Rider Iluminação - EXPOSIÇÃO POESIA AGORA

MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA

Projeto luminotécnico - André Boll
Contato:
andre@santaluzltda.com.br
11 3644 5358
11 947 390 053

A - DESCRIÇÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

1. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
• 24 canais de dimmer DMX (capacidade de 2kW por canal)
• 01 controlador DMX LAN BOX LCX com e função “real time” e “auto-run” além de acessório
para programação e acionamento de efeitos.
• cabeamento para ligação dos equipamentos listados considerando o número de circuitos por
ambiente conforme item B deste rider e projeto luminotécnico a ser enviado.
• 01 spliter com mínimo de 4 saídas DMX
• cabeamento para ligação do sinal DMX

2. FILTROS E ACESSÓRIOS
• 03 rolos de filtros LEE - cores a definir
• 08 folhas de filtro difusor LEE 256
• 08 folhas de filtro difusor LEE 253
• 01 rolo de cinefoil - blackwrap
• 30 metros em varas de perfilado na cor preta a serem cortadas em medidas a definir no local
• Prever materiais para acabamento como fitas, canaletas forração.

3. SERVIÇOS
• 04 dias de montagem com equipe mínima de dois técnicos e dois auxiliares
• 02 dias de afinação e programação com dois técnicos e um auxiliar
• manutenção semanal para troca de lâmpadas queimadas e filtros.
• desmontagem ao término do período da exposição

versão 24/05/15

Rider Iluminação - EXPOSIÇÃO POESIA AGORA

4. REFLETORES E LÂMPADAS

unid.

descrição

obs

32

Refletores de sobrepor direcionável com lâmpadas
AR 111/50W-24º

pretos com porta filtro e top-hat

50

Refletores de sobrepor direcionável com lâmpadas
AR 111/50W-12º

pretos com porta filtro e top-hat

24

Refletores de sobrepor direcionável com lâmpada com abas na cor preta
halógena de 300W /220V(colortran)

2

Refletores Elipsoidal ETC S4 - 50º 575/220V

c/ porta filtros, rís e porta gobos

1

Refletor PC 500W/220V

c/ barndoor e porta filtro

4

Refletores PAR LED 3W RGBW

c/ barndoor

30

Refletor direcionável para lâmpadas PAR 30 CDM- na cor preta com porta filtros
R 35W - ângulo 10º.

30

Lâmpadas H.O. 110W - 5000K - base R17D soquetes e presilhas para estas
(referência marca Phillips)

16

Reatores duplos para as lâmpadas H.O.110W/220V

15

Lâmpadas fluorescente 40W - 120mm - 5000K

soquetes e presilhas para estas

8

Reatores duplos p/ as lâmpadas fluorescente 40W

6

lâmpadas PAR 30/70W/220V
luminária pendente

e

pontos

para Luminárias serão
pela produção.

fornecidas

B - DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR SETOR EXPOSITIVO

I.

“Poesia nas Escadas”

• 18 lâmpadas AR 111/50W-24º em refletores pretos com porta filtro e top-hat
• 03 circuitos ligados ao dimmer

II.

“Portal Colorido - Magenta”

• 01 rolo de filtros LEE - cor a definir
• 01 circuito ligado ao dimmer
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Obs: neste portal serão instaladas pela cenografia 15 lâmpadas H.O. 110W - 5000K - base
R17D (referência marca Phillips), com respectivos reatores.
•

III.

“Educativo e Biblioteca”

• 18 lâmpadas AR-111 50W-220 ângulo 12º em refletores de sobrepor direcionável na cor preta
com porta filtros
• 06 luminárias pendentes na cor preta com lâmpada PAR 30 75W/220V *
• 01 refletor PC 500W com barndoor e porta filtro
• 02 refletores Elipsoidal ETC S4 - 50º com porta gobo
* luminárias serão fornecidas pela produção - a contratada deve fornecer apenas os pontos e as
lâmpadas.

IV.

“Portal Colorido - Ciano”

• 01 rolo de filtros LEE - cor a definir
• 01 circuito ligado ao dimmer
obs: Serão instaladas pela cenografia 15 lâmpadas H.O. 110W - 5000K - base R17D (referência
marca Phillips) , com respectivos reatores.

V.

“Sala dos Cones”

• 32 lâmpadas AR-111 50W-220 ângulo 12º em refletores de sobrepor direcionável na cor preta
com porta filtros e tophats
• 14 lâmpadas AR-111 50W-220 ângulo 24º em refletores de sobrepor direcionável na cor preta
com porta filtros e tophats
• 24 refletores de sobrepor direcionável para lâmpada halógena de 300W com abas na cor preta
(colortran)
• 04 refletores PAR LED 3W RGBW com barndoor
• 12 circuitos ligados ao dimmer

VI.

“Portal Colorido - Amarelo”

• 01 rolo de filtros LEE - cor a definir
• 01 circuito ligado ao dimmer
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Obs: Neste portal serao instaladas pela cenografia 15 lâmpadas fluorescente 40W - 120mm 5000K com os respectivos reatores.

VII.

“Poemas Urbanos”

• 30 lâmpadas PAR 30 CDM-R 35W - ângulo 10º em refletores de sobrepor direcionável na cor
preta com porta filtros
• 01 circuito ligado ao dimmer

C- SOBRE AS INSTALAÇÕES
• Todos refletores e sistema de ilumnação deve ser aterrado.
• A contratada deve efetuar todas instalações dentro das normas de segurança vigentes.
• Os técnicos devem trabalhar com EPI’s necessários a função a ser realizada.
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