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JUSTÍFÍCACÍO
Aquesta memòria tècniques presenta una visió conceptual de les necessitats previstes i
de les solucions adoptades quant a l'equipament audiovisual del Celler de la Masia del
Conjunt de Can Barra.
La sala del Celler presenta una topologia rectangular, sostre amb encavallades de fusta
vistes, dissenyada com espai polivalent per acollir diferents actes culturals o
manifestacions de les arts escèniques de petit format.
Encara que els requeriments variaran depenent del tipus d’activitat, les presentacions,
conferències o concerts de petit format seran les que imposaran una major demanda
sobre l'equipament exigible. En aquest sentit, les instal·lacions tècniques d'aquesta sala
hauran de permetre el muntatge i la realització d’aquestes activitats de manera senzilla i
fiable, i sobretot que no requereixi una gran formació tècnica dels encarregats de dur-les
a terme, a fi de permetre crear una oferta diversificada que permeti la promoció de
conceptes culturals i representi un atractiu per la ciutadania.
Quant a l'equipament audiovisual pròpiament dit, te que permetre la seva adaptació a les
noves necessitats tecnològiques que es puguin presentar en el futur més immediat de
manera fàcil i sense necessitat de realitzar grans modificacions de les infraestructures.
El present projecte recull totes les instal·lacions bàsiques per al correcte funcionament de
una Sala Polivalent de les característiques de la que ens ocupa. En cap cas es tracta d'una
dotació desproporcionada, sinó que ha estat confeccionat amb un criteri realista d'ús i
explotació de la Sala.
D'una altra part també s'han tingut en compte les limitacions pressupostàries
expressades pels responsables del projecte.
Per això s'ha optat pel desenvolupament d'un projecte complet d'equipament, a fi
d'establir les bases d'un concepte global de disseny i a partir del qual es podran establir
diferents fases d'execució d'acord amb els recursos econòmics disponibles. D'aquesta
manera s'assegura una coherència global de la instal·lació, a més d'establir uns nivells de
qualitat i durabilitat adequats, el disseny dels equips i instal·lacions està basat en les
últimes tecnologies disponibles en matèria d’estalvi energètic i sostenibilitat medi
ambiental (receptors de baix consum), seguin les indicacions de la Memòria Ambiental
del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya de recent aprovació en el Parlament.
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I- OBJECTE DEL PROJECTE
L'objecte d'aquest document és la descripció de les instal·lacions del Projecte de
subministra d’equips i execució de les instal·lacions audiovisuals per al Celler de la Masia
del Conjunt de Can Barra propietat de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès i es redacta
a petició de la Propietat.

I- EMPLAÇAMENT DE LA ÍNSTAL·LACÍO
La instal·lació objecte d'aquesta memòria es troba ubicada al Passeig de Can Barra s/n al
municipi de Sant Quirze del Vallès al Vallès Occidental.

