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KLUB 2. PATRO
OZVUČENÍ A OSVĚTLENÍ

ZADÁNÍ OD KLIENTA
„Potřebujeme multifunkční systém, který vyhoví různorodosti produkce našeho
klubu. Navrhněte řešení, které by splňovalo nároky na tento provoz: amatérské
divadlo, galerie, firemní večírky, diskotéky, DJ’s, živé koncerty, podkresové
ozvučení, chill-out music. To vše řízeno z jednoho místa. Potřebujeme ekonomický
systém osvětlení, který bude splňovat nároky budoucnosti a půjde časem rozšířit.“

POUŽITÉ PRODUKTY

INFORMACE O INSTALACI

osvětlení Cameo (RGB PAR 64),
scénické osvětlení DTS Lighting scena
1000, řídicí pult Zero88 Jester 24ML,
reproduktory JBL PRX600, Digitální
mixážní pult Soundcraft Si Compact 24,
DSP systém BSS BLU 100, mikrofony
AKG a kabeláž zn. Klotz.

» Ozvučení
Systém je dělen na 3 provozy (disko,
koncert a background music). Každý
mód využívá svůj systém reproduktorů
a jejich rozmístění. Hlavní reproduktory
jsou umístěny do kvadrofonního
uspořádání a instalovány na speciální
stěnové držáky. Pro rozšíření distribuce
nízkých kmitočtů je pod pódiem
umístěn subwoofer na antivibrační
podložce. V době, kdy není speciální
produkce, je využito v klubu malých
reproboxů, které rozdělují prostor na
dvě zóny. Ostatní inventář je mobilní.
Centrálním mozkem instalace je
zařízení BSS BLU 100, kterému bylo
vytvořeno GUI a běží na systému
Windows v tabletu. Tablet umožňuje
spouštění scén provozu, nastavení
parametrů akustického řetězce, ale
také řídí napájecí rozvaděč pro spínání
reflektorů apod.

PŘÍNOSY SYSTÉMU
Díky instalaci mohl klub přivítat
i renomované umělce taneční scény
a dalších žánrů, kteří mají vyšší nároky.
Klub se nyní řadí mezi nejlépe
vybavené kluby v Čechách.
Instalaci provedla firma:
AudioMaster CZ a.s.

» Osvětlení
Osvětlovací pult s dostatečným počtem
kanálů a možností řízení inteligentních
světel. Nad pódiem byl vytvořen
variabilní systém zavěšení světel. Další
světla byla umístěna na obvodové
konzoli a umožňuje žánrové osvětlení.
» Rozmístění reproboxů a reflektorů
» Pohled na dotykový řídicí tablet
» PRX 612 na atypickém držáku
» RGB LED PAR v akci

