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1 OBJETIU
L'objectiu d'aquest plec és la determinació de les condicions per l'adquisició, de 23 projectors
robotitzats tipus spot LED.
2 ESPECIFICACIONS DELS EQUIPS A SUBMINISTRAR
2.1 Mòbils spot LED
Subministrament de 23 projectors robotitzats tipus spot LED de les següents característiques:
 Font de llum LED d'alt rendiment compacte de 620 W de potencia nominal, o superior.
 Temperatura de color correlacionada freda per a igualar amb la de les làmpades de descàrrega
d'halogenurs metàl·lics (acceptable entre 5.000 ºK i 8000 ºK).
 Flux lluminós de més de 22.500 lúmens enfocada.
 Vida mínima esperada de la font de llum: 24.000 hores.
 Amb un IRC de 90 o superior.
 Apertura de zoom mínima inferior a 7º
 Apertura màxima de zoom superior a 56º
 Funcionament flicker Free per a l’ús amb càmeres.
 Sistema òptic d'alt rendiment amb elements òptics amb tractament anti-reflectiu.
 Control de gir i inclinació amb resolució a mínim 16 bits, amb 540º o més de capacitat de gir i
275º o més de inclinació.
 Canvi de color amb sistema CMY, roda de colors amb al menys 6 filtres dicroics de color, filtre
d'ajust de temperatura de color CTO progressiva.
 Sistema de projecció que inclou roda de gobos giratoris amb al menys 7 gobos, roda de gobos
fixe amb el menys 8 gobos, i roda d'efectes gràfics amb gir en ambdues direccions.
 Sistema de motors de funcions de pre-posicionament òptic
 Sistema de cuchillas de retall, equipat amb 4 cuchillas amb control independent i control de gir
i entrada individual per a cada una. Control global del sistema complert de cuchillas que permet
un moviment de tot el conjunt de al menys de 60º en ambos sentits.
 Sistema per a difuminar la llum que incorpori al menys un filtre per a suavitzar els perfils i un
filtre per a difuminar la llum.
 Iris motoritzat de alta velocitat de apertura i tancament.
 Sistema per a la variació de la llum de mode continu des de 0% fins al 100% sense variació de
la coloració de la llum.
 Funció estroboscòpica de freqüència ajustable des de 0 Hz fins més de 20 Hz.
 Prisma giratori i indexable.
 Control DMX 512-A, RDM y Ethernet en format ArtNet.
 Control inalàmbric Wireless DMX amb funció RDM integrat, mitjançant sistema de ampli us en
el mercat, compatible amb algun dels següents protocols de Wireless DMX: Lumen Radio,
Wireless DMX, City theatrical compatible amb el sistema W-DMX wireless solution del Liceu.
 Slot per a bateria; 3,7V ICR 14500Li-ion 350mAh alimentació del display sense disposar de
corrent 220V.
 Display amb apagat automàtic.
 Pes inferior a 36 Kg.
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Dimensions compactes, inferior a 75 cm de longitud en la seva dimensió màxima.
Possibilitat de funcionament "stand alone".
Alimentació a 230 V, 50 Hz.
Funcionament amb ventilació silenciosa.
Ajust automàtic de la ventilació d'acord amb la temperatura interna del projector.
Possibilitat de selecció de varis modes de ventilació, i sistema de protecció contra sobre
temperatura.
Nances de transport, i sistema de enclavament per a bloqueig del gir i la inclinació per a facilitar
la manipulació i transport del projector.
Presa d'alimentació mitjançant connector PowerCon o PowerCon True 1.
Entrada i sortida DMX 512 tipus XLR de 5 contactes.
Entrada i sortida ethernet mitjançant connectors ethercon.
Sistema de muntatge mitjançant grapes omega de fàcil instal·lació, amb punt per a ancoratge
de cable de seguretat.
Condicions ambientals de treball amb rang de temperatures entre 0 ºC y 40 ºC.
Macros integrades, comptador de hores, termòmetre.

2.2 Accessoris




11 flight cases amb rodes, de càrrega superior, amb capacitat per 2 aparells+1 flight case
individual.
2 Garres per cada aparell tipus Doughty Omega Adaptor CL-regular.
1 Eslinga de seguretat.

3 GARANTIA I SERVEI TÈCNIC
Els equips tindran una garantia mínima de dos anys.
L'adjudicatari disposarà de servei tècnic. El termini màxim del subministrament dels components de
recanvi no pot ser superior a 48 hores.
En cas que una averia pugui suposar un període de reparació superior a una setmana, l'adjudicatari es
compromet a subministrar un aparell de substitució fins la reparació del mateix, si el Liceu ho
requereix. Durant el període de garantia l'aparell de substitució no generarà despeses pel Liceu.
4 DATA I CONDICIONS DE LLIURAMENT
L'adjudicatari haurà de lliurar tots els equips en el termini d'un mes a partir de la data de signatura del
contracte.
L'adreça de lliurament és: Gran Teatre del Liceu, La Rambla, 51-59, 08002 Barcelona.
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