II- TOPOLOGÍA DE LA SALA
El Celler de la Masia de Can Barra es una sala de format rectangular completament
diàfana, amb sostre vist format per encavallades de fusta.
Al fons de la mateixa (respecta al accés normal) hi ha una sala preparada originalment per
poder instal·lar-hi unes cabines de traducció simultània i que ara s’utilitzarà per allotjar
els equips de control i gestió de la instal·lació d’audiovisuals.
Per formar l’escenari s’utilitzen tarimes tipus Nivoflex que ja te la Propietat, tot i que la
distribució de la Sala s’adapta a les necessitats de l’acte que si te que realitzar per la
redacció d’aquest projecte s’ha considerat que la orientació normal de la Sala es amb
l’escenari adossat a la paret de fons respecte l’accés normal de la sala
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ÍL·LUMÍNACÍO ESCENÍCA
I- ÍNSTAL·LACÍO ELE CTRÍCA DE BAÍXA TENSÍO
QUADRES
Per a l’alimentació elèctrica dels equips d’il·luminació escènica i d’audiovisuals s’instal·la
un quadre de distribució i protecció a la mateixa sala on hi ha els equips de gestió i
control.
Aquest quadre amb un consum màxim estimat de 7 Kw s’alimentarà del quadre existent a
l’entrada de la pròpia sala.
En la determinació i elecció dels interruptors es tindrà molt en compte l'estudi de la
"SELECTIVITAT" sobretot enfront de curtcircuits, de tal forma que únicament obri
l'interruptor més pròxim al punt on ha tingut lloc, deixant amb això fora de servei la
mínima part de la instal·lació en la incidència. Els valors d'intensitats assignats es
realitzaran i compliran amb el R.E.B.T i instruccions tècniques complementaries.
El quadra disposarà d'elements de senyalització que permetin identificar els conductors
en els seus extrems, així com etiquetes indicadors del destí de cadascun dels seus
interruptors.
Les seccions dels conductors es calculen per intensitat màxima admissible, caiguda de
tensió i secció mínima necessària perquè enfront d'un curtcircuit en borns, segons els
temps de resposta dels interruptors, la temperatura del cable no superi els 250ºC.
Els cables s'instal·laran agrupats en terns amb el neutre en el part central, sempre que es
pugui s’utilitzarà la safata porta cables ja existent i canalitzacions metàl·liques en tot el
recorregut on no hi hagi safata.
Per a la connexió dels cables a les bornes d'interruptors, s'utilitzaran terminals de pressió,
que s'uniran als cables per pressió mitjançant útil hexagonal que garanteixi una perfecta
connexió sense reducció aparent en la secció. A l'interior dels quadres, aquests cables es
fixaran al bastidor dels mateixos utilitzant brides o elements adequats.
Tant en un com en un altre quadre entre els que serveixen d'enllaç, així com en tots els
accessos enregistrables en el seu recorregut, els circuits quedaran identificats mitjançant
etiquetes on vindrà reflectit el seu destí, quadre de procedència, interruptor que ho
protegeix i característiques pròpies del cable.
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Per al càlcul d'aquestes línies, veure les taules de l'Annex de Càlculs adjunt, on
s'especifiquen totes les circumstàncies del càlcul, així com els valors finals resultants.
No es permetran derivacions o entroncaments fora de les caixes, utilitzant bornes per a
aquest fi, situades a l'interior de caixes lliures d'halògens, normals o estanques en funció
del tipus d'instal·lació que es requereixi.

II- ENLLUMENAT ESPECTACULAR
PROJECTORS
Els projectors escollits son equips d’última tecnologia de molt elevada eficiència
energètica amb les següents característiques:
 Focus tipus PAR de 18 LED's de 3W RGB integrats 3 en 1, o de 18 LED’s de 3W White
segons s’especifica en document d’amidaments, amb una potència total de 62W a
ple funcionament i 4W en repòs, controlables via DMX 512/1990 amb alimentació
directa a 230V.
 Tots els focus portaran marca CE. i compliran amb la norma UNE-EN 60598-2-17/A2.

CONTROL:
Tota l'electrònica està centralitzada en el rack on s’instal·len els equips de control i gestió
d’audiovisuals.
El control de la lluminositat i de la temperatura de color dels projectors es realitzarà per
mig del Sistema de control CRESTRON que s’especifica més endavant.
El protocol a utilitzar es DMX512/1990.

CAIXES DE CONNEXIÓ PER A IL·LUMINACIÓ ESCÈNICA
L’alimentació elèctrica dels projectors al ser aquets d’instal·lació fixa es connectaran a la
línia de distribució que bé del quadre de protecció i distribució per mig de caixes de
derivació amb regletes situades el més a prop possible dels projectors, si aquestes caixes
es munten directament sobre parts de fusta tindran un element ignífug entre la caixa i
l’element de fusta.
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CONDUCTORS
Tots els conductors elèctrics utilitzats per l’alimentació dels projectors d'il·luminació
compliran amb la ITC-BT-28, construïts amb aïllament i coberta compost reticulat amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius. La designació del cable a instal·lar és “Cable de
Coure. RZ1-k 0,6/1 Kv 3G2,5, els detalls de la instal·lació es troben en els plànols
corresponents.
Els conductors utilitzats per la distribució del senyal de control DMX512/1990 seran del
tipus de Par Trenat FTP cat 6, per la distribució i connexionat d’aquesta xarxa es seguiran
les recomanacions de la ESTA i la USITT per connexionat i distribució d’aquest tipus de
senyal, cap cable podrà tenir més de 90 m, entre el punt d’origen i el de finalització, el
codi de colors i els connectors a utilitzar serà el definit per la norma EIA/TIA 568B, per
totes les connexions d’aquets cables s’utilitzaran grimpadores adequades, no s’admet la
utilització d’altres ferramentes que no siguin les definides en la norma avants dita.

