
 

Boschin innovatiiviset 
kaiutinratkaisut näyttelyhalleissa

 Laadukas äänentoisto
 Kaiutinratkaisut kaikkiin tiloihin
 Innovatiiviset tekniikat 
 Houkutteleva muotoilu
 Vastinetta rahoillesi
 

Näyttelyhallit
Näyttelyhallien monenlaiset muunneltavat ja suuret tilat 
asettavat poikkeuksellisia vaatimuksia äänentoistolle. 
Perinteisessä näyttelyhallissa on korkeakattoisia 
näyttelytiloja ja juhlasaleja, useita matalampikattoisia 
toimistoja ja suuret ulkopysäköintitilat. Jokainen näistä 
tiloista edellyttää omaa akustista ratkaisuaan haku- ja 

evakuointitarkoituksiin, jotta äänentoisto olisi laadukasta 
ja IEC60849-standardin (tai vastaavien kansallisten 
standardien) vaatimusten mukaista. Lisäksi 
taustamusiikkia (BGM) pitäisi pystyä säätämään, jotta 
kullakin alueella olisi juuri oikeanlainen tunnelma.
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Boschin litteä monisuuntainen kaiutin
Boschin litteä monisuuntainen kaiutin on täydellinen 
akustiikkaratkaisu suuriin, kohotettuihin kattotiloihin. 
Suuren avauskulman ja korkean äänenpainetason (SPL) 
ansiosta se takaa puheen selkeyden jopa 600 
neliömetrin tilassa. Korkean äänenpainetason ansiosta 
kaiutin kattaa yhtenäisesti kaikki alueet, vaikka se on 
asennettu korkealle. Ylhäältä päin tilaan suunnatut litteät 
monisuuntaiset kaiuttimet vastaavat tehokkaasti 
jatkuvasti muuttuvan infrastruktuurin ja yleisten 
esteiden, kuten suurten näyttöjen, asettamiin 
haasteisiin. Lisäksi erityinen akustinen rakenne takaa 
hyvän ja vakaan äänentoiston.
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Boschin modulaariset kattokaiuttimet
Muihin näyttelyhallien tiloihin, kuten käytäviin, 
toimistoihin ja ravintolatiloihin, Boschin modulaarinen 
kattokaiutin puolestaan on poikkeuksellisen 
kustannustehokas ratkaisu. Akustisilta ominaisuuksiltaan 
ja asennusvaihtoehdoiltaan monipuolisten lähettimien 
avulla voidaan mukauttaa tiettyjen tilojen 
äänentoistojärjestelmää: tehokkaat kaiuttimet, joissa 
on firedome-palosuojakupu, voidaan asentaa ravintolan 
valekattoon, jossa EVAC-yhteensopivuus ja hyvä 
äänentoisto ovat tärkeitä; toimistoihin ja muihin 
työtiloihin voidaan asentaa matalatehoiset 

koaksiaalikaiuttimet, joissa on pölysuojat; käytävään, 
jossa on yleensä korkea betonikatto, voidaan asentaa 
kaksikartioinen kaiutin ja pinta-asennuskotelo. Kaikissa 
näissä tilanteissa vakiomallinen ritilä varmistaa 
tyylikkään ja yhtenäisen ulkoasun. 
 
Boschin torvikaiuttimet
Boschin kestävät torvikaiuttimet kattavat laajan 
pysäköintialueen, joten kirkas ja laadukas ääni kattaa 
kaikki näyttelyhallialueen tilat. 

1 Sisäänkäynti 
Boschin litteät monisuuntaiset 

kaiuttimet

2 Näyttelyhallit 
Boschin litteät monisuuntaiset 

kaiuttimet

3 Toimistot 
Boschin modulaariset 
kattokaiuttimet

4 Käytävä 
Boschin modulaariset 
kattokaiuttimet

5 Ravintolat 
Boschin modulaariset 
kattokaiuttimet

6 Varasto 
Boschin litteät monisuuntaiset 
kaiuttimet

7 Pysäköinti 
Boschin torvikaiuttimet

8 Tekniset tilat 
Boschin modulaariset 
kattokaiuttimet

Bosch-järjestelmän osat

 Litteä monisuuntainen kaiutin

 Modulaarinen kattokaiutin

 Torvikaiutin

 Praesideo-järjestelmä
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EVAC-yhteensopivuus
Bosch-kaiuttimet soveltuvat äänievakuointijärjestelmiin 
ja ovat standardien BS 5839 pt 8 ja IEC60849 mukaisia.  
Praesideo on TÜV-sertifioitu ja vastaa äänievakuointijär-
jestelmistä annettua kansainvälistä IEC60849-standardia.

Akustisten ominaisuuksien suunnannäyttäjänä.

Monipuoliset yleisäänentoistoratkaisut
Näyttelyhallin suuressa sisääntuloaulassa Boschin 
Praesideo-yleisäänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmä 
voidaan kytkeä palomieskeskukseen. Uskomattoman 
tehon ansiosta kuulutukset, valmiiksi äänitetyt 
ilmoitukset ja taustamusiikki voidaan helposti reitittää 
kaikkiin tarpeellisiin tiloihin. Kaikki Boschin kaiuttimet 
on optimoitu käytettäväksi Boschin Praesideo-
järjestelmän kanssa. Lisäksi niiden kestävyys ja 
luotettava toiminta on varmistettu tarkoilla testeillä.


