2,2 SISTEMA DE CONTROL 9 x MOTORS & COMANDAMENT PER 12 MOTORS
unitats

descripció

preu unitari

1

Construcció i subministrament de caixa electrònica de control digital per a 9 motors
4.313,11
convencionals (els 5 talls motoritzats existents + els 4 nous talls motoritzats previstos),
mitjnçant protocol de control RS-485. Connectors XLR-7 mascle/femella per a entrada i sortida
de senyal. Bolet d'emergència per a parada total. Entrada d'alimentació i sortides cap a motors
trifàsic 400V/ 50z
Marca: Strong-Stage Model: DI-BOX 9 o SIMILAR

1

Controlador digital per a controlar fins a 12 motors a través del sistema "Digi-Box System" o "Di- 314,30
Box System".
Marca: Strong-Stage Model: MOTOR DIGI 12 o SIMILAR

preu partida
4.313,11 €

314,30 €

Característiques:
- Dimensions: 245 x 110 x 60 mm.
- Fabricat en xapa d'alumini anoditzada color negre.
- Caixa en forma de botonera que pot estar fixada a la paret o bé extreure's com a
comandament a distància.
- Posicions de parada, pujada i baixar visualitzades amb pilots leds indicant la seva posició.
- Polsador per a poder seleccionar cada una de les possibles solucions.
- Polsador de parada i de marxa que actua sobre tots els motors a la vegada, depenenent de
la posició programa anteriorment.
- Clau de posada en marxa.
- Parada d'emergència mitjançan bolet de seguretat.
- Connector XLR-7 d'entrada de senyal digital i alimentació.
1

Construcció i subministrament de caixa de distribució com a punt de connexió del
comandament "MOTOR DIGI 12" en nivell escenari
Marca: Strong-Stage Familia: Universal Box o SIMILAR
Model: CJ-120-2-F1 + XLR 7P M o SIMILAR

50,11

50,11 €

71,06

71,06 €

Característiques:
- Caixa i frontal fabricats en perfileria de ferro (ample 1/4 rack 19", alçada 2ut i fons 70m).
- 1 x Connector XLR-7.
- Acabat pintat color negre.
1

Construcció i subministrament de caixa de distribució com a punt de connexió del
comandament "MOTOR DIGI 12" en nivell pinta.
Marca: Strong-Stage Familia: Universal Box o SIMILAR
Model: CJ-120-2-F1 + 2 x XLR-7P M/H o SIMILAR
Característiques:
- Caixa i frontal fabricats en perfileria de ferro (ample 1/4 rack 19", alçada 2ut i fons 70m).
- 2 x Connector XLR- M/F.
- Acabat pintat color negre.

1

Subminsitrament d'allargament de senyal de motors XLR-7 M/F de 0,25m.

18,47

18,47 €

1

Subminsitrament d'allargament de senyal de motors XLR-7 M/F de 4,00m

46,17

46,17 €

1

Subministrament de suport metàl·lic per a penjar l'allargament

27,70

27,70 €

TOTAL SIST. CTRL. 9 x MOTORS & COMANDAMENT PER 12 MOTORS

4.840,92 €

2,3 CIRCUITS IL·LUMINACIÓ EN NOU TALL MOTORITZAT
unitats
3

descripció
Subministrament de barra electricada de 2,00m de longitud i 6 circuits amb 6 punts de
connexió i senyal digital DMX- 512.

preu unitari
261,46

preu partida
784,38 €

Marca: Strong-Stage o SIMILAR
Model: Barra Elec Fe 2m/6c + DMX
Característiques:
- Fabricada en xapa de ferro plegada 2000x60x60mm.
- Longitud total 2,00 m.
- Entrada alimentació mitjançant multiconnector Harting 16p 16A.
- Sortida mitjançant 6 x Bases schuko femella 16A amb tapa de protecció
- Senyal digital DMX-512 mitjançant connectors XLR-5 M&F.
- Inclou 2 grapes per a sustentació a tub D48/51mm.
- Acabat pintat negre mat.
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