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Geluid
Ondersteuning bij het ontwerpen van PA systemen

Swiss Made
Vaak onzichtbaar, maar altijd onmiskenbaar,
dat zijn al meer dan 45 jaar de innovatieve
ideeën van g+m elektronik ag. Met onze elektroakoestische ontwikkelingen zetten we keer op
keer nieuwe maatstaven in de markt, zowel in
Europa als ver daarbuiten.
Onze merknaam staat voor Zwitserse waarden,
kwaliteit en duurzaamheid. Wij zijn toekomstgericht en ontwikkelen, ontwerpen en produceren trendsettende oplossingen die ons hebben
gemaakt tot wat wij nu zijn, met een goed onderbouwde deskundigheid typerend aan ons
bedrijf: Dit heeft ons tot marktleider gemaakt.
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Akoestische grondbeginselen

Akoestische
grondbeginselen
Wat is geluid eigenlijk? Met «geluid» bedoelen
we een trilling die zich voortplant in vaste stoffen, lucht, water of gas. Wetenschappelijk gezien wordt de trilling aangeduid als een met
regelmaat terugkerende verandering met hoge
snelheid van bijvoorbeeld een geluidsbron.

Geluid kan op twee manieren worden overgedragen: natuurlijk of in de vorm van elektrische
signalen (energie). De geluidsgolven planten zich
voort in dezelfde richting als vanwaar ze afkomstig zijn, mits deze niet gehinderd worden. De geluidsgolven planten zich bij vloeistoffen en gassen
in de lengterichting voort. Geluid kan niet worden
overgedragen in een vacuüm door het ontbreken
van een medium. Een dergelijk vacuüm wordt
bijvoorbeeld gebruikt in vensters als geluidsisolatie om de geluidsgolven te onderbreken.

Dit kan bijvoorbeeld een menselijke stem of een
muziekinstrument zijn, in dat geval spreken we
van akoestiek. Als het geluid wordt omgezet in
elektrische signalen of elektrische signalen worden omgezet in geluidsgolven, spreken we van
elektroakoestiek.

Zowel de auditieve- als de pijndrempel zijn onafhankelijk van de frequentie. Een hogere akoestische energie dient te worden besteed om de
drempels in een lagere en hogere frequenties te
overschrijden. Het energieverbruik is lager in het
midden frequentiegebied, tevens wordt de pijndrempel sneller bereikt. Op het auditief gevoelsgebied diagram is in het oranje gebied aangegeven waar het frequentiebereik van de menselijke
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Definitie van
elektroakoestiek

Geluid
Auditief gevoelsgebied diagram
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De grootte van de geluidsgolf bepaalt de sterkte
van de geluidsdruk en wordt gemeten in decibels
(dB). Geluidsdruk kan zeer verschillen, van een
ruisend blad aan een boom tot het opstijgen van
een straalvliegtuig. Het aantal trillingen per seconde wordt frequentie genoemd en wordt gemeten
in Hertz (Hz). Tevens bepaalt de frequentie de
toonhoogte van het geluid. Het menselijk oor kan
frequenties van 20–20.000 Hz horen. De onderste limiet van het gevoelsgebied wordt aangeduid
als auditieve drempelwaarde en de bovengrens
wordt aangeduid als pijndrempel. Geluidsgolven lager dan 16 Hz worden aangeduid als subsonisch of infra-geluid en geluidsgolven boven de
20 kHz worden aangeduid als ultrageluid.
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Spraak verstaanbaarheid

spraak wordt waargenomen. Als een externe
geluidsbron zoals bijvoorbeeld omgevingsgeluid
deze spraak overstemd, dan dient het volume
opgeschroefd te worden. Als alternatief is het
mogelijk om de afstand tussen de geluidsbron
(bijvoorbeeld luidsprekers) en de toehoorder te
beperken zodat de verstaanbaarheid wordt verbeterd.
Als we het geluidsvermogen (Watt) verdubbelen,
wordt dit waargenomen als een volume verschil
welke net merkbaar is in het stem of muziekbereik. Vermenigvuldiging van het geluidsvermogen met tien, wordt door het menselijk oor als
een verdubbeling van het volume ervaren.

Akoestische grondbeginselen

Ruimteakoestiek

Het bereiken van het juiste geluidsniveau in een
ruimte heeft een grote invloed op bijvoorbeeld het
publiek in een theater of concertzaal. Precies hetzelfde geldt voor gesprekken in een restaurant en
aankondigingen in een winkelcentrum of op een
station. Dagelijks komen wij voor de uitdaging van
niet optimale ruimteakoestiek te staan.
De omstandigheden van de ruimteakoestiek
spelen dus een essentiële rol voor een elektroakoestisch- of PA systeem. Het geluid plant zich
radiaal vanaf de geluidsbron voort. Een deel
van de geluidsgolven wordt gereflecteerd door
de muren in een afgesloten kamer of ruimte, en
een deel wordt geabsorbeerd afhankelijk van
de inrichting.

Echo

Nagalmtijd

Indien het gereflecteerde geluid het directe geluid
overheerst, en niet snel wegsterft, dan kan dit als
prettig worden ervaren. Bijvoorbeeld in het geval
van muzikale voorstellingen zoals orgelconcerten.
Daarentegen leidt in het geval van een spraaktransmissie het gereflecteerde geluid tot een
waarneembare vermindering van de verstaanbaarheid.
Structurele omstandigheden in een ruimte kunnen gemakkelijk een obstakel in het geluidsveld
worden. Dit heeft betrekking op bijvoorbeeld
kolommen die de verspreiding van het geluid
aanzienlijk verstoren. Het geluid wordt door het
desbetreffende obstakel gereflecteerd, verstrooid
of afgebogen.

Iedereen kent het effect van bergen: onze oren
nemen het geluid tweemaal waar met een klein
tijdsverschil. We spreken van een echo maar in
feite hebben we het daadwerkelijke geluid en de
sterk vertraagde weerkaatsing van zijn geluidsgolf afzonderlijk gehoord. Het oor kan zo’n echo
waarnemen als de tijd tussen het oorspronkelijke geluid en het reflecterende geluid ten
minste 20 milliseconden bedraagt. Zogenaamde
«vroege reflecties» vinden plaats binnen deze
vertraging.

Als luidsprekers bijvoorbeeld meer dan 17
meter van elkaar zijn geïnstalleerd, is het zeer
waarschijnlijk dat met een geluidssnelheid van
330 meter per seconde een echo wordt geproduceerd. Dit heeft onvermijdelijk een zeer storend effect op de verstaanbaarheid.

De belangrijkste fysieke variabele voor elektroakoestiek in een kamer is de nagalmtijd. Het
definieert de tijd die verstrijkt totdat het geluidsniveau gedaald is met 60 dB. Als het niveau van
een geluid in een kamer 90 dB bedraagt, betekent dit een resterend geluid van 30 dB na een
daling van deze 60 dB. Het resterende geluid
komt overeen met de normale achtergrondruis
van een grote kamer.

De absorptiecapaciteit van wandbekleding en
interieurinrichting is als volgt:

Natuurlijk is het volume, de bezetting en de geluidsabsorptie van een kamer bepalend voor de
nagalmtijd. De nagalmtijd is onafhankelijk van de
frequentie. Verschillende materialen absorberen
het geluid immers op verschillende manieren.

Een verhoogd geluidsabsorptiecapaciteit is
gunstiger voor de overdracht van spraak. Het vermindert de nagalmtijd en verhoogt de verstaanbaarheid van lettergrepen. Dit geldt bijvoorbeeld voor auditoria, collegezalen, vergaderzalen
en klaslokalen. Een hogere geluidsabsorptie kan
eenvoudig worden gecompenseerd door een
hoger akoestisch vermogen.