SÍSTEMES AUDÍOVÍSUALS
I- ÍNTRODUCCÍO
Els sistemes descrits en aquest apartat inclouen tots els sistemes audiovisuals. Per
realitzar aquestes prescripcions s'han tingut en consideració les diferents activitats que es
poden realitzar habitualment en una sala d’aquestes característiques.
S'han desenvolupat sistemes que permetin la màxima versatilitat, amb el mínim personal
propi, i puguin intercanviar diferents formats d'escena en el menor temps possible,
buscant una polivalència que ens permeti albergar actes de diverses índoles., com a
concerts de petit format, projeccions, congressos, convencions, presentacions comercials,
etc.

II- CONCEPTE DE DÍSSENY
L'objecte del projecte proposat en aquest treball és obtenir un conjunt coordinat i
equilibrat de la infraestructura audiovisual necessària per acomodar aquelles
representacions/esdeveniments pròpies de la sala, tant des del punt de vista actual com
des del seu ús futur.
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Com a requisit imprescindible i exigible a aquest equipament, s'haurà de considerar que
tots els sistemes proposats han de tenir una elevada polivalència i flexibilitat, i capacitat
de passar d'un muntatge a un altre, amb poc personal tècnic i un mínim de temps i esforç
emprat en aquests canvis de configuració, d'altra banda previsiblement habituals en una
sala d'aquestes característiques.
Han d’admetre sense modificacions de la infraestructura aplicacions de comunicacions via
LAN o WAN tant per rebre com per transmetre imatges i so, no sembla oportú considerar
com part del projecta els equips necessaris per la connexió WAN ja que aquets i la seva
tecnologia dependran del proveïdor de serveis d’internet i estan supeditats al tipus
d’infraestructures de comunicacions que en un futur pugui estar disponible, la Instrucció
tècnica per a l’elaboració de l’àmbit de les telecomunicacions en projectes d’Edificis
Culturals de la Generalitat de Catalunya, aconsella deixar les instal·lacions interiors
realitzades fins el punt d’accés a l’edifici per poder-se connectar a la Xarxa Oberta de la
Generalitat de Catalunya o al operador que doni servei de veu i dades a l’edifici.
Una millora notable sobre les instal·lacions habituals es troba en la implantació d’un
sistema de control integrat tipus CRESTRON que es descriu més endavant.
A continuació es realitza una descripció dels diferents sistemes audiovisuals que
s'inclouran a la Sala.

III- SÍSTEMA ELECTROACUSTÍC
A continuació es descriuen breument les característiques del sistema electroacústic que
s'ha previst.
Es proposa un sistema electroacústic per a la sala d'alta qualitat i elevades prestacions del
tipus full range amb altaveus passius i etapes de potència instal·lades al rack de la sala de
control de baix nivell de soroll i baix consum energètic, i que per la seva gran qualitat
sonora i excepcional dispersió, dona resposta a la majoria dels esdeveniments que es
realitzen en aquest tipus d'instal·lacions. Amb les següents característiques:
 Caixa de 2 vies amb 1 woofer de 8 "i motor de 1" muntat en difusor rodable PT.
 Angle de cobertura 90° x 50°.
 Potència: 250W a 8Ω. Màxim SPL 117 dB.
 Resposta en freqüència de 60 Hz a 18 kHz.
 Dimensions màximes: 469,9 x 237,5 x 254 mm. Pes màxim: 12,8 kg.
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 Possibilitat d'ampliació futura amb recintes de subgreus.
Etapa de potència de 4x200W a 8 Ω. Amb les següents característiques:
 Font d'alimentació commutada.
 Controls de nivell en panell posterior,
 Ventilador de velocitat constantment variable.
 Muntatge en 2U rack 19 ".
 Aprovada THX.
Els punts de connexió d'altaveus han estat ubicats segons criteris aportats per l'estudi
d'avaluació electroacústica.
La cobertura i la uniformitat en la cobertura són les característiques més rellevants.

IV- EQUÍPAMENT DE CONTROL i GESTÍO D’AUDÍO
Els equips que formen part del control estan seleccionats a partir de les característiques
necessàries per realitzar les operacions i ajustos necessaris en les activitats normals en
aquets tipus de Salas i dins l'àmbit del “directe
Els equips escollits son:
 Mesclador de so digital per muntatge en rack i per a instal·lacions fixes, amb 6
canals entrada mono i 4 estèreo, 2 sortides de línia estèreo analògiques. Multi
efectes, compressió, equalitzacions completes per canal i 16 memòries d'escena.
Controlable per sistema de control CRESTRON.
 Reproductor Professional doble de CD muntatge en rack i controlable per sistema
de control CRESTRON.

