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PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW BIAMP W 
TYPOWEJ RESTAURACJI 

Restauracja z 3 strefami 

 

 

 

 

 

 

nasze głośniki Desono™ EX-S8 łączą doskonałe brzmienie i atrakcyjne wzornictwo, które idealnie  

System nagłośnienia do odtwarzania muzyki w tle, która ma zapewnić dobrą atmosferę w lokalu. 
Wybór źródła dźwięku i regulacja poziomu głośności są dostępne dla każdej strefy niezależnie.  

W tym przykładzie system nagłośnienia obejmuje trzy strefy: lobby, salę restauracyjną z barem oraz 
salę VIP z możliwością podłączenia własnego źródła dźwięku, np. smartfonu. Każda strefa jest 
nagłaśniana przez głośniki sufitowe. Wybór dwóch źródeł sygnału muzycznego oraz regulacja 
poziomu wyjściowego dla poszczególnych stref są dostępne niezależnie dla lobby i sali restauracyjnej 
z barem.  

Ustawienia dla obu tych stref są realizowane z jednego naściennego panelu sterującego 
zainstalowanego w holu. Wybór trzech źródeł dźwięku (dwa wspólne źródła i źródło dostępne tylko w 
sali VIP) oraz sterowanie poziomem wyjściowym strefy VIP są dostępne w prywatnej sali na osobnym 
panelu naściennym zainstalowanym w tym pomieszczeniu. 

PROJEKT POMIESZCZENIA 

Zakres funkcjonalności 

 Wybór dwóch wspólnych wejść sygnału muzycznego w każdej z trzech stref 
 Wejście dodatkowe dla źródła użytkownika w sali VIP jest zrealizowane za pomocą panelu 

ściennego z dwoma analogowymi złączami XLR 
 Wydzielone strefy głośników sufitowych do odtwarzania muzyki w tle. 
 Wybór źródła i kontrola poziomu wyjściowego za pomocą naściennych paneli TEC-1 
 Wejścia logiczne do wyciszenia systemu we wszystkich strefach poprzez zamknięcie styków 

systemu sygnalizacji pożaru zrealizowanego przez firmę zewnętrzną 

      



 
 

 

2 
 

 

LISTA WYPOSAŻENIA BIAMP 

Ilość Produkt Opis 

1 TesiraFORTÉ AI 12 wejść mic/line; 8 wyjść mic/line z wbudowanym 
złączem USB audio 

2 Tesira TEC-1i/TEC-1s panele sterujące Tesira PoE Ethernet, montaż 
naścienny/natynkowy 

2 AMP-A460H 4-kanałowy wzmacniacz klasy D o mocy 60 W, 
napędzający systemy głośnikowe w technologii  70 V i 
100 V 

x Desono CM60DTD 6,5" dwudrożny głośnik sufitowy z bezramkową maskownicą, 
z tylną obudową, pracujący w technologii bass-reflex. 
Odczepy mocy transformatora 70V/100V w (W) 60-30-
15-7,5-3,75 (tylko 70V). (Ilości w zależności od potrzeb, 
aby zrealizować zakres projektu.) 

Należy pamiętać, że w projekcie wymagany jest również inny sprzęt niż firmy Biamp, w tym źródła muzyki tła, 2 x panel 
naścienny XLR, switch, zasilacz 802.3af (PoE) klasy 1 do paneli ściennych i interfejs panelu alarmu przeciwpożarowego. 

biuro@bpartav.pl         https://bpartav.pl/  