We spreken van een «flutter» echo (kort, scherp
en «spetterend» geluid) als een echo wordt herhaald over een tijdsinterval van 50–100 milliseconden. Het zijn vaak gebogen vlakken, van
bijvoorbeeld balkons of galerijen in de ruimte die
een dergelijke echo versterken.

Slecht : 	glasoppervlak, marmer,
afgewerkt pleisterwerk
Goed : 	houtoppervlak,
ruw pleisterwerk, parketvloeren
Zeer goed:	vloerbedekking,
akoestische elementen

Akoestische grondbeginselen
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Spraak verstaanbaarheid is een van de belangrijkste criteria bij het kiezen van de akoestiek in
een ruimte. Een duidelijk verstaanbaar gesproken woord kan in geval van nood mensenlevens
redden of assisteren bij de verstaanbaarheid
van bijvoorbeeld een evenement. In elektroakoestiek is de verstaanbaarheid afhankelijk van
vele factoren zoals: de frequentieresponse van
het transmissie pad, omgevingsgeluid, nagalmtijd, echo, kwaliteit en richtkarakteristiek van de
luidsprekers, het volume van het stem signaal en
de psychoakoestische maskeer effecten.
Een internationaal gestandaardiseerde, fysieke
meetmethode wordt gebruikt om het verstaanbaarheid van elektroakoestische- en PA systemen te waarborgen: STI (Speech Transmission
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Index). In dit geval ontvangt een meetmicrofoon
een testsignaal dat wordt geanalyseerd door
een STI meetinstrument aangaande de spraak
verstaanbaarheid.
De minimumwaarde voor elektroakoestische
nood- en waarschuwingssystemen in overeenstemming met de gebruikersstandaarden moet
minimaal 0,5 of hoger op de STI evaluatie schaal
bedragen.
STI waarden:
0,00–0,30 slecht
0,30–0,45 zwak
0,45–0,60 redelijk
0,60–0,75 goed
0,75–1,00 uitstekend

Spraak
verstaanbaarheid

Akoestische grondbeginselen

Voorwaarden
Geluidsdrukniveau

Voorbeeld
berekening
min. geluidsdruk
luidsprekers

Omgevingsgeluid heeft een grote invloed op de
verstaanbaarheid en wordt meestal als storend
ervaren. De gebruikersstandaard (NEN 2575)
schrijft voor dat bijvoorbeeld bij gebruik van
een gesproken waarschuwingssysteem deze
minimaal 6 dB boven het storende geluidsniveau
dient te liggen.
Verdubbeling van de afstand tot de geluidsbron
reduceert het geluidsniveau met 6 dB.

Afstand tot de

Geluids-

geluidsbron

druk

1 meter

0 dB

2 meter

-6 dB

Opmerking

Referentiepunt
(90 dB / 1 m)
Komt overeen met ½ van de
oorspronkelijke geluidsdruk

4 meter

-12 dB

Komt overeen met ¼ van de
oorspronkelijke geluidsdruk

Om de geluidsdruk (dB) van de luidspreker te bepalen hebben we het volgende nodig:
•• Het geluidsniveau van de omgeving
•• Het volume op de positie van de luisteraars
Voorbeeld: Een winkelcentra met een plafondhoogte van 5.5 meter
Gemeten geluidsniveau van de omgeving
74 dB SPL
Correctie omgevingsgeluid
+6 dB SPL
Minimaal vereiste geluidsdruk
80 dB SPL

6m

4m

2m

1m

1m

2m

4m

6m

92 dB / 90˚

5.5 m
5m
4m
3m

80 dB

2m
1.5 m
1m
0m

Gevraagde geluidsdruk in dB SPL en het vermogen van de luidspreker
Minimaal vereiste geluidsdruk
80 dB SPL
Geluidsdrukvermindering over 4 m (5.5 m -1.5 m) +12 dB SPL
Geluidsdrukvermindering hoekmeting
+ 6 dB SPL (Richtwaarde)
Vereiste geluidsdruk voor de luidspreker
98 dB SPL
Bijv. omnidirectionele luidspreker met nominale geluidsdruk (1 W/1 m) 92 dB SPL / 90°.
Vereiste vermogen voor de geluidsdruk 98 dB SPL is 6 W (zie vermogensberekening curve).

Aan de voorbeelden en schema’s kunnen geen rechten worden ontleend
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0m

Bij de gekozen luidspreker dient de geluidsdruk verhoogd te worden door het opschroeven van het
vermogen. We kiezen voor 6 W vermogen waardoor de geluidsdruk met +8 dB wordt verhoogd.

Vermogensberekening
luidsprekers
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Een verdubbeling van het vermogen verhoogt het geluidsniveau met 3 dB

Het aantal toe te passen luidsprekers bepalen we door:
•• De hoogte van de ruimte en de gemiddelde oorhoogte
•• De stralingshoek

Voorbeeldberekening
aantal luidsprekers

Voorbeeld voor een winkelcentrum:
•• Hoogte van de ruimte = 5,5 m; Oorhoogte = 1,5 m
•• Stralingshoek α = 90
Berekenen van de afstand tussen de luidsprekers:
2 x Tan (−α2 ) x 4 m (Hoogte ruimte - Oorhoogte) = 8 m
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2m

1m

1m

2m

4m

2m

1m

1m

92 dB / 90°

2m

4m

92 dB / 90°
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100 Volt systemen

100 Volt systemen
Grondbeginselen

Voorbeeld
schakeling

Bij signaaloverdracht via een 100 V versterker
wordt de spanning en impedantie verhoogd,
waardoor de stroom verminderd. Hierdoor kunnen kabels worden gebruikt met een relatief
kleine aderdoorsnede, zelfs over langere afstanden. Met regelmaat worden systemen geplaatst
met meer dan 100 luidsprekers in verschillende
designs en vermogen.

Daarom bieden 100 V systemen de volgende
voordelen bij complexe PA systemen met een
groot aantal luidsprekers:
•• Matchen van de impedantie is vereenvoudigd
•• Bij een defect in de luidspreker valt deze
individueel uit
•• Het vermogensverlies bij lange kabelwegen is
gereduceerd

Wanneer 100 V luidsprekers parallel worden
geschakeld, valt bij een storing alleen de luidspreker uit die ook daadwerkelijk defect is.
Impedantieverschuiving blijft dus minimaal.

Aansluitvoorbeeld

100 W

100 W / 100 Ω

6 W / 1600 Ω

5 W / 2000 Ω

Aan de voorbeelden en schema’s kunnen geen rechten worden ontleend

50 W / 200 Ω

6 W / 1600 Ω

25 W / 400 Ω

3 W / 3200 Ω

5 W / 2000 Ω

100 Volt systemen
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Het vermogen van de luidspreker in Watt met een 100 W/100 V versterker
Kabel lengte

