SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ SK JOUDRS

Dokonalý zvuk – kvalitnější někdy neznamená dražší!
Realizace: duben 2021
Zadavatel: Soundhire – Ladislav Harkabus

Když jsme v roce 2019 instalovali nové ozvučení v Havlíčkově Brodě na softbalovém hřišti TJ Hroši,
netušili jsme jaký to bude mít úspěch. Ještě tentýž rok na mistrovství, které se zde konalo, si pražští
SK Joudrs nového zvuku nejenže všimli, ale naprosto je ohromila kvalita silného a srozumitelného
zvuku. Neváhali a zjistili si, kdo za tímto ozvučením stojí. A my jsme měli to štěstí, že se na nás
Ladislav Harkabus a jeho firma Soundhire obrátili znovu.
Zadání tedy bylo jasné. Udělat stejně kvalitní ozvučení tribun
a hrací plochy jako před lety v Havlíčkově Brodě.
Asi největší výzvou při instalaci byla práce ve výškách,
která probíhala za nelehkých povětrnostních podmínek.
A tahání kabelů skrytě v konstrukci střechy tak, aby ve
výsledku nebylo nikde nic vidět.
Reproduktory jsou umístěny ve výšce 10 m a to tak, aby
jednak dokonale ozvučily tribuny a celou hrací plochu, ale také
aby nemohlo dojít k jejich poškození od softbalového míčku.
Technika je zde umístěna celoročně, za každého počasí.
Reproduktory jsou tak vystavěny přímým povětrnostním
vlivům, dešti, mínusovým, ale i horkým teplotám. Proto jsme
zvolili JBL AWC62 a JBL Control 25-1.

POUŽITÉ PRODUKTY

Vybavení kabiny umožňuje díky 3 zónovému mixážnímu pultu
Tascam směřovat zvuk do každé zóny zvlášť nebo do všech
najednou.
Již při zvukových zkouškách byl zákazník nad míru nadšen.
Toto řešení nejenže zjednoduší organizaci větších akcí, kdy
odpadne starost se zajištěním jednorázového ozvučení, ale
přinese tak i celkovou úsporu.
Nyní se zde na hrišti SK Joudrs mohou konat mistrovství
v softbalu i na mezinárodní úrovni.

•R
 eprobedny JBL AWC62, AWC129, Control 25-1,
•Z
 esilovač Crown CDi4/300
•P
 řehrávač Tascam CD-400UDAB, 3 zónový instalační mix Tascam MZ-223
•B
 ezdrátový mikrofon AKG WMS420 Vocal, Rack mount kit AKG RMU4X PRO, dynamický mikrofon na husím krku se stojánkem
a vypínačem AKG DST99, AKG front mount cable (BNC)
•M
 ontážní sady Triton: RAX-MO-X09-X1, RUA-06-AS5–CAX–A1, RSX-06-XS3-xXX-A1
•K
 abely Klotz LY215 S, Propojovací kabeláž rack