V- MÍCROFONÍA
El conjunt de microfonia escollit, permet la sonorització d’oradors tant en el supósit
d’utilitzar una taula o un faristol.
S'incorporen a l'equipament dos micròfons sense fil un d’ells amb càpsula de corbata que
permeten a l'orador major llibertat de moviments fins i tot fora de la zona escènica; l’altre
es de ma per poder utilitzar-lo com micròfon de públic si s’escau en rodes de premsa o
conferencies participatives.
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Un equipament raonable és el que a continuació es detalla:
 1 Sistema de microfonia sense fils UHF Shure professional o equivalent compost
per:
o 1 emissor de mà SLX2 SM58 o similar.
o 1 receptor multi freqüència SLX 4E o similar.
 1 Sistema de microfonia sense fils UHF Shure professional o equivalent compost
per:
o 1 petaca emissora sense fils model SLX 4E o similar.
o 1 receptor multi freqüència SLX 4E o similar.
o 1 Micròfon lavalier per oradors i cantants amb càpsula intercanviable i tecnologia
CommShield ®. Tipus condensador. Resposta 50-17.000 Hz Patró polar
Omnidireccional. Impedància 150Ω. Sensibilitat 42,2 mV. Max SPL 116,7 dB.
Cable de 1,2 m amb connexió TA4F. Inclou paravents de escuma RK261BWS i
amb fixació RK183WS, pinça de corbata RK183T1 i funda 26A13. Color negre.
 3 Micròfons Professionals de condensador d'alta qualitat de flexo per a
conferències i lectures, amb càpsula cardioide, phantom. Flexo de 30 cm., base de
sobretaula amb interruptor i Led indicatiu d'encès i/o apagat.
 1 Micròfon de condensador d'alta qualitat amb sistema de suspensió antivibrador i
ajustable, apte per faristol i presa d'instruments de corda d'alta precisió.
 2 Peus de girafa gran per micròfon.

VI- EQUÍPAMENT DE VÍ DEO
PROJECTOR I PANTALLA
L’ elecció del equipament per reproduir imatges s’ha fet amb el criteri de poder
aconseguir diversos tamanys de projecció, es a dir poder projectar sobre el màxim de
pantalla que permeten les dimensions de la sala 4x3m., i també poder ajustar la projecció
a la pantalla que es necessita si s’utilitza en aplicacions de presentacions o com a fons
dels oradors o conferenciants (aproximadament 3,3x2,5m.), per això s’ha escollit un
projector que pugui muntar una òptica amb zoom i focus motoritzat
En l’elecció del projector també s’ha tingut en conte la possible il·luminació ambiental de
la sala, recomanant que si en un futur es pot fer s’incorpori algun sistema de regulació de
la mateixa per poder atenuar-la en cas de projeccions i no tenir que apagar-la
completament.
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Per aquets criteris s’ha escollit el següent equip de projecció:
 Projector LCD Inorgànic de 3 panells de 0,8" Poly-silicon TFT. Resolució XGA (1.024 x
768). Lluminositat mínima de 5.000 ANSI LUMEN. Relació contrast 1.000:1. Sistema
de làmpada d’alta eficiència lumínica, Correcció de Keystone H/V. Lens Shift Vertical
i Horitzontal. Entrada per RGB (HDTV), HDMI, Components VC i S -Vídeo. Fàcil
manteniment.
 Òptica gran angular adequada al projector anterior amb les següents
característiques:
o Distancia focal: 20,35 - 27,66 mm
o Obertura 1,8 - 2,3
o Focus i Zoom motoritzat (1,3x).
 Pantalla elèctrica per a projecció frontal de format 4:3 i de mida 400 x 300 cm en
caixa de 14 x 14 cm d'alumini lacat. Tela blanca mate DIN 19045 tipus D. Guany 1:1 i
ignifugada M1, amb comanament a distancia per RF i possibilitat de control via
CRESTRON.