4 Ω Luidspreker

8 Ω Luidspreker

Specificatie

Specificatie in mm²

Specificatie in mm²

Vermogensverliezen

100 V Luidspreker
Specificatie in mm²

in meters

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

5

89,1

91,6

94,3

96,5

97,8

94,3

95,7

97,1

98,2

98,9

99,5

99,6

99,8

99,9

99,9

10

79,9

84,3

89,1

93,2

95,7

89,1

91,6

94,3

96,5

97,8

99,1

99,3

99,5

99,7

99,8

15

72,0

77,8

84,3

90,1

93,6

84,3

87,8

91,6

94,9

96,7

98,6

98,9

99,3

99,6

99,7

20

65,2

72,0

79,9

87,1

91,6

79,9

84,3

89,1

93,2

95,7

98,1

98,6

99,1

99,4

99,6

25

59,4

66,8

75,8

84,3

89,7

75,8

80,9

86,6

91,6

94,6

97,7

98,2

98,8

99,3

99,6

30

54,3

62,2

72,0

81,6

87.,8

72,0

77,8

84,2

90.,1

93,6

97,2

97,9

98,6

99,1

99,5

35

49,8

58,0

68,5

79,0

86,0

68,5

74,8

82,0

88,6

92,8

96,7

97,5

98,4

99,0

99,4

40

45,9

54,3

65,2

76,6

54,3

65,2

72,0

79,9

87,1

91,6

96,3

97,2

98,1

98,9

99,3

45

42,4

50,9

62,2

74,2

82,6

62,2

69,3

77,8

85,7

90,7

95,8

96,9

97,9

98,7

99,2

50

39,3

47,8

59,4

72,0

80,9

59,4

66,8

75,8

84,3

89,7

95,4

96,5

97,7

98,6

99,1

60

34,0

42,4

54,3

67,8

77,8

54,3

62,2

72,0

81,6

87,8

94,5

95,8

97,2

98,3

98,9

70

29,8

37,9

49,8

64,0

74,8

49,8

58,0

68,5

79,0

86,0

93,7

95,2

96,7

98,0

98,8

80

26,2

34,0

45,9

60,5

72,0

45,9

54,3

65,2

76,6

84,3

92,8

94,5

96,3

97,8

98,6

90

23,3

30,7

42,4

57,3

69,3

42,4

50,9

62,2

74,2

82,6

91,9

93,9

95,8

97,5

98,4

100

20,8

27,9

39,3

54,3

66,8

39,3

47,8

59,4

72,0

80,9

91,1

93,2

95,4

97,2

98,2

150

12,9

18,3

27.,9

42,4

56,1

27,9

35,9

47,8

62,2

73,4

87,1

90,1

93,2

95,8

97,4

200

8,7

12,9

20,8

34,0

47,8

20,8

27,9

39,3

54,3

66,8

83,4

87,1

91,1

94,5

96,5

250

6,3

9,6

16,2

27,9

41,2

16,2

22,3

32,9

47,8

61,1

79,9

84,3

89,1

93,2

95,7

300

4,8

7,4

12,9

23,3

35,9

12,9

18,3

27,9

42,4

56,1

76,6

81,6

87,1

91,9

94,9

350

3,7

5,9

10,5

19,8

31,5

10,5

15,1

24,0

37,9

51,7

73,5

79,0

85,2

90,7

94,0

400

3,0

4,8

8,7

17,0

27,9

8,7

12,9

20,8

34,0

47,8

70,6

76,6

83,4

89,0

93,2
92,4

450

2,5

4,0

7,4

14,7

24,9

7,4

11.,0

18,3

30,7

44,3

67,8

74,2

81,6

88,0

500

2,1

3,3

6,3

12,9

22,3

6,3

9,6

16,2

27,9

41,2

65,2

72,0

79,9

87,1

91,6

1000

0,6

1,0

2,1

4,8

9.,6

2,1

3,3

6,3

12,9

22,3

45,9

54,3

65,2

76,6

84,3

De lengte van de kabel tussen een versterker en een 100 W luidspreker
is 100 meter. De kabeldoorsnede 1,5 mm². Welk vermogen kan de luidspreker dan uitzenden?

4 Ω Luidspreker = 39,3 W
8 Ω Luidspreker = 59,4 W
100 V Luidspreker = 95,4 W
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Voorbeeld
vermogensverliezen

Evacuatie

Evacuatie
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CONFORM DE EN 54-16 NORM
Op plaatsen waar zich elke dag een grote
hoeveelheid mensen begeven is snelle en begrijpelijke informatie in noodsituaties een vereiste. In dergelijke situaties gebruikt men een
akoestische gesproken alarmering (Ontruimings
Alarm Installatie OAI).

Dit zijn geluidsversterkende – en geluidsdistributiesystemen voor noodgevallen. Ze maken
onderdeel uit van de brandmeldinstallatie en
voldoen aan de desbetreffende geldende nationale en internationale normen en voorschriften.

Akoestisch gesproken alarmering zorgt er voor
dat personen die zich, binnen of buiten een
gebouw, in een gevarenzone bevinden snel
worden ingelicht en gealarmeerd. Vooraf opgenomen of situatie-specifieke teksten zorgen
ervoor dat de personen in kwestie de juiste
instructies ontvangen, zelfs in meerdere talen.
Het belangrijkste doel van het systeem is om
de spraakinformatie met perfecte verstaanbaarheid in een noodsituatie over te brengen.

Als gevolg zijn de bedreigde personen in staat
om de situatie te herkennen, serieus te nemen
en de nodige gerichte acties te nemen. Het is
bewezen dat gesproken tekst zeer belangrijk is
in geval van nood. Paniek of onjuiste reacties
kunnen worden vermeden, mensen zullen op een
meer rustige en ordelijke manier de gevarenzone
verlaten en de snelheid om via de vluchtroutes
te ontsnappen neemt toe.

Doel

Akoestisch gesproken alarmering wordt overal
gebruikt waar er strengere veiligheidseisen
worden gesteld. In het algemeen geldt dit voor
gebouwen en ruimten waarin zich veel personen
bevinden die niet bekend zijn met de vluchtroutes

van het gebouw. Dit geldt o.a. voor winkelcentra,
ziekenhuizen, kantoorgebouwen, verzorgingstehuizen, winkels, scholen, universiteiten, banken,
sportfaciliteiten, hotel en congres gebouwen,
kantoorgebouwen, treinstations en luchthavens.

Gebruik

Waarschuwingssystemen met gesproken woord
zijn een belangrijk onderdeel van de algehele
veiligheid en het beveiligingsconcept. Derhalve
moet het systeem beschikbaar en operationeel
betrouwbaar zijn zonder mankementen, zoals
voorgeschreven in de EN 54-16 norm. Permanente zelfcontrole van het geluidssignaal en de
essentiële randapparatuur van het akoestische
gesproken alarmeringssysteem kan veiligheidsrelevante defecten op sporen en deze binnen
100 seconden doorverwijzen naar de systeembeheerder.

Concreet betekent dit dat het systeem zichzelf
bewaakt vanaf de microfoon via de ingangsmodules en versterkers over alle luidsprekerkabels. Dit geldt ook voor het digitale geheugen van
het geluidssignaal voor alarmteksten. De randvoorwaarden die ook worden gecontroleerd zijn
onder andere de netspanning, de noodstroomvoorziening en de laadstatus van de batterij.
Wanneer een storing in het systeem optreedt
worden deze te allen tijde reproduceerbaar in
het systeem bewaard.
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Product standaard
EN 54-16

Evacuatie

Gebruikers
standaard:
VDE 833-4
NEN 2575-1:2012
BS-5839
…

Planning, installatie en werking van akoestische alarmering conform EN 54-16 zijn
omschreven in de desbetreffende nationale
normen.

Planning en
Installatie

Voor planning, installatie en het in bedrijf stellen
van een akoestisch waarschuwingssystemen zijn
ervaren deskundigen nodig. Het ontwerp, aanleg,
service en onderhoud van dergelijke systemen
dient door gespecialiseerde bedrijven te worden
uitgevoerd.
Een uitgebreid scala aan diensten is betrokken
bij het ontwerpen van een PA systeem voor
noodsituaties:
•• Advies over ruimteakoestiek
•• Toepassingsgebied van het PA systeem
•• De te waarschuwen zones
•• 
Het aantal te plaatsen microfoons voor de
brandweer en de locatie ervan
•• Interne organisatie
•• A/B bekabeling (redundancy)

Het is absoluut noodzakelijk dat de functionaliteit
van het hele noodsysteem in een gevaarlijke
situatie feilloos blijft werken voor ten minste 30
minuten, bijv. als er brand uitbreekt.

De luidsprekerkabels moeten voldoen aan de
systeemspecificaties van de desbetreffende nationale brandbeveiligingsnorm. De doorsnede
van de kabel zal afhangen van de kabellengte,
de spanning en het gewenste vermogen.

