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OBIEKT:

REALIZACJA I WDROŻENIE:

Posejdon - położony w samym
sercu miasta, łączący w sobie
klasyczną, ponadczasową architekturę, nowoczesne budownictwo,
przyjazne środowisku technologie
i wielofunkcyjność.

pAudio:

Budynek podzielony jest na trzy
strefy: powierzchnię biurową, hotele i część handlowo – usługową.
Znajduje się tam również najnowocześniejsze w regionie centrum
kongresowe.

Projektant i producent systemu DSO–IVO
10 lat na rynku
Ponad 400 realizacji
Wykwalifikowany zespół
Indywidualne podejście do klienta
Mamy produkt, który jako jeden z niewielu
w Europie spełnia wszystkie fakultatywne
wymogi normy zharmonizowanej
EN 54-16:2008. Posiadamy certyfikaty
i wyróżnienia.

al. Niepodległości 60 / Szczecin

Skontaktuj się z najbliższym
oddziałem ALPOL

tel. 801 77 77 90
www.e-alpol.com.pl

FUNKCJONALNOŚĆ DSO
Systemy DSO nie ograniczają się jedynie do alarmowania w przypadku zagrożeń
(np. pożar), chociaż to bez wątpienia ich podstawowa funkcjonalność, lecz można
wykorzystywać je również na wiele innych sposobów, np. jako:
szkolny lub zakładowy radiowęzeł
nadawcę komunikatów reklamowych
zapewnienie tła muzycznego w obiektach
DSO można również integrować z innymi systemami np. PA, czy też AV
co pozwala na wspólne korzystanie z instalacji oraz głośników DSO.
Tak obszerny wachlarz dodatkowych funkcji systemów DSO
pozwala połączyć kilka systemów nagłośnienia w jednym.

DLACZEGO WARTO ŁĄCZYĆ SYSTEMY W JEDEN?
KOSZTY URZĄDZEŃ, INSTALACJI I URUCHOMIENIA
SYSTEMU NIWELUJĄ SIĘ DO MINIMUM!
Dzięki takim rozwiązaniom zmniejsza się ilość:
wymaganych głośników
(znaczący wyznacznik ceny w dużych obiektach)
urządzeń centralnych
przewodów
w efekcie:
mniejsza ilość wymaganej pracy instalatora,
a co za tym idzie - mniejsze koszty jego pracy

PUBLIC ADRESS
KOMUNIKATY INFORMACYJNE
KOMUNIKATY ALARMOWE
AUDIO - VIDEO
TŁO MUZYCZNE
BMS

SYSTEM DSO IVO

Skontaktuj się z najbliższym
oddziałem ALPOL

tel. 801 77 77 90
www.e-alpol.com.pl

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW
GALERIE HANDLOWE:

HOTELE:

Zwłaszcza te o większej powierzchni,
są typem obiektów, w których nagłośnienie
jest wykorzystywane w przynajmniej kilku celach. Aby podnieść jakość zakupów
klientów, inwestorzy mogą zdecydować się
na system audio umożliwiający emisję tła
muzycznego.

Oprócz pokoi hotelowych, nierzadko
znajdują się tam restauracje, baseny
czy SPA, czyli miejsca, w których komfort
gości jest priorytetem. W każdej z tych
stref inwestor może wymagać osobnego
nagłośnienia, gdzie emitowane będzie
odpowiednie tło muzyczne lub nadawane
będą komunikaty informacyjne.

Bardzo często niezbędny jest radiowęzeł
służący do nadawania komunikatów
informacyjnych, organizacyjnych, lub reklamowych. W tym celu dobrze sprawdzi
się dodatkowa konsola informacyjna,
wyposażona w wygodny mikrofon.

WYZWANIA:
duże przestrzenie,
mogące tworzyć pogłos
sąsiadujące ze sobą strefy
(często „otwarte”), wymagające
indywidualnego nagłośnienia
duża ilość i różnorodność
emitowanych komunikatów
i treści

Skontaktuj się z najbliższym
oddziałem ALPOL

W tych obu typach obiektów odpowiednia
i przemyślana konfiguracja systemu może
pozwolić również na organizację imprez,
pokazów lub innych wydarzeń w strefach
przeznaczonych do tego celu.

WYMAGANIA:
odpowiednia kalibracja dźwięku
dostosowana do akustyki obiektu
możliwość indywidualnego
zestawiania komponentów
duża wszechstronność
i uniwersalność systemu

tel. 801 77 77 90
www.e-alpol.com.pl

ROZWIĄZANIEM JEST DSO - IVO!
System w prosty sposób poradzi sobie zarówno
z nagłośnieniem kilku stref osobno, jak i nadawaniem ogólnych komunikatów informacyjnych.

ZALETY

DSO - IVO ma budowę modułową, co umożliwia
jak najdokładniejsze dostosowanie go do obiektu.
Dzięki takiej architekturze, posiada on tylko niezbędne i spersonalizowane dla danego projektu
elementy, bez niepotrzebnych komponentów (na
przykład nadmiarowa ilość kart linii głośnikowych
czy zewnętrznych wejść audio).

łatwa, indywidualna konfiguracja

modułowość systemu

wszechstronne zastosowanie
najwyższa jakość
brak nadmiarowych elementów

FUNKCJONALNOŚĆ I SWOBODA ARANŻACJI
Urządzenia takie jak odtwarzacze audio mogą zostać umieszczone
zarówno w szafie systemu DSO, dodatkowo zwiększając oszczędność
miejsca w pomieszczeniu, jak i w takim pomieszczeniu, jak recepcja,
punkt obsługi klienta czy pomieszczenie ochrony.
Taka funkcjonalność daje pełną swobodę podczas projektowania
obiektu i jednocześnie w żaden sposób ogranicza inwestora ani
innych branż.

Może zostać podłączony do konsoli
mikrofonowejlub bezpośrednio
do systemu DSO - IVO

Linia głośnikowa

Linia głośnikowa
DSO - IVO

Konsola mikrofonowa

Skontaktuj się z najbliższym
oddziałem ALPOL

Linia głośnikowa
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Jako twórca niezawodnego systemu DSO IVO z powodzeniem
rozwijamy go i wdrażamy nawet do wymagających i trudnych przestrzeni.
Niewielkie rozmiary, modułowość oraz wszechstronność systemu w połączeniu
z naszą kreatywnością i doświadczeniem pozwala na szybką i bezproblemową
konfigurację. Zawsze stosujemy indywidualne podejście do klienta.

Potwierdzają to nasze inne realizacje, m.in.:

Hotel Hamilton

Centrum handlowe – JANKI

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi częściami naszego
opracowania stworzonego we współpracy z Alpol w ramach serii
„Alpol Inspiruje”:

CZĘŚĆ 1 - DSO w obiektach zabytkowych - problemy i rozwiązania
CZĘŚĆ 2 - DSO jako część systemu opartego na rozwiązaniach IP

Skontaktuj się z najbliższym
oddziałem ALPOL

tel. 801 77 77 90
www.e-alpol.com.pl

