Opis wyposażenia oświetleniowego Och-Teatru
Scena Och-Teatru jest usytuowana na środku sali z widowniami po dwóch jej stronach.
Wymiary sceny właściwej: 11 m szerokości i 7 m długości, ze schodami na całej długości 7 m.
Istnieje możliwość zabudowy schodów (z pozostawieniem tylko wejścia na scenę szerokości około
1,2m), co może spowodować poszerzenie sceny do około 13,5 m.
W obrębie sali zamontowane są trawersy (nieopuszczane - quadrosystem 60x40), dwa nad
widowniami (po jednym nad każdą z nich) oraz trzy nad sceną - nad krawędziami sceny (nad każdą
z krawędzi) oraz po środku. Szerokość trawersów - około 12,5 m.
Trawersy nad sceną są połączone prostopadłymi odcinkami duosystem (5 linii).
Każdy z trawersów jest wyposażony w 12 obwodów regulowanych o mocy 2,2KW, a środkowy nad
sceną w 24 obwody. Na każdym z trawersów jest również zamontowane gniazdo stałe zasilające, na
przykład urządzenia efektowe z zabezpieczeniem 16A typu C.
Ilość oświetlenia:
Trawersy nad widowniami (każdy z nich – 2 szt.)
1. ETC 750 Source Four Zoom 15-30 – 4 szt.
2. PC 1kW – 4 szt.
Trawersy nad krawędziami sceny (każdy z nich – 2 szt.)
1. ETC 750 Source Four Zoom 25-50 – 3 szt.
2. PC 1kW – 5 szt.
3. Fresnel 1kW – 4 szt.
Trawers środkowy nad sceną
1. ETC 750 Source Four Zoom 25-50 – 3 szt.
2. PC 1kW – 4 szt.
Na długości sceny, na wysokości 3 metrów (nad gzymsami bocznymi) są zamontowane
trawersy duosystem długości 5m (po każdej stronie sceny). Na każdym z nich są
zamontowane po 4 reflektory PC 0,5kW i 2 szt. PC 1kW.
Trawersy boczne sceny
1. ETC 750 Source Four Zoom 25-50 – 2 szt.
2. Fresnel 1kW – 2 szt.
Uwaga!
Reflektory ETC nie posiadają przysłon irysowych
Reflektory PC i Fresnel mogą być wyposażone w przysłony 4 listne (na stanie teatru)

W obrębie sceny są zamontowane dodatkowo:
Clay Paky Alpha Spot 300 HPE – 10 szt.
Robe Robin LedWash600 – 4 szt.
Pary Ledowe 64 – 24 szt. (w systemie dmx RGB)
Wyposażenie dodatkowe:
1. Konsoleta oświetleniowa CHAMSYS MQ100 EXPERT
2. Konsoleta oświetleniowa CHAMSYS MQ40
3. Maszyna do dymu HazeBase
4. Regulator 6 x 2,2KW pod sceną (możliwość podłączenia dodatkowych reflektorów w obrębie
podłogi sceny)