Het beveiligingsniveau voor akoestische alarmerings-systemen (Pagina 15) moet tevens worden
bepaald in overeenstemming met de nationaal
geldende norm: NEN 2575-1:2012.

De basisfuncties en het brand-beveiligingsconcept voor akoestische waarschuwingssystemen,
welke verwijzen naar de installatie, dienen volledig te zijn getest en geregistreerd. Dit geldt ook
voor de akoestische parameters van het storende geluidsniveau, van het gewenste geluidsniveau en de relevante verstaanbaarheid van
spraak, waarbij een STI-waarde (Speech Transmission Index) van ten minste 0,5 moet worden
bereikt.
Het keuren van een elektroakoestisch noodsysteem dient door gekwalificeerde technici te
worden uitgevoerd. We raden u aan een onderhoudscontract met de fabrikant van het totale
systeem af te sluiten om volledige functionaliteit
te allen tijde te garanderen.

Het contract moet voorzien in 2 á 3 inspecties
per jaar en een jaarlijks onderhoud. Dit omvat
alle noodzakelijke werkzaamheden, waaronder
het testen van de afzonderlijke onderdelen van
de apparatuur, de werking van het gehele systeem, aanpassing in het systeem met de instructies en berichten in het logboek.

Inbedrijfstellen
Keuren
Onderhoud

Alleen gesproken alarmering met het officiële
EU-Conformiteitscertificaat en een bijbehorende
CE-keurmerk mogen sinds 1 april 2011 in Europa
worden gebruikt. Deze certificaten mogen
slechts worden afgegeven door de Europese
Unie vastgelegde testinstanties (ec.europa.eu)

'10
14 38/C
P

R /0176

Het functioneel blijven van dergelijke systemen
moet worden gegarandeerd voor de volgende
aansluitingen:
•• 
Stijgleiding voor luidsprekerkabels naar alle
zones
•• Brandwerende doorvoeringen tussen de verschillende zones
•• 
Verbindingskabels tussen het akoestische
waarschuwingssysteem en de brandmeldinstallatie
•• Kabels richting de handbrandmelders

Het is ook raadzaam om een service contract af
te sluiten om zo eventuele storingen binnen 24
uur te kunnen verhelpen. De verschillende interventietijden tussen een onderzoek cq. analyse of
oplossing en de relevante materialen die nodig
zijn, kunnen duidelijk worden gedefinieerd in een
dergelijk contract.

Evacuatie
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Beveiligingsniveau bepalen voor akoestische alarmeringssystemen volgens NEN 2575-1:2012

Beveiligingsniveau
bepalen

Start

Betreft het een:
• Celfunctie?

Nee

Ja

Betreft het een:
• Woonfunctie voor zorg of
• Gezondheidszorg-functie?

Betreft het een:
•Z
 orgclusterwoning voor 24 h
zorg in een woongebouw of
• Groepswoning met 24 h zorg of
•G
 ezondheidszorg met bedgebied?

Nee

Nee

Betreft het een:
• Logiesfunctie waarin hoogste vloer
hoger is dan 20 m gemeten boven
het meetniveau of
• Bijeenkomstfunctie *
> 10.000 m² of
• Onderwijsfunctie
> 10.000 m² of
• Sportfunctie
> 10.000 m² of
• Winkelfunctie *
> 10.000 m² of
• Overige gebruiksfunctie
> 10.000 m² of
* Afhankelijk van de organisatie is een
combinatie met stilalarm noodzakelijk.
Voor de gebruiksfunctie bouwwerk
geen gebouw zijnde zie daarvoor van
toepassing zijnde wet- en regelgeving

Ja

Nee
Betreft het een gebruikersfunctie met:
• Meerder verblijfsruimten waarin zich
> 1.000 personen kunnen bevinden
of
• Eén verblijfsruimte waarin zich>
2.000 personen kunnen bevinden
Nee
Pas een stilalarminstallatie toe:
draadloze stilalarminstallatie, of
met attentiepanelen of luidalarm
met codebericht.

Pas een luidalarminstallatie
type B toe

Stromingsdiagram B.1 – Keuze type ontruimingsalarminstallatie
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Ja

Ja
Pas een luidalarminstallatie
type A toe

Toepassingen
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Toepassingen
Concepten en verkoop argumenten voor PA-systemen,
klok-systemen en audio-systemen.

WINKELCENTRA
HORECA
OPENBAAR VERVOER
OPENBARE GEBOUWEN
SPECIALS
BEDRIJVEN & KANTOREN
KERKEN & MOSKEEËN
SCHOLEN & UNIVERSITEITEN
SPORTCENTRA & FACILITEITEN
ZIEKENHUIZEN
VERZORGINGSTEHUIZEN
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Toepassingen

WINKELCENTRA

Winkelen in een ontspannen sfeer – het zorg er voor dat mensen kopen en de winkels draaien
een hogere omzet. g+m elektronik ag PA systemen ondersteunen dit met aangename muziek
en het afspelen van opgenomen reclame boodschappen. Geïntegreerd in het veiligheidssysteem op de desbetreffende locatie en het veiligheidsconcept, zorgen zij ervoor dat
winkelen een waar genot is.
•• Achtergrondmuziek zorgt voor een aangename sfeer
•• Een scala aan muziek van verschillende genres zonder reclame
•• Muziek zones kunnen worden ingesteld voor het presenteren van individuele merk filosofieën
•• Integratie van LAN reclameteksteenheden die vanaf een pc eenvoudig te configureren en
bedienen zijn
•• Opnames voor informatie en reclame teksten kunnen worden afgespeeld via een tijdgestuurd
systeem
•• Een interface welke in het centrale bedieningspaneel is geïnstalleerd stelt individuele muziek
en teksten in voor winkels in een winkelcentrum
•• Automatische aanpassing van het volume van muziek en spraak aan het achtergrondniveau
•• Belangrijke oproepen en andere aankondigingen worden uitgevoerd met een microfoon
of telefoon-interface
•• Draadloze microfoonsystemen zijn beschikbaar voor reclame en andere evenementen
•• Directe interface met het alarmsysteem, het gebouwbeheersysteem en andere
«in-house» systemen
•• Eenvoudige integratie van het evacuatie en PA systeem in het veiligheids- en beveiligingsconcept
•• Permanente opvolging van het totale systeem volgens de norm EN 54-16
•• Ander geluidselementen voor de weergave van spraak en muziek

Geregisseerd opvoeren van merken
Voor reclame doeleinden en andere evenementen
Integratie in het veiligheids- en beveiligingsconcept

Toepassingen

18 | 19

Blokschema

Microphone console
Centre management

A

Parking 1
10 × GM-4550-EV

Microphone console
Information

B

Parking 2
10 × GM-4550-EV

A

Mall 1
20 × GM-3330-EV

B

Mall 2
20 × GM-3330-EV

Fire brigade
call point

Measuring microphone 1
Fire alarm system

USB

Notebook

LAN advertising-text unit

Building-management system:
• Fault
• Music On / Off
• Evacuation active
• Reserve

Telephone
announcements
Analogue A / B
Telemaintenance

Tenant
interface

Music
streamer

230 V
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Tenant
interface

Emergency
power supply

Tenant 1
Evacuation loudspeaker
(no music)
5 × GM-3310-EV
Tenant 2
Evacuation loudspeaker
5 × GM-3310-EV

Audio-amplifier

Tenant
interface

Evacuation
amplifier
Monitoring in
accordance with
Standard EN 54-16

Ancillary rooms
Plant room 1
15 × GM-5600-EV
2 × GM-8617-EV
Ancillary rooms
Plant room 2
15 × GM-5600-EV
5 × GM-8617-EV

Own audio-system
including auto-defeat

®

Internet
LAN

Mixing desk

APS System

Wireless event
microphone

Measuring microphone 2

Tenant 3
with comb. evacuation
system and audio-system

Toepassingen

HORECA

Zachte geluiden kunnen de eetlust van gasten prikkelen. Hetzij jong en modern of klassiek en
elegant, afhankelijk van de muzieksoort. Een PA systeem van g+m elektronik ag zorgt ervoor
dat elk restaurant en hotel uitnodigend is met de juiste achtergrondmuziek.

