
OPIS REALIZACJI
Na mapie Polski powstał kolejny ciekawy obiekt sportowy. To Centrum Przygotowań Paraolimpijskich
potocznie nazywanyHalą Sportowo –Widowiskową „Jaskółka” w Tarnowie.

Głównym zadaniem systemówAV zainstalowanychw obiekcie jest obsługawydarzeń sportowych oraz
wsparcie dla realizacji imprez rozrywkowych, pokazów, koncertów, itd.

W skład systemu ekranów LED wchodzą cztery telebimy o wymiarach 6x4m każdy. Na ekranach LED
mogą byćwyświetlane obrazy z kamer PTZ podłączanych do 16 szt. przyłączy broadcast rozlokowanych
w całym obiekcie, sygnały z wozu TV, oprogramowania wspierającego obsługę imprez sportowych,
dodatkowych źródeł sygnałowych. Wszystkie sygnały są miksowane przez pełnowymiarowy mikser
wizyjny NewTek TriCaster 410wyposażonyw dedykowany kontroler sterujący.

Oprócz dedykowanego oprogramowania do obsługi imprez sportowych, dodatkowo zamontowano
dwie tablicewynikówdoprofesjonalnej obsługi koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej,
badmintona itd. Tablice zostały zintegrowane z dwoma 24 sekundowymi zegarami koszowymi
zainstalowanymi na koszach najazdowych. Tablice i zegary są obsługiwane poprzez pulpit sterujący z
poziomu stolika sędziowskiego.

W obiekcie zainstalowaliśmy również system elektroakustyczny pełniący funkcję Dźwiękowego
SystemuOstrzegawczego. Szczegółowydobór oraz precyzyjne rozmieszczenie zestawówgłośnikowych
wykonaliśmy na podstawie symulacji akustycznych wykonanych w programie do symulacji
akustycznych EASE. System Hali Głównej zapewnia całkowity szerokopasmowy poziom ciśnienia
dźwięku na trybunach na poziomie 105db z nierównomiernością 3dB namin 95% powierzchni! System
umożliwiaprowadzenie imprez sportowychzpoziomupłytyboiska, stanowiskkomentatorów, reżyserki,
oraz stanowiska dowodzenia. W celu nagłośnienia i transmisji dźwięków pochodzących z plików
wyświetlanych na ekranach ledowych, system ekranów LED został zintegrowany z systemem
nagłośnienia.

Hala Sportowaw liczbach:

• cztery ekrany LED o łącznej powierzchni powyżej 90m2 ,
• 16 szt. przyłączy broadcast oraz przyłączewozu TV,
• ponad 200 głośników sufitowychwprzestrzeniachwspólnych,
• ponad 140 głośników ściennychwprzestrzeniachwspólnych,
• 36 zestawówgłośnikowych do nagłośnienia trybun i płyty boiska,
• ponad 6 kmkablimikrofonowych,
• ponad 3 km światłowodówwielowłóknowych,
• ponad 2 km skrętek,
• godziny projektowania, instalowania, uruchamiania, programowania, kalibracji i strojenia.
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