VII- EQUÍPS DE PROCESSAT CONTROL Í DÍSTRÍBUCÍO
D’ÍMATGES
CRITERIS DE DISSENY
L’elecció dels equips s’ha fet per facilitar el canvi entre diferents fonts de projecció de
manera simple, si bé sistemes d’aquest tipus els canvis de font es solen fer per mig de
transicions controlables l’import dels equips necessaris ha fet inviable la seva
consideració per poder ajustar l’import d’aquest projecte als diners que es disposa en
aquest moment.
De totes maneres es deixarà preparat el sistema de manera que aquets equips es puguin
incorporar en qualsevol moment sense tenir que realitzar canvis en la instal·lació, la
incorporació d’aquets equips a dia d’avui representaria un sobre cost de 7.841,60€ IVA
inclòs, de totes maneres encara que no es recullen als Amidaments en aquesta memòria
s’indica les seves característiques com a equips opcionals.
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EQUIPS DE DISTRIBUCIÓ
 Matriu de commutació Multi Format mínim 4 entrades 2 sortides per Presentacions
amb Àudio Estèreo Balancejat, ample de banda 300MHz (-3dB) gràfics de vídeo per
ordinador, 380 MHz (-3dB) vídeo per components, 320MHz (-3dB) s-Vídeo (Y),
420MHz (-3dB) vídeo compost y CAT 5 fins UXGA, sortides gràfiques per ordinador
15 pins HD i CAT5 (Sortida 2 de VGA) fins 100m, Compatible HDTV; Ajustos d'àudio
per cada sortida, Ajustos de nivell entrada micròfon. Sortida d'àudio màster.
Alimentació universal 100-240V. Controlable RS232, per muntatge en rack universal
de 19”.

EQUIPS DE REPRODUCCIÓ
 Reproductor de DVD per muntatge en rack universal de 19” amb comanament a
distancia via CRESTRON
 Ordinador PC horitzontal. Processador AMD Phenon II x2 545 (3GHz) doble nucli.
Memòria 4Gb DDR2 800. Gràfica ATI Radiom 4200 HDMI. Disc duro 1Tb Sata II.
GBLAN/56K. Enregistradora DVD i lector de Blue Ray. Ventilació silenciosa. Inclou
Windows 7.

EQUIPS DE VISUALITZACIÓ
 Monitor 20" para Sala de control. Commutació automàtica de entrada de VÍDEO o
VGA.

EQUIPS OPCIONALS DE PROCESSAT D’IMATGES
Per evitar la transició brusca entre imatges provinents de diverses fonts e vídeo
s’aconsella considerar en un futur la incorporació del següent equip:
 Switcher gràfic i escalador d'alta resolució de video analògic i digital. 8 entrades i 4
sortides, 1 de previ i 3 de programa. Amb possibilitat de enregistrar logos, frames,
etc… per presentacions, així com fer faders automàtics o manuals, incorpora un
controlador de sobretaula amb T-BAR per control manual de les transicions.

EQUIPS OPCIONALS DE CAPTACIÓ I ENREGISTRAMENT D’IMATGES
En un futur i per completar la dotació de la sala també seria desitjable instal·lar una
càmera de vídeo i un enregistrador d’imatges d’arxiu, aquesta càmera te que tenir la
qualitat suficient per poder enregistrar imatges amb qualitat suficient per poder
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distribuir-les posteriorment via internet o amb suports convencionals de DVD o Blu-ray, la
seva especificació seria:
 Càmera multi propòsit HD de 3 CCD's HAD IT 1 / 3 "amb mecanisme Pan/Tilt / Zoom.
Il·luminació mínima de 6 lux a F1.6. Zoom òptic 12x (digital fins 48x). Captació en alta
definició. Control remot via RS-232C i RS-422. Memòria per a 16 posicions pre-definides
amb comanament a distancia de tots els paràmetres de la càmera.

El cost d’aquest equip amb IVA i instal·lació inclòs a dia d’avui seria d’uns 12.500€: per
l’enregistrament de les imatges es podria utilitzar l’ ordinador personal.