•• Achtergrondmuziek zorgt voor een aangename sfeer
•• Het afspelen van achtergrondmuziek verbetert discretie in een ruimte zodat gesprekken
aan de volgende tafel niet zo gemakkelijk kunnen worden afgeluisterd
•• Een professioneel samengesteld aanbod van muziek van verschillende genres zorgt voor
een unieke sfeer
•• Flexibele integratie van verschillende muziek media, bijvoorbeeld Internet radio,
cd- en dvd-speler, iPod, iPhone, DAB+ of tuner
•• Belangrijke aankondigingen en andere berichten worden gedaan via de microfoonof telefoon-interface
•• Het volume van de muziek kan voor elke ruimte individueel worden aangepast
•• De geluidseigenschappen van de luidsprekers kunnen worden afgestemd op de behoeften
en eisen op de desbetreffende locatie
•• Directe interface met het alarmsysteem, het gebouwbeheersysteem en andere
«in-house» systemen
•• Eenvoudige integratie van het evacuatie en PA systeem in het veiligheids- en beveiligingsconcept
•• Permanente opvolging van het totale systeem volgens de norm EN 54-16

«Feel good» gevoel voor de gasten
Voor discrete tafelgesprekken
Individuele aanpassing

Toepassingen

20 | 21

Blokschema

Microphone console
Reception

Restaurant
6 × GM-3330-EV

Front of dining room
4 × GM-3860-EV

Fire brigade
call point

Rear of dining room
4 × GM-3860-EV

Seminar room
6 × GM-3860-EV
Wireless event
microphone

USB

Internet

Mixing desk
Toilets
4 × GM-3300-EV
Music
streamer

Kitchen
2 × GM-6040-WF-EV

Terrace
4 × GM-6040-WF-EV

®

Telephone
announcements

APS System

DVD & CD player

Fire alarm system
Building-management system:
• Fault
• Music On / Off
• Source selection
• Evacuation active
• Reserve

Monitoring in
accordance with
Standard EN 54-16

230 V
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Emergency
power supply

Hotel rooms, floor 1
20 × GM-3300-EV

Hotel rooms, floor X
20 × GM-3300-EV

Toepassingen

OPENBAAR VERVOER

Wilt u met een bus of trein mobiel blijven, dan bent u aangewezen op nauwkeurige informatie. Elke minuut telt, zodat u uw verbinding op tijd weet te bereiken of dat u naar het juiste
platform wordt geleid. g+m elektronik ag wenst u een goede reis!

•• Aankondigingen in treinen, bussen, trams of schepen
•• Centraal aangestuurde informatie en advertenties, gelijktijdig verzonden naar verschillende
haltes of perrons
•• Signaaloverdracht en op afstand bedienen van de lokale versterkersystemen via een LAN-interface

Voor openbaar vervoer
Op perrons en in stations
Precies op het juiste moment en met goede verstaanbaarheid

Toepassingen
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Blokschema

Communication
interface

Display panels

Network

Microphone
console
Control
point 1

Text

Platform 1
12 × GM-6040-WF-EV

Microphone
console
Wireless
headset
microphone

Passenger information

Text

Platform 2
12 × GM-6040-WF-EV

Text

Platform X
10 × GM-3410-WF-EV

Bus stop 1
2 × GM-8632-EV

Text

Control
point 2
Microphone
console

®

Wireless
headset
microphone

APS System

Microphone
console

Monitoring in
accordance with
Standard EN 54-16

230 V

swisssystems.nl | info@swisssystems.nl

Emergency
power supply

Passenger information

Bus stop 2
2 × GM-8632-EV

Text

Toepassingen

OPENBARE GEBOUWEN

Duidelijke en begrijpelijke informatie is nodig in o.a. musea, theaters, multifunctionele
accommodaties (MFA) en in kantoorgebouwen – daar waar veel mensen elke dag in- en uitlopen. Daarnaast verbetert muziek het vertrouwen en comfort in de openbare ruimtes.

•• Muziek en spraak worden in top kwaliteit verzonden naar alle zones
•• Optimale aanpassing en verstaanbaarheid dankzij State of the Art DSP-technologie
•• Flexibele integratie van verschillende muziek media, bijvoorbeeld Internet radio,
cd- en dvd-speler, iPod, iPhone, DAB+ of tuner
•• Integratie van eenvoudige tot complexe mengtafels, geschikt voor alle gelegenheden
•• Heldere projectiesystemen voor professionele presentaties
•• Overdracht van digitale videosignalen via een zender/ontvanger met hoge resolutie, ongeacht
de kabellengte
•• State of the Art videoscaler eenheden zorgen voor het juiste beeldformaat in optimale resoluties
•• Planning en uitvoering van inductielussen (ringleiding) voor de slechthorenden in overeenstemming met de EN 60118-4 standaard
•• Alle media-apparaten kunnen in de presentatie meubels worden verwerkt of onzichtbaar in
cabines en kasten geïntegreerd worden
•• Analoge of digitale «slave» klokken kunnen worden ingebouwd of als opbouw worden gemonteerd
•• De luidsprekersystemen staan zowel informatieberichten als oproepen en alarmberichten toe
•• Directe interface met het alarmsysteem, het gebouwbeheersysteem en andere
«in-house» systemen
•• Eenvoudige integratie van het evacuatie en PA systeem in het veiligheids- en beveiligingsconcept
•• Permanente opvolging van het totale systeem volgens de norm EN 54-16

Veelzijdig in gebruik
Bewaakt volgens EN-standaarden
Innovatie: Digital Signal Processor (DSP)

Toepassingen
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Blokschema

Notebook
Video scaler
Audio-system

CD / DVD

Wireless
event
microphone

Video projector with ceiling lift
& wall cupboard

Room, front
Audio / Vidéo

Wireless
headset
microphone

Room, rear
Audio / Video
Gallery
Audio / Video

USB

Mixing
desk
Analogue

DCF radio receiver
Activation from
central evacuation panel

Master clock

16:02

Digital

Microphone console
Reception

Microphone console
Hospital management

APS System

Stage, left

Audio source

®

Cable-bound
remote control

Microphone 1

Stage, right

Room, front left

Room, front right

Bass loudspeaker

Foyer

Loop for the hard
of hearing in accordance
with Standard EN 60118-4

Microphone 2
Loop amplifier 1
230 V
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Loop amplifier 2

Toepassingen

SPECIALS

Elke kamer heeft een geheel eigen akoestiek. Professionele technologie is nodig om
zakelijke doelstellingen te bereiken of garant te staat voor publieke veiligheid. Soms is er een
geheel eigen voorkeur voor een perfecte geluidskwaliteit. g+m elektronik ag biedt altijd een
individuele oplossing.
Top presentatiesystemen

Vergader- en conferentieruimten
•• Het audio / video- of multimediasysteem is perfect afgestemd op de kamer
•• Scherm, videoprojectorlift en luidsprekers kunnen vlak in het plafond worden geïntegreerd
•• Max. bedieningscomfort dankzij eenvoudige muur afstandsbedieningen of mobiele touch-panels
•• Geïntegreerde bediening van alle ruimtefuncties zoals verlichting, zonwering, audio en video
•• Voorgeprogrammeerde scènes, basisinstellingen en bedieningscombinaties kunnen worden
geprogrammeerd en opgeroepen
•• Optimale aanpassing en verstaanbaarheid dankzij State of the Art DSP-technologie
•• Overdracht van digitale videosignalen via de zender/ontvanger in hoge resolutie
•• State of the Art videoscaler eenheden zorgen voor het juiste beeldformaat in optimale resoluties
•• Planning en uitvoering van inductielussen (ringleiding) voor de slechthorenden in overeenstemming met de EN 60118-4 standaard
•• Alle media-apparaten kunnen in de presentatie meubels worden verwerkt of onzichtbaar in
cabines en kasten geïntegreerd worden

