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Column Speaker Array
Η σωστή ηχητική και φωτιστική κάλυψη,
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική
εντύπωση που αφήνει μια εκδήλωση.
Το πάγιο πρόβλημα των χώρων εκδηλώσεων –
συνεστιάσεων αλλά και των χώρων εστίασης
(bar-club-café) είναι η ηχορύπναση.
Πρόβλημα με ουσιαστικές προεκτάσεις δηλαδή
την ενόχληση των γειτόνων αλλά και τυπικές –
νομικές προεκτάσεις όπως την παραβίαση των
κανονισμών και νόμων του κράτους.
Κατά καιρούς εμφανίστηκαν πολλές εταιρείες και
πολλά συστήματα που επαγγέλονταν την λύση
σ’αυτό το πρόβλημα με αποτελέσμτα από μέτρια
έως πενιχρά. Με το πρόβλημα αυτό ασχολήθηκε
εκτενώς η OUTLINE, μια εταιρεία με τριαντάχρονη
πορεία στο χώρο, που διαθέτει ένα από τα πιο
καταξιωμένα ερευνητικά τμήματα παγκοσμίως και
έχει βραβευτεί επανηλλειμένα για τα καινοτόμα
προϊόντα της. Η OUTLINE έχει ασχοληθεί επανηλειμένως με το συγκεκριμένο πρόβλημα έχοντας
κατοχυρώσει και πατέντες (soundtracker).
Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ήδη εγκατεστημένο
σε πολλούς χώρους διασκεδάσεως.
Σε αυτές τις εγκαταστάσεις επιβεβαιώθηκαν και στην
πράξη τα αποτελέσματα δοκιμών, δηλαδή σε απόσταση μόλις 10-15 μέτρων από το σημείο εκπομπής
(το ηχείο) έχουμε εξασθένιση από 24 έως 30 db.

Π.χ. Αν στο χώρο που καλύπτουμε αναπαράγουμε
ήχο με ένταση 100db (τυπική ένταση στην οποία
παίζουν τα club) στα 20 μέτρα απόσταση έχουμε
ένταση κάτω από 80 db.
Αν σκεφτούμε ότι στους χώρους δεξιώσεων
(κτήμα-ξενοδοχείο) οι μέγιστες εντάσεις που
αναπαράγονται είναι 90 db η μείωση στα όρια του
χώρου είναι δραματική με αποτέλεσμα να μην
ενοχλούνται οι περίοικοι και να συμπλέουμε με τις
διατάξεις του νόμου.
Εκτός αυτού το σύστημα χαρακτηρίζεται από την
υψηλή ποιότητα ήχου και αυτό που κάνει ιδιαίτερα
μεγάλη εντύπωση είναι η αξιοσημείωτη απόδοση
(όγκος) και στις χαμηλές συχνότητες.
Το συγκεκριμένο σύστημα είναι μια
επαναστατική καινοτομία που μπορεί να δράσει
άκρως αποτελεσματικά και συγχρόνως είναι μια
πραγματικά προσιτή λύση αφού το κόστος του
είναι ίδιο και χαμηλότερο από συμβατικά ηχεία
άλλων επώνυμων εταιρειών του
επαγγελματικού ήχου με αντίστοιχες
προδιαγραφές, που έχουν εγκατασταθεί σε
πάρα πολλούς χώρους ανα την Ελλάδα, χωρίς
όμως να λύνουν τα προβλήματα της
ηχορύπανσης.

Γρηγορίου Κυδωνίων 1, Αθήνα 111 44 | Τ: 210 9594 790 | Μ: 6932 38 39 39 | Email: info@soundvoice.gr | www.soundvoice.gr

CSA 85

Χαρακτηριστικά διασποράς
Το συγκεκριμένο σύστημα ήχου εκτός της συνολικής εξασθένισης που πραγματοποιεί προς όλες τις κατευθύνσεις
έχουμε τη δυνατότηταμε τη κατάλληλη διάταξη στησήματος να πετύχουμε τη μεγαλύτερη εξασθένιση προς τη κατεύθυνση που θέλουμε.
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Διαστάσεις
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Για τη μέγιστη απόδοση του συστήματος,
πραγματοποιείται μελέτη και ρύθμιση για τις ανάγκες
του κάθε χώρου, από εξειδικευμένο συνεργάτη μας.
Η εταιρία μας εκτός από τη μελέτη και εμπορία κατευθυνόμενου ήχου,
δραστηριοποιείται και στο χώρο των συμβατικών συστημάτων ήχου και φωτισμού.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
Με εκτίμηση,
Σπύρος Βουκελάτος
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