SPAŢIILE EXPOZIŢIONALE ARCUB
Reguli, date & echipamente tehnice

REGULI DE EXPUNERE ÎN SPAŢIILE EXPOZIŢIONALE ARCUB
Aflat într-o clădire monument artistic, spaţiul expoziţional ARCUB poate fi folosit în concordanţă cu
regulile de amenajare interne:
•

•
•
•
•

Pentru expunerea lucrărilor de artă, nu se poate interveni asupra pereţilor de cărămidă din sălile
de expoziţie ARCUB. În zona pereţilor de cărămidă, spaţiul expoziţional poate fi exploatat cu
ajutorul diverselor dispozitive de etalare: simeze, vitrine, panouri, postamente;
Pereţii albi din spaţiile expoziţionale ARCUB pot fi folosiţi ca suport pentru expunerea obiectelor
de artă prin montarea diferitelor dispozitive de prindere (holşuruburi, cuie etc.);
Suspendarea obiectelor de tavan este posibilă doar prin montarea unor schele. Informațiile
privind înălțimea sălilor de expoziţie sunt disponibile în planurile sălilor.
Este interzisă vopsirea şi modificarea în orice fel a podelelelor, precum şi montarea oricăror
dispozitive de prindere în podea;
Culoarea pereţilor din sălile de expoziţie ARCUB trebuie să rămână neschimbată. Spaţiul poate fi
modificat prin iluminat şi/sau panouri de expunere.

REGULI DE SECURITATE
•

•
•

Sistemele sprinkler, alarmele de incendiu, echipamentele de stingere a incendiilor, detectoarele
de fum, dispozitivele de închidere pentru intrări şi alte dispozitive de siguranţă, semnele care
indică poziţia acestora şi semnele verzi pentru ieşirea de urgenţă trebuie să fie accesibile şi vizibile
oricând; acestea nu pot fi obstructionate sau blocate;
Traseul de vizitare a expoziţiei va fi păstrat în permanenţă liber, acesta nu poate fi blocat de
eventuale echipamente tehnice sau lucrări de artă;
Cablurile electrice trebuie instalate astfel încât să fie eliminate orice pericol de împiedicare.

REGULI DE ACCES
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că traseul de vizitare a spaţiilor expoziţionale este unidirecţional, în
conformitate cu măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Programul de
vizitare va fi stabilit de comun acord.

DATE ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE
Pentru organizarea Programului expoziţional ARCUB, vă putem pune la dispoziţie o serie de echipamente
tehnice de sunet, echipamente video, sisteme de iluminat şi accesorii astfel:
1. ECHIPAMENT SUNET
•
•
•
•
•
•
•

•

Microfoane conferinţe & concert // Brand Sennheiser // Model ME66 // 6 bucăţi
Microfoane conferinţe & concert // Brand Sennheiser // Model W500 G3 // 5 bucăţi
Microfoane conferinţe & concert // Brand Audix // Model OM6 // 2 bucăţi
Microfoane conferinţe & concert // Brand Shure // Model Super 55 // 2 bucăţi
Mixer sunet digital // Brand Soundcraft // Specificaţii tehnice: 6, 8 şi 12 intrări
Mixer sunet analog // Brand Roland // Model M200i // 1 bucată
Boxe // Brand Ld Systems Maui // Specificaţii tehnice: Putere – 1000 W RMS, 2000 W vârf;
Include un subwoofer bass reflex de 2x8" și două difuzoare prin satelit cu tweeter de 16x3" Mid /
2x1 // Alte specificaţii: optime pentru conferințe și concerte
Spaţiile Lipscani, Gabroveni, Coloanelor sunt dotate cu sonorizare ambientală.

2. ECHIPAMENT VIDEO
•
•
•
•
•

Televizor // Brand Samsung // Model ue75f6300aw // Dimensiuni: 190cm diagonală // 1 bucată
Videoproiector // Model H730B – 3000 lumeni // 5 bucăţi
Videoproiector // Model H480B – 4000 lumeni // videoproiector de proximitate // 1 bucată
Laptop + conectică cabluri video/audio, dispozitiv de prezentare // Alte specificaţii: pentru
prezentări, video
Dispozitive redare video-audio + conectică (video+sunet): mini calculatoare/laptopuri pentru
videoproiectoare

3. SISTEM ILUMINARE
Fiecare sală de expoziţie este luminată natural şi artificial.

Nivele de tensiune disponibile în spaţiile expoziţionale ARCUB:
Sala Coloanelor:
• Iluminat normal
• 220 volti/40 Hz monofazat
Sala Lipscani:
• Iluminat normal + iluminare directă sau difuză cu proiectoare pe şină // 20 de bucăţi
• 220 volti /40 Hz monofazat
Sala Gabroveni:
• Iluminat normal + iluminare directă sau difuză cu proiectoare pe şină // 20 de bucăţi
• 220 volti /40 Hz monofazat
Sala Bolţi:
• Iluminat normal
• 220 volti (±10%)/40 Hz monofazat
• 380 volti/16A trifazic
În caz de necesitate, vă punem la dispoziţie suplimentarea cu lumină caldă/rece.

4. ACCESORII
Panouri expoziție cu simeză // Dimensiuni: cca 2,5m înălţime x 1,2m lăţime // 12 bucăţi // Alte
specificaţii: culoare albă

