ochrony obudowy , tył
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Wilgotność
Wysokość pojedynczego kabinetu

Co najmniej 256 poziomów
SMD
Minimum 16 mln
Minimum 1 000 Hz
60 kVA
Minimum 100 000 godz.
Minimum 10 000 godz.
Minimum IP 65
Minimum IP 54
Ok. -30 st.C + 60 st. C
10-99%
Pomiędzy 0,8m – 1.1m

Elementy dodatkowe
• Wsporcza konstrukcja przenośna dla ekranu 8 x 6m,
• Eventowe skrzynie transportowe,
• Szybko-złącza mocujące kabinety,
• Kable szybko złącza do ekranu przenośnego z moŜliwością podziału na dwa
niezaleŜne ekrany,
• Mobilna konstrukcja LED wraz z niezbędnym osprzętem dla ekranu 6 x 4m,
• Akcesoria do ustawienia ekranu w formie bandy LED wraz z podstawkami
oraz moŜliwością regulowania pochylenia bandy LED,
Elektronika sterująca:
• Karta nadawcza - 2szt.,
• Karty odbiorcze (w tym 5 zapasowych),
• Karta do sterowania jasnością ekranu,- 2 szt.
• Komputer sterujący z oprogramowaniem do konfiguracji ekranu oraz zarządzania
wyświetlanymi treściami multimedialnymi
• Elektronika sterująca zabudowana w mobilnych szafach rack 19'' dla obsługi dwóch
niezaleŜnych ekranów,
• Po dwa monitory LCD do kaŜdej szafy w standardzie Rack 19'' umoŜliwiające podgląd
aktualnie wyświetlanego obrazu z dwóch niezaleŜnych źródeł,

•
•
•
•
•
•
•

Matryca (przełącznik) audio-wideo umoŜliwiająca obsługę min. 4 wejść i wyjść
sygnału – 2 szt.,
Procesor wideo / skaler ze złączem SDI – 2 szt.,
Konwertery dla kaŜdego zestawu:
Obsługa róŜnych źródeł obrazu wideo: kamery wideo, DVD, Blueray itp.,
złącza: VGA, HDMI, DVI, YUV, Svideo, CVBS, Audio,
Rozdzielnia(rozdzielnie) elektryczna do ekranu do 50m2.
Rozdzielnia(rozdzielnie) elektryczna do ekranu do 25m2.
Dodatkowe zasilacze - 10 szt.
Inne:

Inne:
•
•

Instrukcja obsługi i przechowywania w języku polskim
Przeszkolenie przedstawicieli zamawiającego w zakresie obsługi i magazynowania

2.Termin dostawy 19.12.2015
2. Gwarancja Minimum 36 miesięcy.

