Sala polivalentă a clubului sportiv Dinamo București
Instalație precablată pentru transmisii TV efectuate cu car(e) de reportaj
cu legături pentru 9 camere pe triax cu mufe Fischer

Părțile componente:
(la exterior)
• un cofret metalic, cu două secțiuni individuale:
◦ secțiunea de electroalimentare (în stânga cofretului), cu putere totală maximă furnizată de
25kVA; circuitul electric de intrare este prevăzut cu un întrerupător disjunctor general, iar
circuitele de ieșire sunt dimensionate în felul următor:
▪ o conexiune trifazată de 35A curent maxim, cu legătură pe bază de piulițe tip fluture M8, cu
conexiuni distincte 3L+1N+1P;
▪ o conexiune trifazată de 25A curent maxim, cu legătură pe cuplă industrială CEE de 32A pe
5 pini;
▪ o conexiune trifazată de 16A curent maxim, cu legătură pe cuplă industrială CEE de 16A pe
5 pini;
◦ secțiunea audio/video (în dreapta cofretului); circuitele includ:
▪ 9 legături pentru camere pe triax cu mufe Fischer (mamă la cofret / tată în sală);
▪ 8 circuite audio către / 12 de la wallbox-urile din sală (XLR);
▪ 14 circuite video către sau de la wallbox-urile din sală (BNC);
▪ 9 circuite tip rețea (network) către sau de la wallbox-urile din sală (RJ45);
▪ 5 circuite de alimentare către wallbox-urile din sală (powerCON 20A albastre la cofret / albe
în sală); în cofret sunt montate și două adaptoare de la cuplă industrială CEE de 16A pe 3
pini la conector powerCON 20A;
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ATENȚIE: în secțiunea de electroalimentare există un real PERICOL DE ELECTROCUTARE !
Circuitul de intrare în secțiunea tabloului electric este conectat permanent la tabloul electric general
al sălii și se află în permanență sub tensiune ! Elementele fizice ale acestui circuit sunt protejate
parțial contra atingerii accidentale, existând totuși pericolul de electrocutare în această zonă chiar și
cu întrerupătorul disjunctor general în poziția „oprit” !
A se accesa și opera NUMAI de persoane autorizate să umble acolo și care fie sunt de specialitate în
materie de circuite electrice de putere, fie au fost instruite în mod expres pentru acest tip de
instalații !
(la interior)
• 2 wallbox-uri amplasate câte unul în fiecare cabină de comentatori sportivi, cu conexiuni audio către
car (3), audio de la car (3), video (4), date sau telefonie fixă (3), alimentare (1); lângă fiecare wallbox
este montat câte un adaptor de la conector powerCON 20A la priză Schuko;
scop: sistem de comentator sportiv cu legături audio individuale și/sau pe coaxial și/sau pe cablu de
rețea (network);
• 1 wallbox amplasat la mijlocul terenului de joc, cu conexiuni de microfon către car (6), audio de la
car (2), video (2), date sau telefonie fixă (1), alimentare (1);
scop: microfoane, cameră video sau IP pentru filmări speciale (de exemplu, cameră pe fileu la volei),
întoarcere video pentru cerințe de arbitraj sau pentru observatori oficiali, întoarcere audio pentru
diverse scopuri;
• 2 wallbox-uri amplasate câte unul la extremitățile coridorului vestic de la etajul 1 (cel cu cabinele de
comentatori), cu conexiuni video (2), date sau telefonie fixă sau audio (1), alimentare (1);
scop: cameră video sau IP pentru filmări speciale (de exemplu, cameră „spider”), ministudio
organizat ad-hoc pe holurile sălii cu ocazia anumitor evenimente.
Toate legăturile la mufe sunt făcute în regim flotant, la ambele capete, cu excepția cablurilor triax în partea
cofretului (lângă car), unde corpul metalic al mufelor Fischer este prins direct de panoul metalic de fixare,
tresa exterioară a triaxului fiind în acest fel în contact direct la acel capăt cu împământarea cofretului.
Recomandări: chiar și în euforia strângerii carului, ar fi bine ca
• clapetele antipraf de la mufele de la wallbox-uri să fie închise
• dopurile de protecție de la mufele de triax din cofretul exterior să fie înfipte la loc
• la momentul plecării, ușile de la cofretul exterior să fie încuiate zdravăn
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Schema conexiunilor din secțiunea tabloului electric a cofretului exterior
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Schema de amplasare a conexiunilor pentru camere și a wallbox-urilor