Home entertainment
deluxe

Vrijstaande koopwoning en appartementen
• Een multi-room systeem zorgt voor een individuele omroepinstallatie in elke kamer van het gebouw
• Een brede selectie van bijpassende actieve luidsprekers
• Tot 9 muziekbronnen voor maximaal 40 kamers kunnen vrij gekozen en bediend worden
• Design ontwerp voor integratie in het EDIZIO-programma of voor standaard afdekplaten

Bescherming in
elke situatie

Tunnel PA systemen
•• Optimale verstaanbaarheid van informatie en alarmsignalen om de tunnel in geval van nood snel
te kunnen evacueren
•• Directe interface met het alarmsysteem, het gebouwbeheersysteem en andere «in-house» systemen
•• Eenvoudige integratie van het evacuatie en PA systeem in het veiligheids- en beveiligingsconcept
•• Permanente opvolging van het totale systeem volgens de norm EN 54-16

Toepassingen
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Blokschema

Touchpanel
Wireless
Beamer mit Deckenlift
& Einbauleinwand

Touchpanel
Wandeinbau
Kontrollsystem

Licht 1
KNX

Notebook

Licht 2

Storen 1

CD / DVD

Storen 1
Videomatrix

Notebook

Notebook

Drahtloses
Kopfbügelmikrofon
Drahtloses
Kopfbügelmikrofon

Drahtloses
Event-Mikrofon

Audiomatrix

Konferenz / Sitzung 1
2 × Control 28
Konferenz / Sitzung 2
6 × GM-3860

Audioquelle

Schwerhörigenschlaufe
nach Norm EN 60118-4
Schlaufenverstärker 1

230 V

swisssystems.nl | info@swisssystems.nl

Schlaufenverstärker 2

Toepassingen

BEDRIJVEN & KANTOREN

Succes klinkt goed, in het bijzonder wanneer de maximale capaciteit wordt bereikt door
gemotiveerde medewerkers. Of het nu in de productie of op het kantoor is, g+m elektronik ag
PA systemen kunnen helpen om tijd, moeite en kosten te besparen, de veiligheid te garanderen en versterken het plezier op het werk in combinatie met belangrijke informatie.

•• In open kantoren kan het «sound-masking» systeem zorgen voor een
geconcentreerde en discrete werksfeer
•• Achtergrondmuziek zorgt voor een aangename sfeer
•• Flexibele integratie van verschillende muziek media, bijvoorbeeld Internet radio,
cd- en dvd-speler, iPod, iPhone, DAB+ of tuner
•• Belangrijke informatie en aankondigingen worden gedaan vanaf een microfoonconsole of door middel van een brandweerpost
•• Directe interface met het alarmsysteem, het gebouwbeheersysteem en andere
«in-house» systemen
•• Permanente opvolging van het totale systeem volgens de norm EN 54-16

Motivatie verhogend
Productie verhogend
Perfecte systeemintegratie

Toepassingen
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Blokschema

DCF radio receiver

16:02

Master clock
Analogue

Microphone console
Safety & Security
Officer

Microphone console
Reception

Digital

Lobby
10 × GM-3330-EV
Staff restaurant
6 × GM-3860-EV

Fire brigade
call point

Corridor
20 × GM-3002-EV
Ancillary rooms
Plant room
15 × GM-5600-EV
2 × GM-8617-EV

Fire alarm system

Internet
LAN
Open-plan office 1
with sound masking
20 × GM-3310-EV

Music
streamer

Open-plan office 2
with sound masking
20 × GM-3310-EV

®

Building-management system:
• Fault
• Evacuation active
• Reserve

APS System

Audio-source

GSM (SMS)
Remote signalling
Control /Activation

Telephone
announcements

Telemaintenance

Modem

Measuring microphone 1

Open-plan office 3
20 × GM-3310-EV
Open-plan office 4
20 × GM-3310-EV

Measuring microphone 2

Telephone
network

230 V
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Monitoring in
accordance with
Standard EN 54-16
Emergency
power supply

Toepassingen

KERKEN & MOSKEEËN

Ruimten voor gebed, nadenken en plechtigheden. Kerk- moskee en crematoriuminterieurs
stralen een heel bijzondere sfeer uit. Een PA systeem van g+m elektronik ag voldoet aan de
strengste eisen om in alle situaties recht te doen aan het eerbiedige karakter.

•• Muziek- en spraaksignalen zijn dankzij de gebalanceerde geluidsoverdracht in het gehele
interieur optimaal te horen
•• Eersteklas geluidskwaliteit en natuurlijke geluidsweergave dankzij de innovatieve DSP-technologie
•• Gebruik van actieve en passieve geluidskolommen met uitstekende akoestische eigenschappen
•• De stralingshoek van actieve geluidskolommen kan elektronisch worden geregeld zonder de
helling van de behuizing aan te passen
•• De duidelijk gedefinieerde geluidsuitlijning optimaliseert de verstaanbaarheid en bereikt
elke luisteraar
•• Optimale aanpassing aan de kamerakoestiek voorkomt rondzingen en ongewenste reflecties
•• Een vol geluid van de basluidspreker, met name voor de lage muziek frequenties
•• Planning en uitvoering van inductielussen (ringleiding ) voor de slechthorenden in overeenstemming met de EN 60118-4 standaard

Voor complexe akoestiek
Kan ook gebruikt worden in stilte ruimtes en crematoria
Hoge mate van bedieningscomfort

Toepassingen
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Blokschema

Receiver

Video
projector

Screen

Choir
Passive columns
2 × GM-6940-P

Microphone, Altar

Microphone, Pulpit
Nave
Active columns
2 × ASCOLTO®
AH2435

Microphone,
Sacrament table
Wireless
headset
microphone

Gallery
Passive columns
2 × GM-6940-P

Wireless
tie-clip
microphone

Vestry
1 × GM-8120

Audio source

Cable-bound
remote control

®

Microphones

APS System

CD

Nave, left
1 × bass loudspeaker

Nave, right
1 × bass loudspeaker

Internet
Live channel
transmission to home
for the elderly
Loop for the hard
of hearing in accordance
with Standard EN 60118-4

Loop amplifier 1
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Loop amplifier 2

Toepassingen

SCHOLEN & UNIVERSITEITEN

«Leren» PA systemen van g+m elektronik ag zijn ook nodig waar mensen gezamelijk leren,
kennis opdoen en delen. Ze kunnen flexibel gebruikt en geïntegreerd worden in overeenstemming met de individuele eisen en slagen voor elke test als het gaat om de veiligheid en
beveiliging op het terrein.

