Lydanlegg for speaker og programlyd, som skal dekke store arealer, er noe ganske annet enn
høyttalerløsninger for konsertbruk, studio eller møterom/auditorieløsninger.
Vi har over 20 års erfaring i design av lydanlegg, enten det er cruise skip, fornøyelsespark,
industri/vrimleareal, badeland, idrettshall, fortballstadion, skistadion eller alpinanlegg.
Ny definisjon på ”all weather”
Norsk Lydteknikk AS representerer Community Loudspeakers, markedsleder på høyttalere for bruk i
alle typer arena – ute og inne. Community leverer et bredt spekter av ” weatherised” høyttaler
modeller, helt opp til store kabinetthøyttalere og ”line array”.

”Weatherised” betyr for Community: 15 års garanti mot vanninntregning, ingen andre produsenter er
i nærheten av å kunne tilby dette.
R-serien og I-serie(W) har 15 års garanti på kabinettene, og 5 års garanti på element/elektronikk.
Community R serie er like godt egnet på løkka som på Lerkendal.
I samarbeid med Community, har vi laget digitale filtre tilpasset våre DSP miksere fra Symetrix.
Filtre man normalt finner på ekstremt dyre systemer. Det betyr at vi kan tilby optimalisering av
lydkvaliteten på løsninger med Symetrix digital mikser og Community høyttalere!

Beregning av lydsystem
Vi bruker Ease 4 og Ease Focus når vi beregner høyttalerløsninger. Større anlegg designes med full
akustisk beregninger (Ease4). Små og mellomstore anlegg bruker vi Ease Focus til beregne nivåer,
posisjon og ikke minst vinkler på høyttalere etc.
Eksempel innedørs bane med tribune på begge sider

Jevn lyd over hele banen, her er det 8 x høyttalere over banen + tre mot hver tribune (vinkel på høyttalerne fremgår ikke her).

Samme bane, samme høyttalerløsningen mot tribunene. Banen er dekket med to midmonterte høyttalere som dekker hver sin halvdel av
banen. Denne løsningen gir større forskjell på nivået på banen, men til en betydelig lavere pris.

Her har vi satt ut målepunkter (1-6), hvor vi sjekker frekvensrespons, nivå, og hvor mye høyttalerne påvirker hverandre.

Snitt av tegningen. Målepunktene er de samme, og fargen angir nivå og jevnhet på lyden.

Eksempel på måling av en lydkilde ved et gitt tverrsnitt på tegningen.

Jevnt nivå innenfor ønsket dekningsområde er vesentlig informasjon. Her er målepunktene
representert med hver sin linje, og viser nivå innenfor et gitt frekvensområde.

Community IV6 – Verdens første ”line array” høyttalersystem for permanent utendørs
montering!

Community med ”line array” for permanent inne og ikke minst utendørs montering!

Community arena høyttalere finnes bla. på: Lerkendal stadion, Bislet stadion, Trysilfjellet,
Hafjell skisenter, Kvitfjell skisenter, Stavanger stadion, Blåbyhallen, Sørmarka arena, og
mange flere…
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