Tehniskā specifikācija

Skaits

AUDIO IEKĀRTAS
TOP (TW Audio T24 vai ekvivalents):
Skaļruņi: 2 x 12" LF / 1 x 1,4" HF.
Jauda: 1200/2000 W (progr./pīķa)
Jūtība (1w/1m): 110dB
Dispersijas leņķi: 60°x40°
Skandas iekārtas vismaz 4.5m augstumā.
SUB (TW Audio B30 vai ekvivalents):
Skaļruņi: 2 x 15" LF
Jauda: 2000 / 4000 W (prog/pīķa).
Jūtība (1w/1m): 98dB
Skatuves monitoru sistēma:
2 joslu aktīvā skanda (LF - 12"+ HF – 1.75", RMS 500W (LF) + 150W (HF) / pīķa 2600W.
Asimetriska uzbūve. (Musicson KS12/2A vai ekvivalents)
Powercon jaudas pieslēgums
D klases jaudas pastiprinātāji (Powersoft K3 DSP vai ekvivalents):
Salāgoti ar akustiskajām sistēmām
Jauda: 2x 2600W @ 4 Ohm EIAJ tests, 1 kHz, 1% THD
AES3 pieslēgvieta
Iebūvēts DSP
Izmērs: 19’’ 1U
Digitālā skaņu pults: 64 ieeju kanāli, 16 izeju kanāli, iekšējie dinamiskie procesori visām
ieejām un izejām, vismaz 4 ( četri) efektu procesori. Digitālais multikors ar CAT 5E
kabeli, ieeju jūtība, barošana (+48V) kontrolējama no pults.
Digitālās pults skatuves komutāciju spraudņu bloks ar 32 ieejām, 16 izejām, fantom
barošana (+48V), Savietojam ar Dante
Profesionāls CD atskaņotājs (PIONEER CDJ800 MKIII vai ekvivalents)
Līnijas transformators (BSS Audio AR-133 vai ekvivalents)
Rokas radiomikrofona komplekts, darbojas 470-790 MHz frekvenču diapazonā (MiPro
ACT 7 vai ekvivalenti):
Darbojas ar AA tipa baterijām
Visi 4 uztvērēji pieslēgti pie kopīga barošanas un antenu pastiprināšanas avota ar 2x
aktīvajām antenām
Kondensatora mikrofons (Line Audio CM3 vai ekvivalents:
Tips: prepolarizēts kardoīda kondensatora mikrofons
Frekvenču diapazons: 20-20000Hz (100-16000Hz+-1dB on axis!)
Trokšņa līmenis: 16dB(A)
Max SPL: 135dB @0.5% THD (130dB@24V, 120dB @ 12V)
Izmērs: 77mm x 20mm
Strāvas sadale ar papildus drošinātāju sistēmu, 3 fāzu, 32 ampēri
Skandu statīvs: (Eurolift vai ekvivalents), maksimālais pacelšanas augstums 5.6m,
maksimālā celtspēja 500kg
Mikrofonu statīvs (K&M 27105 vai ekvivalents)
Kabeļu sistēmu aizsargkanāli/virszemes šahtas
Pasākuma apskaņošanai nepieciešamo vadu, konektoru uc. Komutācijas komplekts
Skaņotāja nojume, 3x3 m, saliekama, ar 3 sāniem, melnā krāsā
Transports: noliktava-pasākuma norises vieta-noliktava
Skatuves inženieris
DJ pakalpojumi
Skaņu režija
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GAISMA UN SKATUVE
Skatuves konstrukcija ar jumtu:
-augstums 5 m no zemes līmeņa
-ārējais platuma izmērs 10 m
-ārējais dziļuma izmērs 8 m
-atbalsta stabu skaits 4 gab
Jumta pacelšana ar manuālajiem ķēdes pacēlājiem.
Jānodrošina skatuves atbalsta sistēmas nostiprināšana.
Zemes atbalsta konstrukcijas aizmugure un sāni segti ar melnu lietu aizturošu sietu.
Konstrukcija ir jāuzstāda pļavā pie kultūras nama ar aizmuguri pret estrādi.
Skatuves podestūra. Podests
izvietots zem zemes atbalsta konstrukcijas. Podesta izmēri:
Podesta augstums- 1,0 m,
Podesta platums – 8 m
Podesta dziļums – 6 m
- Podestūras klājumam jābūt gludam bez spraugām;
- Podesta sāni drapēti melni.
- Podesta vienā pusēs jābūt kāpnēm ar platumu 1m
- Podests ar kravnesību ne mazāku kā 500kg/kvm.
Transports 6m kravas furgons
Gaismu režisora darbs
Montāžas un demontāžas darbs
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