
 

Boschs nyskapende 
høyttalerløsninger for 
utstillingshaller

 Kvalitetsgjengivelse av tale
 Høyttalerløsninger for alle områder
 Nyskapende teknologi 
 Lekker design
 Mye for pengene
 

Utstillingshaller
Utstillingshaller, med stort utvalg av fleksible rom 
og store områder, fører til spesielle utfordringer når 
det gjelder lyd. En typisk utstillingshall kan ha flere 
utstillingslokaler og bankettsaler der det er høyt under 
taket, flere kontorer der det er lavt under taket og store 
parkeringsplasser utendørs. Hvert enkelt område krever 

sin egen lydløsning for å kunne gi taletydelighet av 
god kvalitet og samsvar med IEC60849 (eller norske 
standarder) for personsøkings- og evakueringsformål. 
Videre skal det være mulighet for bakgrunnsmusikk 
(BGM) på passende nivåer, for å skape den rette 
atmosfæren i hver enkelt sone.



7

5

2

Bosch hemi-directional høyttaler
For store områder der det er høyt under taket, er en 
Bosch hemi-directional høyttaler den ideelle akustiske 
løsningen. Med stor åpningsvinkel og et høyt 
lydtrykknivå (SPL) sørger den for god taletydelighet 
over et område på minst 600 kvadratmeter. Det høye 
lydtrykknivået gjør det mulig å plassere høyttaleren høyt 
samtidig som den gir en jevn dekning av alle områder. 
Siden den projiserer ovenfra, overkommer hemi-
directional høyttaleren (halvkuleformet utstråling) 
effektivt utfordringen fra infrastrukturen under, som 
forandrer seg hele tiden, samt vanlige hindringer for lyd, 
som f.eks. store displayer. Videre garanterer den 
spesielle akustiske utformingen god lydgjengivelse på et 
jevnt nivå.
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Bosch modulær takhøyttaler
For andre områder i utstillingshallmiljøet, som korridorer, 
kontorer og bespisningsområder, er serien med Bosch 
modulære takhøyttalere en svært kostnadseffektiv løsning. 
Et nøye utvalgt sortiment av transdusere, hver med 
forskjellig lydkapasitet og flere monteringsalternativer, 
gjør det mulig å tilpasse bestemte områder: koaksiale 
høyspenningshøyttalere med „firedome” kan monteres 
i det nedsenkede taket i bespisningsområdene der det er 
påkrevd med EVAC-kompatibilitet og der det er viktig med 
god lydgjengivelse. På kontorer og i andre arbeidsområder 
kan koaksiale lavspenningshøyttalere monteres med 

støvdekselbokser som beskyttelse. I den sentrale lobbyen, 
som vanligvis har et høyt betongtak, kan en dobbel 
kjegleformet høyttaler med overflatemontert boks 
monteres. For alle slike tilfeller sørger en standardisert grill 
for et lekkert og enhetlig utseende. 
 
Bosch hornhøyttaler
Kombinert med robuste Bosch hornhøyttalere som 
dekker parkeringsområdet, som ofte er stort, kan alle 
deler av utstillingshallmiljøet nås med klar kvalitetslyd. 

1 Inngang 
Bosch hemi-directional  

høyttalere

2 Utstillingshaller 
Bosch hemi-directional 

høyttalere

3 Kontorer 
Bosch modulære takhøyttalere

4 Sentral lobby 
Bosch modulære takhøyttalere

5 Restauranter 
Bosch modulære takhøyttalere

6 Lager 
Bosch hemi-directional 
høyttalere

7 Parkering 
Bosch hornhøyttalere

8 Teknikkrom 
Bosch modulære takhøyttalere

Bosch-systemelementer

 Hemi-directional høyttaler

 Modulær takhøyttaler

 Hornhøyttaler

 Praesideo-system
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EVAC-kompatibilitet
Bosch-høyttalere passer til bruk i talevarslingsystemer og 
samsvarer med BS 5839, del 8, og IEC60849-standardene.  
Praesideo er godkjent av TÜV for IEC60849, den 
internasjonale standarden for talevarslingssystemer.

Ledende innen førsteklasses lyd.

Komplette løsninger for høyttalersystemer
I utstillingshallens store hovedinngang kan et Bosch 
Praesideo-høyttalersystem og -lydanlegg for nødsituasjoner 
kobles til brannmelderen. Med imponerende styrke kan 
både informasjon, forhåndsinnspilte meldinger og 
bakgrunnsmusikk enkelt sendes dit det skal. Alle Bosch-
høyttalere er optimalisert for bruk sammen med Bosch 
Praesideo-systemet, og de er grundig testet for holdbarhet. 
Dette sørger for sikker drift.