•• Analoge of digitale pauzeklokken en kloksystemen kunnen worden geïntegreerd in
het APS ® systeem
•• Noodsituaties, evacuaties of het gevaar van een schietgraag persoon, bescherming op
elke vorm van gevaar is toe te passen binnen ons veiligheid en beveiligingsconcept
•• Belangrijke berichten en aankondigingen kunnen via de microfoon of telefooninterfaces
worden gedaan
•• Perfecte afstemming en integratie van een audio/ video systeem in elk klaslokaal of vergaderruimte
•• Overdracht van digitale videosignalen via de zender/ontvanger in hoge resolutie
•• State of the Art videoscaler eenheden zorgen voor de juiste beeldformaat in optimale resoluties
•• Draagbare audio-systemen kunnen flexibel worden gebruikt in muzieklokalen of zalen

Precies op tijd starten
Veilig leren
Presenteren van multi-media

Toepassingen
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Blokschema

DCF radio receiver

16:02

Master clock

Digital

Analogue
Microphone console
Staffroom

Playground
2 × GM-6040-WF-EV

Microphone console
Janitor

Lobby
6 × GM-3310-EV
Corridor
20 × GM-3310-EV
Staffroom
2 × GM-3300-EV

Fire brigade
call point

Control
Common rooms
15 × GM-3300-EV

Fire alarm system

Classrooms
15 × GM-3300-EV

Trip button
EVAC

Gymnasium
4 × GM-4010-EV
Classroom
Video
projector

®

GSM (SMS)
Remote signalling
Control /Activation

Telephone
announcements

TeleModem
maintenance

Telephone
network

swisssystems.nl | info@swisssystems.nl

Visualiser

Screen

Video scaler
Audio

Notebook
230 V
Audio-system
Gymnasium
Audio-system
Multi-purpose hall
Assembly hall

Monitoring in
accordance with
Standard EN 54-16

230 V

Receiver

Emergency
power supply

GM-8130

APS System

Trip button
SHOOTER

Toepassingen

SPORTCENTRA & FACILITEITEN

Akoestiek is altijd erg belangrijk als het gaat om scoringskansen, die laatste beslissende
momenten of dat ene waardevolle moment voor een doeltrap. Het kan de sportman / sportvrouw motiveren en het publiek inspireren. PA systemen van g+m elektronik ag nemen elke
sportieve uitdaging aan.
Robuust in alle
omstandigheden
Voor professionele
sportwedstrijden

Top prestaties
voor alle eisen

•• Muziek en spraak kan optimaal worden gehoord door de gehele hal dankzij
uitgebalanceerde akoestiek
•• Perfecte afstemming en optimale verstaanbaarheid dankzij «State of the Art» DSP-technologie
•• U heeft de mogelijkheid tussen het verkondigen van advertenties, omroep of alarmberichten
•• Het gebruik van weerbestendige, mechanisch robuuste componenten
•• Brede selectie van op afstand bedienbare controlepanelen en -consoles om aan
alle eisen te kunnen voldoen
•• Muziek bronnen kunnen worden gekozen overeenkomend met de actuele sportactiviteit
•• Draadloze microfoonsystemen zijn geschikt voor o.a. gymnastiek en speciale evenementen
•• De sportscoreborden van g+m elektronik ag informeren u precies over de resultaten,
winst en /of de correcte tijd
•• Analoge en digitale «slave» klokken kunnen zowel in een paneel dan wel als opbouw
worden gemonteerd
•• Planning en uitvoering van inductielussen (ringleiding ) voor de slechthorenden in
overeenstemming met norm EN 60118-4
•• Hoogwaardige luidsprekers voor grote afstanden
Overdekte zwembaden/open lucht zwembaden
•• Paneelluidsprekers en luidsprekerkasten voldoen aan de speciale eisen voor
buiten- en overdekte zwembaden
•• Badmeesteralarm kan discreet worden geactiveerd met verschillende noodknoppen
in het gehele zwembad
•• Informatieve teksten kunnen worden omgeroepen. bijv. informatie over de sluitingstijd
of cateringaanbod
•• Het audiosysteem kan worden uitgebreid met compacte «high performance» luidsprekerkasten, bv. voor evenementen, aqua-aerobics of professionele zwemwedstrijden
•• Mobiele audioracks met professionele muziekbronnen en draadloze microfoons
•• Achtergrondmuziek in kleedkamers, toiletten en andere vertrekken creëren een aangename sfeer

Toepassingen
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Blokschema

109

100

Scoreboard

gm-elektronik.ch

Control desk

28 4 25
09:05

DCF radio receiver

Master clock

Digital

16:02

16:02

Hall 1

Lounge

16:02
Hall 2

Microphone console

16:02

16:02
Corridor,
basement level

Hall 3
Lounge
4 × GM-3330
Media booth hall
Hall section 1

Corridor
4 × GM-3330
Outside area
2 × GM-50-T

Media booth hall
Hall section 2

Control / Activation
of audio-systems

Wireless
microphone

Hall section 1
3 × GM-8081
3 × GM-8560
Hall section 1
3 × GM-8081
3 × GM-8560

APS System

Media booth hall
Hall section 3

Hall section 2
3 × GM-8081
3 × GM-8560

®

Fire alarm system

Hall section 2
3 × GM-8081
3 × GM-8560

Hall section 3
3 × GM-8081
3 × GM-8560
Hall section 3
3 × GM-8081
3 × GM-8560
Loop for the hard
of hearing in accordance
with Standard EN 60118-4

Loop amplifier 1

230 V
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Loop amplifier 2

Toepassingen

ZIEKENHUIZEN

Achtergrondmuziek zorgt voor een aangename sfeer in de openbare zones. Professionele PA
systemen van g+m elektronik ag worden met groot succes gebruikt in o.a. de kraamafdeling
en operatiekamer. Daar waar gezondheid van het grootste belang is, geven onze systemen
een gevoel van veiligheid.

•• Achtergrondmuziek zorgt voor een aangename sfeer in de openbare zones
•• Muziek van verschillende genres zonder reclame
•• Audio en video systemen geven informatie aan het personeel
•• Planning en uitvoering van inductielussen (ringleiding) voor de slechthorenden in
overeenstemming met de EN 60118-4 standaard
•• Analoge en digitale «slave» klokken kunnen zowel in een paneel dan wel als opbouw
worden gemonteerd
•• Eenvoudige integratie van het evacuatie en PA systeem in het veiligheids- en beveiligingsconcept
•• Permanente opvolging van het totale systeem volgens de norm EN 54-16

Het creëren van een positieve sfeer
Optioneel voor slechthorenden
Bewaakt volgens EN-normeringen

Toepassingen
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Blokschema
Video scaler
Video projector with ceiling lift
& wall cupboard
Front speaker cabinets, left

Notebook

Front speaker cabinets, right

DVD

Loop for the hard of hearing in accordance with Standard EN 60118-4

Loop amplifier 1
Loop amplifier 2

16:02

Master clock

DCF radio receiver

Analogue

Microphone console
Reception

Digital

Cafeteria
15 × GM-3330-EV

Microphone console
Hospital management

Dining room
12 × GM-3330-EV
Staff common room
8 × GM-3330-EV

APS System

Fire alarm system
Nurses’ station
25 × GM-3310-EV
Control
Patient common room
20 × GM-3330-EV
Control

®

Trip button
EVAC

Internet

Audio
source

Corridors
20 × GM-4000-EV

Monitoring in
accordance with
Standard EN 54-16

230 V
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Ancillary rooms,
basement level
20 × GM-5600-EV
2 × GM-8617

Emergency
power supply

Toepassingen

VERZORGINGSTEHUIZEN

Meldingen en muziek luisteren waar je jong van blijft. Of het nu is voor therapie, evenementen
of voor informatie – PA systemen van g+m elektronik ag in verzorgingstehuizen bewijzen dat
ze voldoen aan alle behoeften op elke leeftijd.

