
 

Innovatív Bosch 
hangszórómegoldás 
kiállítóközpontokban

 Minőségi beszédreprodukció
 Hangszórómegoldás minden területre
 Innovatív technológiák 
 Tetszetős kivitel
 Kitűnő ár-érték arány
 

Kiállítóközpontok
A kiállítóközpontok, nagy területeikkel különösen nagy 
akusztikai kihívást jelentenek. Egy átlagos kiállítóközpont 
több, magas mennyezettel fedett bemutatóteremmel, 
rendezvénytermekkel, több alacsony mennyezetű 
irodával, és nagy kültéri parkolóval rendelkezik. Minden 
terület más és más akusztikai megoldást igényel, viszont 

követelmény a kiváló beszédérthetőség az IEC60849 
szabványnak (vagy nemzeti megfelelőinek) megfelelően, 
személyhívás és evakuáció céljára. Továbbá a különböző 
zónákban megfelelő atmoszféra kialakításához 
háttérzenei támogatásra van szükség.
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Bosch függesztett féltérsugárzó
Nagy, megemelt mennyezetű területekhez a Bosch 
függesztett féltérsugárzó ideális akusztikai megoldás. 
Nagy nyílásszögével és magas hangnyomásszintjével 
legalább 600 négyzetméteres területen jó 
beszédérthetőséget biztosít. A magas hangnyomásszint 
lehetővé teszi a hangszóró magasra helyezését, 
ugyanakkor az egész területnek egyenletes lefedettséget 
kölcsönöz. A fentiekből következik, hogy függesztett 
féltérsugárzó teljesítményét nem befolyásolja a kiállítótér 
folyamatosan változó kialakítása. A speciális akusztikai 
tervezés folyamatosan jó hangvisszaadást garantál.
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Bosch moduláris felépítésű mennyezeti hangszóró
A kiállítótermi környezet egyéb területeire – mint 
a folyosók, irodák és konyhai területek – a Bosch 
moduláris felépítésű mennyezeti hangszóróválasztéka 
kifejezetten költséghatékony megoldás. A hozzáértéssel 
válogatott, különböző akusztikai lehetőségekkel és 
telepítési opciókkal rendelkező jelátalakítók lehetővé 
teszik adott területek testreszabását: nagy teljesítményű, 
firedome-mal ellátott, szélessávú koaxiális hangszóró 
építhető be olyan konyhai területen lévő álmennyezetbe, 
ahol elvárják az EVAC-kompatibilitást és fontos a jó 
hangvisszaadás; irodákban és egyéb munkaterületeken 
kis teljesítményű, szélessávú koaxiális hangszóró 

telepíthető porvédő dobozzal; az általában magas 
betonmennyezettel fedett központi folyosón dual cone 
hangszóró szerelhető fel felületi rögzítődobozzal. 
Mindezekben az esetekben szabványosított rács 
biztosítja a tetszetős és egységes külsőt. 
 
Bosch tölcséres hangsugárzók
A gyakran kiterjedt parkolási területeken használatos 
masszív Bosch tölcséres hangsugárzókkal kiegészülve 
a kiállítótermi környezet teljes területén minőségi 
hang szól.

1 Bejárat 
Bosch függesztett 

féltérsugárzó

2 Bemutatótermek 
Bosch függesztett 

féltérsugárzó

3 Irodák 
Bosch moduláris felépítésű 
mennyezeti hangszórók

4 Központi folyosó 
Bosch moduláris felépítésű 
mennyezeti hangszórók

5 Éttermek 
Bosch moduláris felépítésű 
mennyezeti hangszórók

6 Raktár 
Bosch függesztett 
féltérsugárzó

7 Parkoló 
Bosch tölcséres hangsugárzók

8 Technikai helyiségek 
Bosch moduláris felépítésű 
mennyezeti hangszórók

Bosch rendszerelemek

 Függesztett féltérsugárzó

 Moduláris felépítésű  
mennyezeti hangszóró

 Tölcséres hangsugárzó

 Praesideo rendszer
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EVAC-kompatibilitás
A Bosch hangszórók alkalmasak vészhangosítási 
alkalmazásokban történő használatra és kompatibilisek 
a BS 5839 pt 8 és IEC60849 szabványokkal.  
A Praesideo a TÜV tanúsítványa alapján megfelel 
az IEC60849 nemzetközi épület- és vészhangosítási 
rendszerekre vonatkozó szabványnak.

Tökéletes akusztikájával az élen jár.

Hangosítási megoldások teljes választéka
A kiállítóterem nagy központi bejáratánál a Bosch 
Praesideo hangosító és vészhangosító rendszer 
a tűzoltópanelhez csatlakoztatható. A páratlan 
teljesítményű rendszer könnyedén odairányítja 
a közleményeket, előre felvett üzeneteket és 
a háttérzenét a célzott területre. Minden Bosch 
hangszórót optimalizáltak és tartósság szempontjából 
alaposan teszteltek a Bosch Praesideo rendszerrel 
történő közös használatra, a zökkenőmentes működtetés 
biztosítása érdekében.