6

S
N

contraplan

Triax BBC PSF1/9MA Ø 11mm
mufe Fischer
Lungimi individuale:
triax 1 - 33m (urmărire 1)
triax 2 - 33m (urmărire 2)
triax 3 - 78m („beauty”)
triax 4 - 79m (platfomă poartă nord)
triax 5 - 96m (platfomă poartă sud)
triax 6 - 98m (contraplan)
triax 7 - 80m (căruț / macara nord)
triax 8 - 54m (portabilă / fileu)
triax 9 - 98m (căruț / macara sud)

4
platformă poartă N

Wallbox 1 - comentator nord:

Wallbox 2 - comentator sud:

Wallbox 3 - centru teren:

6 × audio Canford FST
mufe XLR (3+3)
4 × video Belden 1505A
mufe BNC
3 × FTP CAT6 Excel 100-073
mufe RJ45 CAT6 ecranat
1 × alimentare CYY-F 3×2,5
mufe powerCON 20A

6 × audio Canford FST
mufe XLR (3+3)
4 × video Belden 1505A
mufe BNC
3 × FTP CAT6 Excel 100-073
mufe RJ45 CAT6 ecranat
1 × alimentare CYY-F 3×2,5
mufe powerCON 20A

Lungime pe fiecare cablu: 22m

Lungime pe fiecare cablu: 40m

1 × analog audio multipair ×8
Belden 1512ENH
mufe XLR (6+2)
2 × video Belden 1505A
mufe BNC
1 × FTP CAT6 Excel 100-073
mufe RJ45 CAT6 ecranat
1 × alimentare CYY-F 3×2,5
mufe powerCON 20A
Lungime pe fiecare cablu: 54m

Wallbox 4 - uz general nord:

Wallbox 5 - uz general sud:

2 × video Belden 1694ANH mufe BNC
1 × S/FTP CAT7 Draka UC900 HS23
mufe RJ45 CAT6 ecranat; poate fi folosit și pentru audio ×4
1 × alimentare CYY-F 3×2,5 mufe powerCON 20A

2 × video Belden 1694ANH mufe BNC
1 × S/FTP CAT7 Draka UC900 HS23
mufe RJ45 CAT6 ecranat; poate fi folosit și pentru audio ×4
1 × alimentare CYY-F 3×2,5 mufe powerCON 20A

Lungime pe fiecare cablu: 60m

centru teren
microfoane și
monitorizare

8

căruț / macara N

wallbox
4

portabilă / fileu

căruț / macara S

comentator S

1
urmărire 1

1 × circuit trifazat de 35A fluturi M8 / 3L+1N+1P
1 × circuit trifazat de 25A mufă CEE 32A / 5 pini
1 × circuit trifazat de 16A mufă CEE 16A / 5 pini

9

wallbox
3

comentator N

wallbox
1

Secțiunea de electroalimentare:

platformă poartă S

Lungime pe fiecare cablu: 78m

7
uz general N

5

2

wallbox
2

urmărire 2

uz general S

wallbox
5

3
„beauty”

cofret exterior
2 secțiuni individuale
electric trifazat
25kVA max. total

audio &
video
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intrare dinspre
Șos. Ștefan Cel Mare

Organizarea mufelor pe panoul din secțiunea audio/video a cofretului exterior

16

(loc posibil pentru patch optic, pentru transport pe fibră către televiziuni)
––– WALLBOX 1 - COMENTATOR NORD (analogic/AES) –––
1/5
1/6
1/7

–––– WALLBOX 2 - COMENTATOR SUD (analogic/AES) ––––
2/5
2/6
2/7

––––––––––––––––––––––––––––––––– WALLBOX 3 - CENTRU TEREN (multimic) –––––––––––––––––––––––––––––––––––
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6

