auditório biblioteca municipal

áreas








plateia – 162 m2
bastidores – 63 m2
palco – 53 m2
foyer – 48 m2
galeria – 72 m2
wc – 25 m2
camarins – 108 m2
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planta de sala

caraterísticas plateia







192 lugares sentados em anfiteatro (cadeiras não amovíveis)
largura da zona de cadeiras junto ao palco – 12m
largura da zona de cadeiras afastadas do palco – 10m
comprimento total até ao palco – 13,5m
pé direito – 6,5m
30 lâmpadas de 150W cada uma, com a possibilidade de regulação de corrente

caraterísticas palco
















configuração com ecrã 12m X 3,1m
configuração sem ecrã 12m X 4,4m
pé direito – 8m
2 varas motorizadas eletrificadas com 12 tomadas cada uma
1 vara motorizada para cenário ou outros equipamentos
1 ecrã de recolha elétrica com tela perfurada com a medida 8,5m x 5m (aprox.)
1 cortina de fundo preta
6 pernas
3 bambolinas
1 pano de boca com comando duplo (cabine de projeção e palco)
1 sistemas de máscaras de enquadramento de imagem (comandado apenas da cabine
de projeção)
1 tomada – sistema trifásico (5X32A)
6 tomadas – sistema monofásico (16A) – em caixa de palco
2 linhas telefónicas
4 linhas de rede estruturada (RJ45)

distribuição de áudio, vídeo e controlo entre palco e régie


1 linha analógica para iluminação
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2 linhas áudio (RCA)
1 linha áudio (DCN)
12 linhas áudio cinema (NTR)
1 linha vídeo (VGA)
5 linhas vídeo (coaxiais)
1 linha sinal (RJ45)
2 linhas de comando (pano de boca e máscaras)
intercomunicação via rádio

material iluminação






2 projetores modelo PAR 56 de 300W, com porta filtros
16 projetores modelo PAR 64 de 1000W, com porta filtros
6 projetores Fresnel modelo Zenite de 1000W, com porta filtros
1 mesa de luz com 12 canais (instalada na régie)
1 dimmer de 12 canais duplos

material de áudio



















amplificador de 90W (Philips SQ20)
mesa de mistura mono de 8 saídas (Bandrige Mx-8801)
2 colunas de 30W cada para som de conferência (Philips)
1 leitor duplo de cassetes áudio (Marantz)
1 leitor de CD’s (Philips CD618)
2 unidades delegado (microfones de conferência) (Philips LBB3531/00)
1 unidade presidente (microfone de conferência) (Philips LBB3534/00)
2 microfones de punho (Line6 XD-V55)
1 microfone de lapela (AKG SR60 PT60 de 182 a 450 Mhz)
1 gravador mp3 (Olympus WS-550M)
4 unidades puprite para tradução simultânea de 3 idiomas (Philips LBB3220/10)
20 recetores para tradução simultânea com 7 canais infravermelhos (Philips
LB3433/00)
1 processador de som para cinema pro-logic (Dolby CP650) com adaptador para
projetores DCP
3 amplificadores para cinema (QSC USA900, 2 x 450W cada saída)
1 amplificador para cinema (QSC USA1310, 2 x 650W cada saída)
3 colunas de palco para cinema de 500W (JBL 3677)
8 colunas de parede para cinema de 150W (JBL 3310)
1 coluna de subgraves para cinema de 300 (JBL 3635)

material de projeção











1 projetor digital multimédia com resolução 2048 x 1024 de 9000 Lumen (Barco DP2K10S alchemy)
1 projetor de vídeo com 2200 ANSI Lumen (Barcographics 6300)
1 projetor de cinema 16 /35 mm com retificador de corrente acoplado com saída de 45
a 85ª (Kinoton)
1 vídeo (Philips VR1000)
1 leitor de DVD (LG DVX 286)
1 retroprojetor (Elmo EV-450 AFPAL)
1 projetor de slides (Elmo TVR-35h PAL)
1 computador portátil (Toshiba Windows7)
2 monitores TFT de 15’ (LG L1510S)
1 spliter de sinal VGA de 4 saídas (Manhttan)
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1 conversor de sinal da marca Extron modelo DTP HDMI 4K 230 Rx;
1 conversor de sinal da marca Extron modelo DTP HDMI 4K 230 Tx ;
1 distribuidor/amplificador de sinal da marca Extron modelo HDMI DA4;
1 adaptador wireless para monitor da marca Microsoft modelo wireless display adapter
(tecnologia mircast).

material diverso












3 módulos de mesa c/ 1,8m x 1m
4 mesas cinzentas c/ 1,2m x 0,8m
6 mesas cinzentas com rodados c/ 1m x 0,8m
1 mesa castanha c/ 1m x 1,8m
8 cadeiras pretas
45 cadeiras Enea em propileno
1 púlpito
1 apontador laser
1 hotspot (Cisco)
3 passadeiras de linóleo c/ 12m x 1,6m (preto ou branco)
1 enroladeira de película

acesso de carga


a entrada é efetuada de forma autónoma pelo piso 0, com as dimensões 1,8m X 2m.

camarins










2 camarins coletivos
bancada
espelhos iluminados
cadeiras
sofás
armários
cabides
wc
duche

foyer e galeria


foyer e galeria têm uma área de receção com balcão e armários de apoio

climatização




1 unidade de climatização (plateia e palco)
3 unidades de ventilação (bastidores, camarins, régie e wc’s)
1 unidade de tratamento de ar (foyer e galeria)
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