KULTURNÍ DŮM KLECANSKÁ RYCHTA

Multifunkční sál s naším rukopisem inovativních LED svítidel
Zadavatel: EKIS, spol. s r.o.

V letech 2019 až 2021 probíhala velká rekonstrukce polyfunkční obecní budovy Rychta v Klecanech.
V budově se nachází pošta, knihovna, městská policie a nově také multifunkční sál, jenž byl zbudován
jako samostatný přidružený objekt. Celý projekt rekonstrukce měla na starosti společnost EKIS,
spol. s r.o. My jsme byli osloveni jakožto distributor AVL techniky, abychom dodávali celý projekt
ozvučení a osvětlení multifunkčního sálu „na klíč“.
ZADÁNÍ OD KLIENTA

Ozvučení a osvětlení multifunkčního sálu.

INFORMACE O INSTALACI

Původní nekompletní návrh projektu s konvenčními halogenovými
svítidly, projekcí a ozvučením byl revidován a technologicky řešen
v LED svítidlech a s laserovým projektorem.
Pro kulturní sály tohoto typu máme již osvědčenou „sestavu“
ozvučení reproduktory JBL ze série PRX 800 a světelnou
scénickou LED technologii v kombinaci Chauvet PRO
a Chauvet DJ, jež přináší jednoduché a intuitivní řešení,
které vždy každý profesionál v oboru ocení.
Díky několika přípojným místům se lze připojit osvětlovacím
pultem FLX S24 pomocí rozhraní DMX i ArtNet a zvukařským
pultem Soundcraft Si Impact pomocí MADI rozhraní. Veškeré
datové vedení je svedeno do patch panelu, odkud je možné
jakkoli upravovat propojení mezi přípojnými místy a podiem,
kde je umístěn technologický rack.
Pro připojení k laserovému projektoru bylo využito převodníku
HD-BaseT umístěného v prostoru přípojných míst.
Dalším úskalím tohoto projektu bylo načasování. V době
krizového zdražování a nedostatku stavebního materiálu bylo
nutno koordinovat všechny zúčastněné profese, které nějak
souviseli s integrací AVL techniky velmi promptně. Díky vysoce
profesionálnímu přístupu stavebníků a elektrikářů společnosti
EKIS jsme dokázali předat celé „dílo“ v termínu.

POUŽITÉ PRODUKTY

ZVUK:
•R
 eproboxy JBL PRX 412, PRX 418S
•P
 ódiový aktivní monitor JBL EON 612
•Z
 esilovače Crown XTi6002, XTi2002
•D
 igitální pult Soundcraft Si Impact, Si Mini stagebox 32i
•A
 KG bezdrátový systém řady WMS470 Vocal D5
•M
 ikrofony Shure SM57, SM58
•P
 řehrávač Tascam CD-400UDAB
•S
 tropní držáky Christie One Mount a příslušenství

SVĚTLA:
•O
 světlovací pult Zero 88 FLX S24-1U
•L
 ED Světla Chauvet: Ovation P-56WW, P-56FC, EVE P-160
RGBW, otočná hlava Intimidator Spot 260
•D
 MX Splitter Chauvet DATASTREAM4, převodník Chauvet NetXII

