Technické parametre STEEL ARÉNY
Počet miest na sedenie: 8347
Počet lóži: 40 Centrálny vstup – sever: 1
Počet turniketov: 22
Únikové východy: 17 (SZ, JZ, V)
Výška haly – svetlík: 34 m
Dĺžka oblúka: 133,8 m
Sklon hľadiska – horné tribúny: 42°
Sklon hľadiska – dolné tribúny: 28°
Hmotnosť informačnej kocky: 2800 kg
Výkon hlavného osvetlenia: 100 kw /max.1400 lx/
Núdzové osvetlenie zázemia: 663 ks svietidiel
Pracovné osvetlenie lávky oblúka: 42
Hlavné osvetlenie: 132 ks svietidiel
Efektové osvetlenie: 48 + 16 ks svietidiel
Hlavné reproduktory: 48 ks
Výťahy pre VIP a invalidov: 1
Počet bufetov: 10
Press centrum :1
Reštaurácia :1
Bary v sektoroch :3
Počet šatní:12
Pračovňa:1(2 práčky+2 sušičky)
Brusiareň:1
Ošetrovňa:1
Doping:1

Rozmery hracej plochy (javiska)
Dĺžka hracej plochy: 60m
Šírka hracej plochy: 30 m
Vzdialenosť od zadného mantinelu (stred) ku bránkovej čiare: 4 m
Vzdialenosť od zadného mantinelu (stred) k modrej čiare: 17,2 m
Vzdialenosť od modrej čiary ku červenej: 9 m
Výška mantinelov: 1,25 m
Výška ochranných skiel za bránou: 1,84 m
Výška ochranných skiel po krajoch: 1.84 m
Vzdialenosť mantinelu ku divákom: 2,4 m
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Striedačky (vchod na plochu)




dĺžka: 12 m
šírka: 2,05 m
veľkosť otvoru dverí: 1 m

Trestné lavice (vchod na plochu)




dĺžka: 13,9 m
šírka: 2,05 m
veľkosť otvoru dverí:1m

Veľkosť otvoru pre rolbu: 3,6 m
Veľkosť otvoru pre zdravotnikov: 2,2 m
Sieť za bránami



dĺžka: 43m
výška: 10m

Technické parametre tréningovej haly
Technické parametre:

















rozmer tréningovej haly: 60 x 60 m
rozmer ľadovej plochy: 26 x 56 m
výška haly: 11,3m
kapacita: 200-500 divákov
osvetlenie haly: 212 ks žiarivkovych svietidiel
sedadlá: 302 ks
vzduchotechnické rozvody: 500 m
kabeláž stavby: 25 627 m
vykurovanie: 56 ks radiatorov
monitoring: 16 ks kamier + 6 ks videovrátnik
ozvučenie: 12 ks reproduktorov
elektronická požiarna signalizácia: 133 ks snímačov
časomiera LCD obrazovky: 2 ks rozmer 3 x 2,3m
elektronický zabezpečovací systém: 24 magnetických kontaktov dverí
počet šatní: 10
počet parkovacích miest pod tréningovou halou: 39
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Rozmery kocky
Videokocka COLOSSEO JUMBOTRON

Základné parametre:




4 hlavné veľké LED obrazovky s pixelom P8 (8 mm)
4 pomocné malé LED obrazovky s pixelom P8 (8 mm)
2 LED prstence s pixelom P10 (10 mm) (umiestnené nad a pod kockou)

Hlavné veľké obrazovky 4ks:







pixel 8.0 mm
technológia SMD 3v1
rozmer 5120 x 3072 mm
plocha 1ks 15,73 m2
plocha 4ks 62,915 m2
rozlíšenie 640x384 pixelov

Malé obrazovky 4ks:







pixel 8.0 mm
technológia SMD 3v1
rozmer 1020 x 3072 mm
plocha 1ks 3,15 m2
plocha 4ks 12,583 m2
rozlíšenie 128x384 pixelov

Prstenec dole 1ks:






pixel 10 mm
technológia SMD 3v1
rozmer 20160 x 640 mm
plocha 12,902 m2
rozlíšenie 2016 x 64 pixelov

Prstenec hore 1ks:






pixel 10 mm
technológia SMD 3v1
rozmer 29760 x 640 mm
plocha 19,046 m2
rozlíšenie 2976 x 64 pixelov

Reklamný pás 2ks:






pixel 12 mm
technológia SMD 3v1
rozmer 66050 x 768 mm
plocha spolu 101,45 m2
rozlíšenie 5504 x 64 pixelov



hrúbka max. 70 mm
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