VIII- ÍNSTAL·LACÍO
AUDÍOVÍSUALS

DE

PUNTS

DE

CONNEXÍO

PER

Sembla coherent que al implementar una instal·lació d’aquest tipus la dotació d’equips es
complementi amb una infraestructura de cablejat pels sistemes audiovisuals de manera
que es puguin connectar els equips necessaris per les activitats a realitzar sense tenir que
realitzar un desplegament de cables per terra o d’instal·lació provisional, per això es
defineixen els següents punys de connexió d’audiovisuals i el seu dimensionat:
 Caixa de connexions situada a l’escenari al punt indicat en els plànols adjunts amb la
següent composició:
o 4 Connectors XLR3 femelles per connexions d’audio
o 1 Connector RGBHV in per connexió d’ordinadors personals.
o 1 Connector RGBHV out per connexionat de monitors portàtils.
o 2 Connectors BNC per vídeo compost, dades digitals, senyals d’audio o de vídeo
digitals.
o 1 Connectors per Bus DCN Bosch per connexionat d’equips de traducció
simultània.
o 2 Connectors RJ 45 cat 6 per aplicacions de veu/dades o senyals d’audio i vídeo
digital.
o 2 Connectors PoweCom Neutrik Nac 3 MPB 230V 20A per la alimentació eléctrica
d’equips instal·lats a l’escenari.
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 Caixa de connexions situada al fons de la sala per connexionat d’equips provisionals,
a efectes de projecte es pressuposa que els equips a connectar-hi son els de
tecnologia digital, per tant la seva composició ha de ser:
o 1 Connector per RGBHV in. Per connexionat d’ordinadors personals
o 4 Connectors BNC, per vídeo compost, dades digitals, senyals d’audio o vídeo
digitals .
o 2 Connectors RJ 45 cat 6 per aplicacions de veu/dades o senyals d’audio i vídeo
digital.

SÍSTEMA DE CONTROL
Per facilitar la utilització de la infraestructura audiovisual proposada a personal amb una
mínima qualificació s’ha incorporat a l’equipament un sistema de control integrat
CRESTRON per poder controlar tots els equips instal·lats de manera sincrònica, tant des
de el propi rack de control o per mig d’un comanament sense fils via Wifi
El sistema te que permetre com a mínim:
 Control dels reproductors tant CD com DVD: encès, apagat, marxa, pausa, parada,
etc…
 Control de la matriu: Encès, apagat, selecció de font d’entrada, selecció de línia de
sortida, etc.
 Control del projector: encès, apagat, selecció del port d’entrada de senyal.
 Control de la pantalla de projecció.
 Control de la taula de so: pujar o baixar volums, silenciar senyals, etc.
 Control dels projectors d’il·luminació: Via DMX 512/1990 te que realitzar l’encesa o
l’apagada regulada i el control de la temperatura de color dels projectors tant
individualment com en conjunt.
 Possibilitat d’enregistrar Cues, de manera que es puguin pre-enregistrar seqüencies
automàtiques com per exemple:
o Modificar l’estat de la il·luminació al mateix temps que es baixa la pantalla, i
es posa en marxa el projector, a continuació la matriu selecciona la font de
vídeo, selecciona el port d’entrada del projector i finalment fa el play del
reproductor seleccionat.
Projecte Equipament Audiovisual
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ESPECÍFÍCACÍONS TECNÍQUES DELS CONDUCTORS Í
ELS CONNECTORS
I- CONDUCTORS ELECTRÍCS


Conductor de coure d’acord amb les normes UNE 21.123 part 4 o 5 o norma UNE
21.1002 segons la tensió assignada al cable, els cables amb especificació
RZ 1-k 0,6/1Kv compleixen amb aquestes normes

II- CONDUCTORS DE SENYALS FEBLES


Cables per senyals d’audio analògic PERCON AK 42 AL HF o equivalent



Cables per senyal de vídeo o dades digitals: PERCON VK6 HF.o equivalent



Cables per senyals de video RGBHV: PERCON VK540 HF o equivalent



Cable per Bus Bosch DCN: BOSCH LBB4116/00



Cables per aplicacions de veu/dades o senyals d’audio/video digitals: Cables FTP
cat 6 HF 24AWG.



Cables per altaveus: D’acord amb el tipus d’equips proposats pel licitant.

III- CONNECTORS PER PRESSES DE CORRENT ELECTRÍQUES


PoweCom Neutrik Nac 3 MPB 230V 20A.

IV- CONNECTORS PER CABLES AUDÍOVÍSUALS


Connectors d’audio: NEUTRIK XLR3 NC3FP1-BAG o equivalent



Connectors per senyals de vídeo/RGBHV/dades digitals: BNC NEUTRIK NBB75-DSIB
o equivalent.



Connectors per veus/dades o senyals digitals d’audio/video: NEUTRIK EtherCon NE
8FDY-C6-B.



Connector per Bus DCN: Connector específic Bosch DCN.
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ANNEX 1
JUSTÍFÍCACÍO DELS CALCULS
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