
 

Soluções inovadoras de 
altifalantes Bosch para salas 
de exposições

 Reprodução de voz de qualidade
 Soluções de altifalantes para todas as áreas
 Tecnologias inovadoras 
 Designs atraentes
 Excelente investimento
 

Salas de exposições
As salas de exposições, com a sua extensa variedade 
de espaços flexíveis e grandes áreas, colocam desafios 
específicos em termos acústicos. Uma sala de 
exposições típica tem uma série de salões de 
exposições e salas de banquetes, múltiplos escritórios 
com tecto baixo e extensas áreas de estacionamento 
exteriores. Cada área requer a sua própria solução 

acústica de forma a proporcionar uma inteligibilidade 
da voz de qualidade e conformidade com a norma 
CEI60849 (ou equivalentes nacionais) para chamada 
unilateral (paging) e evacuação. Para além disso, 
a música ambiente devia ser suportada em níveis 
apropriados para criar a atmosfera adequada em cada 
zona específica.
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Altifalante semi-direccional Bosch
O altifalante semi-direccional Bosch é a solução acústica 
ideal para grandes áreas com tectos altos. Devido a um 
grande ângulo de abertura e a um elevado nível de 
pressão sonora (SPL), assegura uma boa inteligibilidade 
da voz numa área de pelo menos 600 metros quadrados. 
O elevado SPL permite colocar o altifalante a grande 
altura, garantindo uma cobertura uniforme de todas as 
áreas. Ao projectar o som a partir de cima, o altifalante 
semi-direccional ultrapassa eficazmente as dificuldades 
que uma infra-estrutura inferior em constante mudança 
coloca e as barreiras acústicas mais comuns, como por 
ex. painéis grandes. Para além disso, o design acústico 
especial garante uma boa reprodução de som a um nível 
constante.
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Altifalante modular de tecto Bosch
Para outras áreas no ambiente da sala de exposições, 
tais como corredores, escritórios e cantinas, a gama 
de altifalantes modulares de tecto Bosch é uma solução 
excepcionalmente económica. A selecção criteriosa 
de transdutores, cada um com capacidades acústicas 
diferentes, e uma gama de opções de instalação, 
permitem personalizar áreas específicas: altifalantes 
coaxiais de elevada potência com protecção anti-fogo 
podem ser instalados em tectos falsos das cantinas 
onde é necessária compatibilidade com EVAC e é 
importante uma boa reprodução de som; em escritórios 
e outras áreas de trabalho, altifalantes coaxiais de baixa 

potência podem ser instalados com caixas contra o pó 
para protecção; no corredor central, que normalmente 
apresenta um tecto de betão alto, pode ser instalado um 
altifalante de cone duplo com caixa de montagem 
saliente. Para todas estas situações, uma grelha padrão 
assegura um aspecto atractivo e uniforme. 
 
Altifalante de corneta Bosch
Graças aos robustos altifalantes de corneta Bosch que 
cobrem a área de estacionamento, normalmente extensa, 
todas as áreas do ambiente da sala de exposições serão 
abrangidas por um som nítido e de qualidade. 

1  Entrada 
Altifalantes semi- 

direccionais Bosch

2 Salas de exposições 
Altifalantes semi- 

direccionais Bosch

3 Escritórios 
Altifalantes modulares  
de tecto Bosch

4 Corredor central 
Altifalantes modulares  
de tecto Bosch

5 Restaurantes 
Altifalantes modulares 
de tecto Bosch

6 Armazém 
Altifalantes semi- 
direccionais Bosch

7 Estacionamento 
Altifalantes de corneta Bosch

8 Salas técnicas 
Altifalantes modulares 
de tecto Bosch

Elementos do Sistema Bosch

 Altifalante semi-direccional

 Altifalante modular de tecto

 Altifalante de corneta

 Sistema Praesideo
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Compatibilidade com EVAC
Os altifalantes Bosch são adequados para aplicações 
de alarme por voz e estão em conformidade com 
as normas BS 5839 pt 8 e CEI60849.  
O sistema Praesideo possui certificação pela TÜV 
segundo a CEI60849, a norma internacional para 
sistemas de alarme por voz.

Na vanguarda da excelência acústica.

Soluções completas de sistemas de chamada
Na grande entrada central da sala de exposições,  
o sistema de chamada e som de emergência Bosch 
Praesideo pode ser ligado ao painel para a corporação 
de bombeiros. Com um nível de desempenho 
impressionante, o sistema tem capacidade para 
encaminhar anúncios, mensagens pré-gravadas e música 
ambiente para qualquer lado. Todos os altifalantes 
Bosch estão optimizados para serem utilizados em 
combinação com o sistema Praesideo Bosch 
e minuciosamente testados quanto à sua durabilidade, 
assegurando um funcionamento suave.


