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SZKOLENIE DLA PROJEKTANTÓW DSO MultiVES

I. Informacje szczegółowe

Termin szkolenia:
23.05.2018 09:00-14:30

Uwagi:
Ilość miejsc ograniczona – grupa warsztatowa max 15 osób Szkolenie w formie warsztatu z elementami
prezentacyjnymi

Maksymalna ilość osób:15.

II. Poszczególne etapy szkolenia:

Program szkolenia

Projektowanie instalacji DSO w oparciu o urządzenia systemu MULTIVES

Projektowanie systemów DSO1.

- Wybrane przepisy z zakresu ochrony ppoż.

- Okablowanie – wymagania

            - Wytyczne dotyczące projektowania

            - Zawartość dokumentacji projektowej

            - Lokalizacja urządzeń DSO w obiekcie

 

Urządzenia centralne systemu MULTIVES1.

- Elementy składowe centrali

- jednostki kontroli

- wzmacniacze

- urządzenia zasilające

- Mikrofony systemowe

- Funkcje systemu
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- Przykład doboru urządzeń

- Bezpieczeństwo, elastyczność, optymalizacja kosztów

 

Głośniki DSO1.

- Wymagania dotyczące linii głośnikowych

- Głośniki ppoż. – prezentacja

- Komunikaty – znaczenie, wymagania i budowa

- Czynniki wpływające na jakość przekazywanych komunikatów

- Symulacje akustyczne

 

Warsztaty1.

- Wykrywanie uszkodzeń przez systemu

- kontrola linii głośnikowych

- wzmacniacz rezerwowy

- Uszkodzenie elementów centrali

- Pomiary

- STI – zrozumiałość mowy

- SPL – różne typy głośników i moce znamionowe

- Mikrofony – nadawanie komunikatów słownych, prezentacja obsługi

 

Wsparcie dla projektantów

Symulacje akustyczne1.
Weryfikacja dokumentacji projektowej2.
Pomoc przy doborze urządzeń3.
Współpraca z biurami projektowymi4.
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WAŻNE:

Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w szkoleniu prosimy o potwierdzenie
przybycia e-mail na adres szkolenia.wroclaw@aat.pl z podaniem liczby osób i nr kontaktowego.

 

Adres:

Oddział: Wrocław

Miejsce szkolenia: Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław

Zapisu na szkolenie prosimy dokonywać poprzez kontakt z danym oddziałem

Telefon: 71/348-20-61

Adres e-mail: szkolenia.wroclaw@aat.pl

Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w szkoleniu prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie
71/348-20-61 lub w formie elektronicznej na adres szkolenia.wroclaw@aat.pl z podaniem liczby osób i nr kontaktowego.
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