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 אבן יהודהאולם ספורט 
 

 טכנית תיאור הדרישה

 דגשים
 .ממשק הפעלה קל ונוח לתפעולייצור  •

 .גבוה איכות האודיו •
 .גבוה איכות הצפייה •

 
 :אודיטוריום

 

  -באודיטוריום קייםציוד  •

 כמות מוצר
 פודיום במה נייד

 CRESTRONכולל מסך מגע 
  22מסך מחשב "

 כולל תושבת בולם זעזועים  PV PM18Sמיקרופון גוזניק כדוגמאת 
 ניוד מלא על גלגלים וסטופרים קדמיים למניעת תזוזות גלגלי אקולון

 פתחי אוורור
 צמה במאגד כבל שרשורי

 מנעול רב בריח
 וט.דלתות קדמיות לשירות וחיו 2דלת אחורית נפתחת +  -דלתות 

1 

 מקרן .
 .COLOUR LIGHT OUTPUTאנסי,  7,000

 .4K, תומך WUXGA, 1920*1200רזולוציה: 
 .1.44-2.33עדשה: 

 . 1:50,000ניגודיות: 

1 

 1 מתקן תליה
 מסך הקרנה איכותי תוצרת איטליה.

 SCREENLINEמסך הקרנה 
  LODOדגם: 

 WHITE ICEסוג בד: 
 אינץ'.  227, 16:10, 490*306גודל מסך: 

1 

   מערכת שליטה ובקרה מרחיקים להפעלת כול המערכות כולל תכנות 
 1 לחיבור מחשב אורח    HDMIפנל חיבורים בפודיום 

 Multi-Format Switcher  1משדר + מקלט אודיו משולב יותקן בארון בפודיום  

 CRESTRO 2למקרן    1משדר מקלט למקרן עבור פנל חיבורים ברצפה ו 
 ALL IN ONE  CRESTRON 1כניסות, ממתג  8מגבר, בקר משולב 

 CRESTRON 1לשליטה על כל המערכת משולב בפודיום  7מסך מגע "



 
 

   
פתרונות טכנולוגיים יעוץ פרויקטיםוניהול תכנון   

 

 
036068203ע.מ    ●   aviva@avatech.co.il   ●  טל' 054-6744577     איי.וי.איי טכנולגיה  ● 

 

 40X40  1רוחב   40Uארון ציוד 
 1 מיקרופון דינאמי ידיני  

 line array   6.5 ”LF driver and a 1” 127dB throat driver   4 -ראשי  PAרמקול 
 line array   6.5 ”LF long excursion driver 125dB   2 - ראשי BASS PAרמקול  

 LF driver  1x15  ”LF 138dB  2רמקול סאב  
 1 מגבר פרוססור מקורי למערכת ראשית

 
 – ת באודיטוריוםהמערכ תוספותתיאור תוכנית  .1

 :תוספת למערכות אודיו וידאו עבור עמדת הפעלה הממוקמת בגב הקהל •

  7מסך מגע " -

 עבור מחשב אורח  HDMIמרחיק  -

  X2, חשמל  PL, HDMI  ,XLR X 2פנל חיבורים שולחן הכולל חיבורי: -

 X2טבעת מתאמים  -
 א.כולל סנכרון למערכת קיימת ותכנות מל

 תאורה המפורטת בכתב הכמויות:  •
וכל האביזרים הנדרשים הפעלת מערכת התאורה ע"י הלקוח באמצעות פנל פיקוד 

 יותקן בעמדת הפעלה באודיטוריום.להפעלת ושליטה על התאורה, 
 יש לבצע התאמת תאורה באזור במה ובאזור הקהל ולכלול בתמחור:

 אישור קונטרוקטור -

 במת הרמה -

 סידור הקירות והפתחים עד לקבלת מוצר מוגמר  -תיקון בינוי -
 

  -חדרי חוגים .2

 החדרים משמשים לכנסים, חוגים כגון : ספינינג, קיגבוקס, בלט, ג'ז ועוד. •

 והפעלה פשוטה ואיכותית. הנגישותחשוב להדגיש את נושא  •
 :נדרש לבצע מערכת אודיו איכותית הכוללת  -נדרשת מערכת אודיו

כולל שמע באמצעות חיבור נגן+  מגבריוקרן על קיר לבן( , מקרן + מתקן תליה טלסקופי )
מדונה, פנל חיבורים + לחצנים להפעלה  דש + :מיקרופוניםמיקסר, , רמקולים, בלוטוס

 נגישה של הציוד בחדר. כמפורט בכתב הכמויות. 
 בחדר קיים ארון ציוד

 
  -אולם ספורט .3

יש לקחת בחשבון שהקבן הנבחר יבצע באולם תשתית הכוללת: צינורות לכבילה, חשמל   •
 + רשת לפי הצורך.

 
 מערכת אודיו איכותית הכוללת:

 .רמקולים+  מתקני תליה  •

 יותקנו בארון ציוד מולטימדיה שיתלה על הקיר בחדר צדדים -מגברים  •

 מקלט . שדריח' דש הכולל מ  2י,  ידניח'  4  -מיקרופונים  •
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 בכל צד.  2 פנל בקיר לחיבור מיקרופונים –עמדת שופטים   •

 כולל זרוע טלסקופית על פי גובה תקרה ) יש לתמחר לאחר סיור(.  מקרנים יותקנו מהתקרה   •

 מסך נגלל שיותקן מהתקרה  •

הכוללת פנל לחצנים + חיבורים.  יותקן בשני צידי האולם. בקר +  –ושליטה עמדת הפעלה  •
 שליטה על : 

 ON/OFF -מקרן -

 ווליום -

 מסך נגלל חשמל -

 PL, HDMI+KRAMER RING 6  , XLR X 2 –חיבורים  -
 

 :באחריות הקבלן הנבחר  חשוב לציין
 

 צפת פרקט.יר –יש לקחת בחשבון תקרה גבוה ולמחר במת הרמה / ג'יני   •

לרמקולים + מקרן+ מסך  קונסטרוקטור  באחריות הקבלן המבצע לתמחר אישור מהנדס •
 מה שיתלה על התקרה. לולמען הסר ספק לכ נגלל.

הקבלן הנבחר יתמחר מטעמו נקודות חשמל ורשת במידה ויידרש. וזאת לאחר סיור לכמות  •
 הנקודות הנדרש להוסיף.

הקבלן הנבחר יתמחר מטעמו בינוי סגירת קירות, צבע וכו' לכל הפרויקט. וזאת יתומחר  •
 לאחר סיור.