•• Achtergrondmuziek zorgt voor een aangename sfeer in het gebouw
•• Audiosystemen kunnen worden uitgerust met kwalitatief hoogwaardige geluidszuilen
en compacte luidsprekers
•• Flexibele integratie van verschillende muziek media, bijvoorbeeld Internet radio,
cd- en dvd-speler, iPod, iPhone, DAB+ of tuner
•• Mededelingen of preken kunnen via internet rechtstreeks worden doorgegeven aan
de multifunctionele ruimten
•• Audio en video systemen zijn de juiste keuze voor lezingen, tv-uitzendingen of interne
opleiding voor uw medewerkers
•• Beeldtransmissies voorzien van optimale resolutie en helderheid
•• Planning en uitvoering van inductielussen (ringleiding ) voor de slechthorenden
in overeenstemming met de EN 60118-4 standaard
•• Analoge en digitale «slave» klokken kunnen zowel in een paneel dan wel als
opbouw worden gemonteerd

Voor het herhalen van berichten en voor versterking
Het bereiken van alle bewoners
Optimale verstaanbaarheid en zichtbaarheid

Toepassingen
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Blokschema

DCF radio receiver

16:02

Master clock
Analogue

Video
projector

Common rooms, 1st floor
4 × GM-8120

Screen
Control

Common rooms, 2nd floor
4 × GM-8120

Video scaler

Receiver

Digital

Notebook

Control

Cafeteria
6 × GM-3330

DVD / Tuner TV

Dining room 1
4 × GM-3330

Tripping meals bell

Dining room 2
4 × GM-3330
Internet

Live TV and radio transmission
from churches

Multi-purpose room
Front loudspeakers
2 × GM-6940-P

Multi-purpose room
6 × GM-3860

®

Wireless
microphone

APS System

DAB+ / FM tuner
Internet tuner

Wireless
headset
microphone

Loop for the hard of hearing
in accordance with Standard
EN 60118-4

Cable-bound
remote control
Loop amplifier 1

230 V
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Loop amplifier 2

APS ® system

APS system
®

SPRAAK EVACUATIE SYSTEMEN

• Gebruiksvriendelijk
• Digitale 100 V versterkers
• LAN netwerken
• DSP
• Open systeemarchitectuur
• Officieel EN 54 – 16 gecertificeerd
• Volledig modulair
• Luidspreker lus controle
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APS ® system

APS technologie
®
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Dankzij de open systeemarchitectuur, beschikt onze APS® technologie
over een groot aantal verschillende interfaces, hetgeen resulteert in hoge
flexibiliteit bij de implementatie van systemen van derden. Automatische en
permanente controle van deze interfaces garanderen in geval van nood te allen
tijde 100 % beschikbaarheid van het systeem zoals voorgeschreven door de
norm EN 54-16.
Elke module heeft zijn eigen intelligentie en communiceert permanent met de centrale processor
module APS-990 via de digitale bus. De belangrijkste voordelen van onze APS ® techniek zijn:
•• 
Een willekeurig aantal modules kan, afhankelijk van de configuratie bij de klant, op elk
gewenst moment en «low cost» gemakkelijk
worden gecombineerd en uitgebreid
•• Minimale complexiteit aan bedrading verlaagt
de montage kosten aanzienlijk
•• 
Kan individueel en klant specifiek worden
geprogrammeerd
•• Zeer efficiënte diagnostische mogelijkheden
Programmeerbare digitale microfoonconsoles
met bussysteem, LAN-koppelingen, touchscreen monitoren en gebouwbeheersystemen
zorgen voor maximaal comfort, veiligheid en
betrouwbaarheid dankzij een bewaakte redundante kabelroutering (EN 54-16)
Een netwerk met standaard LAN indeling zorgt

gm-elektronik.swiss | adm@gm-elektronik.swiss

voor een optimale verdeling van de verschillende
subsystemen en voor aanzienlijke kostenbesparing in de bedrading. De permanent
bewaakte netwerken kunnen ook interactief over
de redundante glasvezelkabels communiceren
en daarmee het risico van uitval minimaliseren.
APS ® heeft zijn eigen software voor bewaking
en onderhoud op afstand zodat het systeem
binnen een zeer korte tijd kan worden geanalyseerd en de programmering kan worden
aangepast.
De klasse-D versterker technologie en Digital
Signal Processing (DSP) zorgen voor een optimale akoestiek in elke ruimte.

APS ® technologie

APS ® system

APS COMPONENTEN (UITTREKSEL)
Music and
signal sources,
programmable

Function /
control modules,
programmable

Power supply
modules

Output modules,
programmable

APS-19.2

MP3 chime and siren module, 30 melodies

APS-24.1-LAN

LAN text unit for recording and playback of an unrestricted number of
texts of unrestricted length – configuration by means of Web browser

APS-25.2

Digital VHF tuner, 50 stations, channel search

APS-26

USB media player module

GM-1525

Internet radio with FM / RDS / DAB / DAB+

APS 46.1

4-channel DSP module, with equalizer, delay, volume control, dynamic
and remote control

APS-50.1

Universal switching and control module with 8 illuminated pushbuttons

APS-52

Control module for 8 functions from external buttons, contacts

APS-53

Switching and control module, for 4 control circuits from external voltages (12 / 24 / 48 V)

APS-54.1

Switching and control module with 4 illuminated pushbuttons, for special
functions, with remote activation

APS-56-NL

Control module with 8 monitored inputs

APS-57

Time switch with 2 circuits

APS-58

Communication module for RS 232 interface, 8 conditions, 8 outputs

APS-59.1-LAN

Data and LF interface module for multiple systems, LAN configuration type

APS-60

Control loudspeaker with amplifier, selector switch LF bus 1-4

APS-90.2

Power module 230 V AC / 48 V DC, 3 A

APS-151

Emergency power supply 48 V DC, 24 Ah, 3 units height, 19"

APS-31.1

LF output module with additional Open Collector,
VU meter and volume control

APS-33-4

4-channel DSP output module with delay, equalizer,
compressor / limiter, volume control

APS-64.1

Module with 4 controllable and switchable loudspeaker lines 100 V,
including int. / ext. control bypass, 250 W

APS-74.1

Module for switching 4 groups 100 V,
including external control bypass, 250 W

APS-75

Relay module for controlling special functions (4 relays)

APS ® system
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Andere modules en componenten kunt u vinden op onze website

Monitoring modules
in accordance with
EN 54-16
EN 50849
BS 5839
NEN 2575

APS-177-EV

Central processor monitoring module in accordance with international
safety standards (EU Standard)

APS-178-32-EV

Digital line / impedance monitor, 32-channel

APS-180-Loop

Interruption free line monitor with 2-wire loop line

Processor modules

APS-990-Modem

Central processor module with data memory, freely programmable
with telemaintenance function

System housings
MC-03

8 module slots with I²C bus connection
1 module slot without I²C bus connection

System housings
with integrated
mixing amplifier
AM-CD-XX

5 module slots with I²C bus connection
1 module slot without I²C bus connection
AM-CD-50
AM-CD-100
AM-CD-150
AM-CD-250

50 W Content power (Sinus)
100 W Content power (Sinus)
150 W Content power (Sinus)
250 W Content power (Sinus)

System output
stages BO-CD-XX

BO-CD-50
BO-CD-100
BO-CD-150
BO-CD-155
BO-CD-250
BO-CD-500
BO-CD-50-2
BO-CD-100-2
BO-CD-100-4
BO-CD-150-2
BO-CD-250-2

150 W Content power (Sinus)
100 W Content power (Sinus)
150 W Content power (Sinus)
150 W Content power (Sinus) for induction loops
250 W Content power (Sinus)
500 W Content power (Sinus)
2 × 150 W Content power (Sinus)
2 × 100 W Content power (Sinus)
4 × 100 W Content power (Sinus)
2 × 150 W Content power (Sinus)
2 × 250 W Content power (Sinus)

Programmable
input modules
for APS ® central
control panels

APS-01-EV

In accordance with Standard EN 54-16, with preamplifier, for dynamic
microphone, capacitor microphone symmetrical, AUX asymmetrical

APS-04

For remote controls APS-440, APS-451, APS-340 and ARC-340

APS-11-4

4-channel DSP input module, selectable microphone or audio-inputs
with delay, equalizer, compressor / limiter, volume control

APS-16.1

Input module with interface for up to 32 parallel,
digital microphone command consoles

APS-16-LAN

Input module with interface for up to 32 parallel,
digital microphone command consoles with LAN configuration type

APS-18.3

Telephone interface (from any number of telephone stations to PA system)

APS-40.1

Electronic program-selection module with preamplifier,
for 4 music sources
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