Audio de la
wallbox-uri

15
––– WALLBOX 1 - COMENTATOR NORD (analogic/AES) –––
1/1
1/2
1/3

––– WALLBOX 2 - COMENTATOR SUD (analogic/AES) –––
2/1
2/2
2/3

– WALLBOX 3 - CENTRU TEREN (anlg.) –
3/7
3/8

Audio către
wallbox-uri

14
––––––––––––––––––– WALLBOX 1 - COMENTATOR NORD –––––––––––––––––––
1/9
1/10
1/11
1/12

––––––––––––––––––– WALLBOX 2 - COMENTATOR SUD –––––––––––––––––––
2/9
2/10
2/11
2/12

––––––––– WALLBOX 1 - COMENTATOR NORD –––––––––
1/13
1/14
1/15

––––––––– WALLBOX 2 - COMENTATOR SUD –––––––––
2/13
2/14
2/15

––– WALLBOX 3 - CENTRU TEREN –––
3/10
3/11

–– WALLBOX 4 - UZ GENERAL NORD ––
4/1
4/2

–– WALLBOX 5 - UZ GENERAL SUD ––
5/1
5/2

WALLBOX 4 - Uz G.N
4/3

WALLBOX 5 - Uz G.S
5/3

13
WALLBOX 3 - Centr.
3/9

12

Video
de la /către
wallbox-uri
LAN
de la/către
wallbox-uri

11
Triax 1
( URMĂRIRE 1 )

Triax 2
( URMĂRIRE 2 )

Triax 3
( „BEAUTY” )

Triax 4
( PLATFORMĂ POARTĂ NORD )

Triax 5
( PLATFORMĂ POARTĂ SUD )

Triax 6
( CONTRAPLAN )

10

Camere
(triax cu Fischer)
9
Triax 7
( CĂRUȚ / MACARA NORD )

Triax 8
( PORTABILĂ / FILEU )

Triax 9
( CĂRUȚ / MACARA SUD )

8

Camere
(triax cu Fischer)
7

6

5
WALLBOX 1 - Com.N
1/16

!! NU CUPLAȚI ÎN SARCINĂ !!
Mai multe despre powerCON 20A pe www.neutrik.com

WALLBOX 2 - Com.S
2/16

!! NU CUPLAȚI ÎN SARCINĂ !!
Mai multe despre powerCON 20A pe www.neutrik.com

WALLBOX 3 - Centr.
3/12

!! NU CUPLAȚI ÎN SARCINĂ !!
Mai multe despre powerCON 20A pe www.neutrik.com

WALLBOX 4 - Uz G.N.
4/4

!! NU CUPLAȚI
ÎN SARCINĂ !!

WALLBOX 5 - Uz G.N.
5/4

!! NU CUPLAȚI
ÎN SARCINĂ !!

Alimentare către
wallbox-uri

4

3

Adaptoare de la
mufe CEE 16A
la mufe
powerCON 20A

2

1
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Organizarea mufelor pe panourile wallbox-urilor

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Audio de la
cofret
5

6

7

8

Audio către
cofret
9

10

11

12

Video de la/către
cofret
13

14

15

LAN de la/către
cofret;
alimentare de la
cofret

16

Wallbox 1 - comentator nord
Carcasă din metal, împământată de la cofret
Lângă wallbox-ul 1 este montat un adaptor
powerCON 20A -> Schuko

1

Wallbox 2 - comentator sud
Carcasă din metal, împământată de la cofret
Lângă wallbox-ul 2 este montat un adaptor
powerCON 20A -> Schuko

2

3

Audio către cofret
pretabil pentru microfon
4

5

6

Audio către cofret
pretabil pentru microfon
7

8

9

Audio de la cofret;
LAN de la/către cofret
10

11

12

Video de la/către cofret;
alimentare de la cofret

Wallbox 3 - centru teren
carcasă din metal, împământată de la cofret

Pentru mufele de panou de tip RJ45 folosiți NUMAI cabluri cu mufe tot RJ45, chiar și pentru telefonie !

1

2

1

2

3

4

Video de la/către
cofret

3

4

Wallbox 4 - uz general nord
Carcasă din plastic
Conexiunea LAN este pretabilă (și) pentru 4 audio
analogic sau AES, cu adaptor pe perechile de Ethernet
(cablul este S/FTP CAT7, cu perechi ecranate individual)

LAN de la/către
cofret;
alimentare de la
cofret

Wallbox 5 - uz general nord
Carcasă din plastic
Conexiunea LAN este pretabilă (și) pentru 4 audio
analogic sau AES, cu adaptor pe perechile de Ethernet
(cablul este S/FTP CAT7, cu perechi ecranate individual)
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Ilustrare părți componente

Cofretul exterior

Secțiunea de electroalimentare a cofretului

Secțiunea audio/video a cofretului
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Ilustrare părți componente (continuare)

Mufele din sală de la triax 6 contraplan și triax 4 platformă poartă nord
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Ilustrare părți componente (continuare)

Wallbox-urile de la comentator nord, centru teren și uz general sud;
capacele antipraf adiacente de la cutiile Canford sunt destul de înghesuite pe verticală
și incomodează un pic manevrarea mufelor – asta e
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